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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Multipel skleros, MS, är en obotlig neurologisk sjukdom som påverkar det centrala 
nervsystemet. Sjukdomen drabbar dubbelt så många kvinnor som män, framförallt unga vuxna i 
åldrarna 20-40 år. I nuläget lever cirka 18000 personer med MS i Sverige. Syfte: Att beskriva 
kvinnors erfarenheter av att leva med Multipel skleros. Metod: Litteraturöversikt med kvalitativ 
ansats, baserat på nio kvalitativa artiklar. Resultat: Huvudfynd från nio artiklar presenteras i ett 
huvudtema, att leva i en nya vardag och sex subteman; att ha en kropp som inte är igenkännbar, att ha 
viljan men sakna orken, att hitta en balans mellan ork och tid, att klara av att utföra fysisk aktivitet, att 
ha en stöttande omgivning och att få tillbaka kontrollen. Kvinnornas erfarenheter var att MS påverkar 
deras vardag fysiskt, psykiskt och socialt i hög grad. Förluster av fysiska funktioner gjorde att 
kvinnorna fick anpassa sina dagliga sysslor och aktiviteter och flera sociala kontakter försvann. Många 
känslor och symtom uppkom i samband med sjukdomen och påverkade kvinnornas identitet och roll 
som kvinna. Information och professionell hjälp från hälso- och sjukvården var av stor vikt, även 
stöttning från familj och närstående. Slutsats: Genom denna litteraturöversikt kan personal inom 
hälso- och sjukvård få en ökad förståelse för hur kvinnor med MS upplever sin sjukdom. Ökad 
kunskap och förståelse kan bidra till ett bättre bemötande och en bättre omvårdnad för kvinnorna.  
 
Nyckelord: Multipel skleros, kvinnor, erfarenheter, dagligt liv 
 

 

 

 



 

 

 

Summary 
 

Background: Multiple sclerosis, MS, is an incurable neurological disorder that affects the central 
nervous system. The disease affects twice as many women than men, especially young adults between 
the ages of 20-40. Currently, about 18,000 people that live in Sweden have MS. Objective: To describe 
women's experiences of living with Multiple Sclerosis. Method: Literature review with a qualitative 
approach, based on nine articles. Results: Main findings from nine articles are presented in one main 
theme, a new daily life and six subthemes; to have a body that is not recognizable, to have the will but 
not the strength, to find balance between strength and time, to be able to be physically active, to have a 
supportive environment, and to find control again. MS greatly affects women's physical, mental and 
social condition in daily life. Loss of physical functions forced the women to adapt tasks and activities 
and social contacts disappeared. Many emotions and symptoms associated with the disease arose and 
affected the women's identity and role as a women. Information and professional help from health care 
professionals was of great importance, in addition to the support from family and relatives. 
Conclusion: Through this study, the staff within the health care sector will receive a better 
understanding on how women with MS experience their illness. Thereby, increased knowledge and 
understanding of the illnesses contributes to better treatment of the women in the health care sector. 
 
Keywords: Multiple sclerosis, women, experience, daily life  
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Inledning 

Idag lever över två miljoner personer med Multipel skleros, MS, världen över och bara i Sverige lever 

cirka 18000 personer med MS (Strickland, Worth & Kennedy, 2015; Socialstyrelsen, u.å.). MS är en 

sjukdom som påverkar det centrala nervsystemet, vilket bidrar till många olika och svåra symtom då 

både hjärna och ryggmärg påverkas (McLean, 2010). Kvinnor som lever med MS har samma behov som 

andra kvinnor, men med sjukdomens oförutsägbara symtom blir det svårare att leva ett normalt liv 

(Matuska & Erickson, 2008). Det finns många kvantitativa studier om hur personer med MS upplever 

livskvalitet. I denna studie kommer istället kvalitativa studier, där kvinnor med egna ord beskriver hur 

det är att leva med MS, att studeras. Som grundutbildad sjuksköterska är det viktigt att ha bred kunskap 

inom många olika områden inom omvårdnad för att kunna bemöta och förstå en person som har MS. 

Genom kunskap fås en ökad förståelse för personens situation vilket ger förutsättningar för god 

omvårdnad.  
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Bakgrund 

Multipel skleros 

Multipel skleros, MS, är en kronisk inflammatorisk och degenerativ sjukdom i det centrala 

nervsystemet, CNS (Milo & Miller, 2014). MS är den vanligaste neurologiska sjukdomen bland unga 

vuxna och drabbar framförallt personer i åldrarna 20-40 år. Sjukdomen förekommer även hos äldre 

personer men är ovanlig hos barn och ungdomar. MS är mer än dubbelt så vanligt hos kvinnor som hos 

män och mer än två miljoner personer runt om i världen är drabbade (Strickland & Baguley, 2015; 

Litchfield & Thomas, 2010). Enligt National Multiple Sclerosis Society, NMSS, (uå) kan kön, genetik, 

ålder, etnisk bakgrund och geografi vara bidragande faktorer till vad som orsakar sjukdomen. Att 

kvinnor drabbas i större utsträckning än män kan bero på vissa hormoner som har en signifikant roll 

när det kommer till bestämning av mottaglighet till MS. Vid MS startar en autoimmun respons i kroppen 

vilket gör att blod-hjärnbarriären bryts ner. Demyelisering av myelinhöljen påbörjas av aktiverade 

immunceller vilket leder till inflammation i CNS (McLean, 2010). Inflammationen och demyeliseringen 

skadar nervfibrerna i CNS. Detta leder till att områden av ärrvävnad på nervfibrer orsakar störningar i 

kommunikationen till och från hjärnan (Litchfield & Thomas 2010).  
 

MS delas in i skovvis förlöpande MS, sekundärprogressiv MS och primärprogressiv MS. Skovvis 

förlöpande MS, som drabbar 80-85 procent av de som insjuknar, karaktäriseras av perioder av 

välmående som följs av plötsliga symtom eller skov där symtomen kommer och går. Sekundärprogressiv 

MS uppträder ofta i ett senare skede av skovvis förlöpande MS där symtomen blir mer frekventa eller 

gradvis förvärras med färre regressioner. Ungefär 50 procent av de med skovvis förlöpande MS utvecklar 

sekundärprogressiv MS under de första tio åren. Den mest aggressiva formen av MS är primärprogressiv 

MS där symtomen gradvis utvecklas och förvärras med tiden. Primärprogressiv MS drabbar 10-15 

procent av alla personer med sjukdomen (Strickland & Baguley, 2015; McLean, 2010).  

Symptom och behandling 

Beroende på var i CNS demyelisering av myelinhöljena sker uppvisar personer olika symptom och därför 

yttrar sig sjukdomen på olika sätt. De första symtomen som kan uppstå vid MS är domningar, yrsel, 

dubbelseende, gångrubbningar och muskelsvaghet. Symtom som uppstår senare till följd av sjukdomen 

är rörlighets- och balansproblem, muskelspasticitet, synrubbningar, kognitiv dysfunktion, sexuell 

dysfunktion, blås- och tarmdysfunktion, trötthet och depression (Strickland & Baguley, 2015; Litchfield 

& Thomas 2010; Milo & Miller, 2014). Det finns inga generella skillnader mellan vad kvinnor och män 

har för symtom relaterat till MS (MSS, uå). 

 

Idag finns inga botemedel mot MS. Målet är istället att förkorta skovens varaktighet och förebygga en 

fortskridande utveckling av funktionssvikt genom att behandla med sjukdomsmodifierade och 

symtommodifierade läkemedel. Behandlingen innebär en fördröjd sjukdomsutveckling samt lindring av 

symtom som därigenom ökar livskvalitén (Espeset, Mastad, Johansen & Almås, 2011). Vid konsumtion 

av flera typer av läkemedel är det viktigt att komma ihåg att läkemedlen kan interagera och ge 

biverkningar samt ge nya symtom. Ett symtom som uppstår behöver inte vara relaterat till MS, utan kan 

vara en annan sjukdom eller infektion som pågår i kroppen (McLean, 2010). Information, rehabilitering, 

psykosocialt stöd, hjälpmedel och färdtjänst är viktigt för personer som lever med MS, vilket kräver att 

flera professioner inom hälso- och sjukvården är involverade. Enligt en tidigare studie upplevs kvinnor 

behöva ett större psykosocialt stöd är män (Ytterberg, Johansson, Gottberg, Holmqvist-Widén & von 

Koch, 2008). Genom att personen får en god förståelse av sin sjukdom kan komplikationer förebyggas 

vilket leder till att personen lättare kan acceptera sin sjukdom, leva med den och se ljusare på sin framtid 

(McLean, 2010). Det är dock en lång process för kvinnor med MS att lära sig leva med sjukdomen och 

acceptera den (Olsson, Lexell & Söderberg, 2008). Kvinnor med MS får en högre livskvalitet genom att 

upprätthålla meningsfull sysselsättning och upprätthålla sina roller och positiva relationer. Även genom 

att söka efter god hälsa och att klargöra önskningar och livsfilosofi kan livskvaliteten stärkas. 
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Livskvaliteten kan även påverkas positivt om kvinnan kan hitta fördelar med sin sjukdom och värdera 

positiva upplevelser i livet (Matuska & Erickson, 2008). 

Personcentrerad omvårdnad 

Personcentread omvårdnad har en lång etablerad tradition inom omvårdnad och innefattar att ge vård 

till personer som individer, respektera deras personliga rättigheter, bygga ömsesidig tillit och förstående 

och utveckla terapeutiska relationer. Att ge vård på ett personcentrerat sätt i det vardagliga arbetet är 

utmanande, bland annat på grund av att vi lever i en tid där vården konstant förändras, särskilt inom 

hälso- sjukvårdssystemet. Personcentrering som koncept blir mer och mer framträdande och centralt 

och kan ses som en ledstjärna inom viss vård- och omsorgspolitik. Tidigare forskning inom 

personcentrering visar på att det i många fall, om inte alla, är en samlad grund för alla områden och 

specialiteter inom omvårdnad (McCormac, Karlsson, Dewing & Lerdal, 2010).  

 

MS är en komplex individualiserad sjukdom, vilket bidrar till att sjukdomen kräver mycket varierad vård 

under sjukdomens olika stadier. Personer som lider av MS kan uppleva sjukdomen som ett stort 

handikapp som påverkar deras livsföring på många olika sätt (While, Forbes, Ullman & Mathes, 2008). 

Varje person som är påverkad av en sjukdom genomgår sin unika personliga resa. Att undersöka en 

sjukdomsupplevelse och individuella behov hos personer ger värdefull information, som senare ger oss 

möjlighet att kunna utföra personcentrerad vård. Personcentread vård kan ha en bidragande roll vid 

omhändertagandet av kroniskt sjuka populationer så att de kan uppnå en acceptabel livskvalitet 

(Malcomson, Lowe-Strong & Dunwoddy, 2007). 

 

Sjuksköterskan ska, vid vårdandet av en person med MS, ställa sig frågorna; hur identifierar jag 

omvårdnadsbehoven som min vårdsökande person behöver? Vilket ansvar har jag för personen? För att 

kunna svara på dessa frågor måste sjuksköterskan lyssna på personens berättelse och uppmärksamma 

hur personen ser på sig själv, har för relationer till andra samt vilka värden personen har i sitt liv. Att 

förstå en persons berättelse kräver att sjuksköterskan kan ställa relevanta frågor och kunna förklara sig. 

Detta kommer underlätta sjuksköterskans förståelse av personen då det gäller deras sjukdomshistoria 

och vad de förväntar sig av sig själva och andra. För att sjuksköterskan och vårdsökande person ska 

kunna förstå varandra krävs samarbete mellan båda parter (Abma, Oeseburg, Widdershoven, Goldsteen 

& Verkerk, 2005).  

Känsla av sammanhang 

KASAM, känsla av sammanhang, är en global inriktning som beskriver en persons förmåga att klara 

livsförändringar, samt hur dessa förändringar påverkar personen (Litvak Hirsch, Braun-Lewensohn, & 

Lazar, 2015; Conway-Philips & Janusek, 2014). Faktorer som påverkar i stor grad är livsföring, kultur, 

social ställning, personlig historia samt personliga erfarenheter. KASAM består av tre begrepp som 

tillsammans är grundläggande när gäller framgångsrik coping. Coping definieras som ett försök att 

hantera en situation och innebär olika kognitiva och beteendemässiga försök till att övervinna inre eller 

yttre krav som ses som svåra eller helt ouppnåbara för en person. (Mikula, Nagyoeal, Krokavocal, 

Vitkova, Rosenberger, Szilasiova, Gdovinova, Groothoff & van Dijk 2014). De tre begreppen KASAM 

består av är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet är en persons kapacitet att 

hantera de stimuli som påverkar från den yttre och inre världen, och se dem som förstående, ordnade 

eller förutsägbara. Hanterbarhet är de resurser som personen känner finns tillgängliga för att klara av 

stimulis påfrestningar och krav. Meningsfullhet är tron att livet är värdefullt och att utmaningarna som 

uppstår är värda investeringen av ansträngning och engagemang (Antonovsky, 2005). Desto starkare 

KASAM personen har, desto större chans är det att personen deltar i hälsoförebyggande aktiviteter 

(Conway-Philips & Janusek, 2014). När det handlar om att bibehålla och återfå hälsa spelar KASAM en 

stor roll. Om personen har en lägre kapacitet att tyda livsförändringar som hotande och en ökad förmåga 

att välja rätt copingstrategi, samt förmåga att använda sina resurser, har personen en högre grad av 

KASAM. En högre grad av KASAM hjälper personen att reducera negativa effekter på hälsan och 

reducera känslor av hot relaterat till livsförändringar (Garcia-Moya, Suominen & Moreno, 2014).  
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Syfte 

Att beskriva kvinnors erfarenheter av att leva med Multipel skleros.  

Material och metod 

Design 

En induktiv litteraturöversikt baserad på kvalitativa artiklar valdes för att kunna svara på syftet och få 

en djupare förståelse för kvinnors erfarenheter av att leva med MS. Kvalitativa studier syftar till att skapa 

förståelse för en person och personens livssituation (Segesten, 2012b). Kvalitativ design används när 

syftet handlar om att studera människors levda erfarenheter, upplevelser, behov och förväntningar inom 

ett särskilt område (Henricson & Billhult, 2012; Segesten, 2012b). Studien genomfördes med en induktiv 

ansats, vilket innebär att forskaren själv genom observationer och erfarenheter drar generella slutsatser 

utan att inledningsvis ha antagit ett givet resultat (Fejes & Thornberg, 2009; Fridlund, 2012).  

Urval och datainsamling 

Inklusionskriterier i studien var vuxna kvinnor från 18 år och uppåt som lever med sjukdomen MS. 

Fokus låg på kvinnor i studien, då sjukdomen drabbar kvinnor i högre grad än män (Dlugonski, Japp & 

Motl, 2012).  

 

Initialt gjordes en översiktlig sökning för att få en uppfattning om hur mycket tidigare forskning som 

fanns inom ämnet. Därefter begränsades sökningen för ett mer avgränsat och specifikt resultat inriktat 

på syftet. De titlar som verkade relevanta undersöktes vidare genom att abstrakt lästes. Om abstrakten 

i sin tur stämde överens med syfte och metod blev de kvalitetsgranskade enligt Hälsohögskolan i 

Jönköpings protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod, bilaga 2. De artiklar som 

uppfyllde alla kriterier i del 1, samt minst 7 av 8 kriterier i del 2, blev godkända och på så vis användbara 

i litteraturöversikten.  Avgränsningarna valdes för att eftersträva artiklar med hög kvalité samt de mest 

aktuella (Kristensson, 2014). Vid litteratursökning användes databaserna CINAHL och PsycINFO som 

är två stora databaser inom vårdvetenskap och beteendevetenskap (Kristensson, 2014). Sökningar i 

Pubmed och MEDLINE utfördes, men utan nya resultat då samma artiklar återfanns i CINAHL eller 

PsycINFO. Avancerad sökning användes i samtliga databaser och de avgränsningar som utnyttjades var 

peer reviewed, english language och artiklarna begränsades till 2005-2016. För att kombinera söktermer 

har olika booleska sökoperatorer använts. För att exkludera oönskade artiklar användes NOT, för att 

söka efter närliggande begrepp användes OR och för att kombinera flera sökord med varandra användes 

AND (Kristensson, 2014).  

 

För att hitta de sökord som var relevanta undersöktes tidigare använda sökord inom området, samt 

indexord (subjects) i CINAHL. Indexord är ord som tilldelas alla artiklar och fungerar som nyckelord 

baserat på vad artikeln handlar om (Kristensson, 2014). Multiple sclerosis var ett identifierat sökord 

från början och användes vid varje sökning. De sökord som tillslut användes var: multiple sclerosis, MS, 

women, female, experience, cope, coping, view, adap* och qualitative study*. Sökord för att exkludera 

artiklar var: pregnan*, child*, male and quality of life. Detta gjordes då artiklar påträffades som inte 

svarade mot syftet. Sökningsprocessen, bilaga 1, gav nio artiklar.  
 

Dataanalys 

Enligt Friberg (2012a) är ett vanligt tankesätt vid kvalitativa analyser att beskriva analysarbetet från 

helhet till mindre delar och därifrån skapa en ny helhet. Vid analys av artiklarna användes Fribergs 

femstegsmodell. Först lästes artiklarna igenom flera gånger enskilt, med fokus på resultatdelen. Detta 

för att skapa en helhetsbild om innehållet i artiklarna. Andra steget i analysen var att identifiera 

nyckelfynden i varje studies resultat vilket också gjordes enskilt. Här lades fokus på vad som bygger upp 

resultatet, främst teman och subteman. I steg tre gjordes en enskild sammanställning av studiernas 
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resultat som sedan sammanställdes gemensamt. I detta steg togs meningsbärande enheter, som svarade 

upp till syftet, ut. I det fjärde steget identifierades likheter och skillnader mellan de olika artiklarnas 

resultat, även det gemensamt. Här fördes likheter samman och ett nytt övergripande tema bildades, 

samt sex subteman. I femte steget presenterades resultatet av analysen. De övergripande temat som 

bildades var att leva i en ny vardag.  De sex nya subtemana som bildades var; att ha en kropp som inte 

är igenkännbar, att ha viljan men sakna orken, att hitta en balans mellan ork och tid, att klara av att 

utföra fysisk aktivitet, att ha en stöttande omgivning och att få tillbaka kontrollen. 

Etiska överväganden 

All forskning ska präglas av ett etiskt förhållningssätt, vilket handlar om att ta ansvar för de personer 

som ingår i studien och se till att de behandlas med respekt. Litteraturstudier kräver forskningsetiska 

överväganden då etiken i andras studier kritiskt ska granskas. Forskning som innebär ett insamlande av 

känsliga personuppgifter, till exempel hälsa och sexualliv, ska etikprövas (Kristensson, 2014). Eftersom 

samtliga artiklar i denna studie handlar om hälsa ska ett etiskt resonemang finnas i artiklarna för att de 

ska inkluderas. Ett uppsatsarbete ska aldrig inkludera personer om de riskerar att skadas på något sätt 

(Kristensson, 2014). Alla deltagare i denna studie är anonyma, på så vis är identiteten skyddad och de 

riskerar inte att skadas på något sätt i studien.  
 

I diskussion om ämnet innan påbörjad sökning framkom att det fanns ytterst lite förförståelse kring 

ämnet som skulle studeras. Grundläggande patofysiologisk kunskap om sjukdomen fanns sedan tidigare 

då tidigare kurser vid sjuksköterskeutbildningen behandlat ämnet och därför har medvetenhet om 

förförståelsen beaktats under arbetets gång. 
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Resultat 

Resultatet presenteras under huvudtemat att leva i en ny vardag med sex subteman; att ha en kropp som 

inte är igenkännbar, att ha viljan men sakna orken, att hitta en balans mellan ork och tid, att klara av att 

utföra fysisk aktivitet, att ha en stöttande omgivning och att få tillbaka kontrollen. 

Att leva i en ny vardag 

Resultatet visade att kvinnorna hade erfarenheter av att de inte länge hade förmågan eller orken att 

utföra sysslor som de önskade eller förväntades utföra. Detta på grund av funktionsförluster och fatigue, 

vilket resulterade i känslor av frustration, stress, sorg, skuld, misslyckande och ilska. Kvinnorna hade 

erfarenheter av vikten att planera dagen, ta det lugnt och hitta sitt eget tempo för att må bra och reducera 

de negativa känslor som kunde uppstå. De mådde även bra av fysisk aktivitet i vardagen för att förhindra 

och förebygga försämring samt för att bibehålla fysisk funktion. Kvinnorna hade erfarenheter av att de 

var tvungna att acceptera sitt nya jag, lära sig samarbeta med sjukdomen och se den som en kompanjon 

i livet för att få tillbaka kontroll. Erfarenheter av att hitta sin inre stryka, hitta en identitet separat från 

sjukdomen, vara envis och uppmuntra sig själv beskrevs som olika tankesätt för att kunna gå vidare i 

livet. Stöd och hjälp från familj, vänner och hälso- och sjukvård ansågs dock som det mest 

grundläggande för att vardagen skulle fungera.  

Att ha en kropp som inte är igenkännbar  

Kvinnorna hade erfarenheter av att de till en början försökt leva som vanligt, trots sin MS. Det gick till 

en viss punkt, till dess att skov och symtom kom ifatt dem och tvingade dem att möta sin diagnos, sina 

begränsningar och acceptera sina förluster (Blundell Jones, Walsh & Isaac, 2014).  Att leva med MS 

beskrevs av kvinnorna som en känsla av att vara fångad i sin egen kropp, en känsla av fruktan över att 

inte förstå vad som hände med kroppen och känslor av att inte ha kontroll över sin situation. Dessa 

faktorer gav en känsla av att ha en kropp som inte var igenkännbar (Blundell Jones, Walsh & Isaac, 

2014; Olsson, Lexell & Söderberg, 2008). Förändringar i livsföringen ansågs som ovälkommet och att 

behöva förändra vardagen och inte längre kunna utföra vardagliga uppgifter som innan hade många 

känslomässiga effekter, framförallt depression och känslor av sorg. De kvinnor som var mammor kände 

oro, skuld och sorg gentemot sina barn och sin familj då de kände att de tappat sin roll i familjen 

(Blundell Jones, Walsh & Isaac, 2014; Matuska & Erickson, 2008). 
 

Kvinnorna hade även erfarenheter av att nytillkomna symptom relaterat till MS bidrog till att de inte 

kände igen sig i sina kroppar. Fatigue, extrem trötthet, var ett osynligt symtom, som upplevdes som en 

stor tyngd i hela kroppen och som i vissa fall gjorde att kvinnorna inte orkade vare sig stå eller gå (Olsson, 

Lexell & Söderberg, 2005). Många klarade inte av att utföra de sysslor de önskade eller sysslor de 

förväntades utföra, på grund av funktionsförluster och fatigue (Blundell Jones, Walsh & Isaac, 2014; 

Matuska & Erickson, 2008; Olsson, Lexell & Söderberg, 2008; Olsson, Lexell & Söderberg, 2005). 

Känslor som uppkom på grund av detta kunde vara frustration, stress, sorg, skuld och ilska (Blundell 

Jones, Walsh & Isaac, 2014; Olsson, Lexell & Söderberg, 2005; Matuska & Erickson, 2008).  
 

Ett annat osynligt symtom kvinnorna erfarit var flimmer och en dunkande känsla i ögonen. Detta 

påverkade kvinnorna mycket genom yrsel och illamående och tvingade dem till vila, då de inte klarade 

av stå upp (Olsson, Lexell & Söderberg, 2005; Olsson, Lexell & Söderberg, 2008). Domningar, svaghet 

och smärta var andra osynliga symtom som ofta var närvarande (Blundell Jones, Walsh & Isaac, 2014; 

Matuska & Erickson, 2008).  
 

Att leva med osynliga symtom bidrog till att kvinnorna själva kunde bestämma vilka som skulle få veta 

om att de var sjuka. Genom att inte berätta undveks negativa reaktioner från omgivningen samt risken 

att behandlas annorlunda. Då fanns dock risken att essentiella behov förblev gömda och att kvinnorna 

förnekade sin diagnos (Blundell Jones, Walsh & Isaac, 2014). Kvinnorna hade erfarenheter av att de 
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upplevt frustration när andra inte förstod symtomen och de kunde känna sig misstrodda av samhället, 

eftersom de inte passade in i ett visst ”fack” då de varken var friska eller handikappade (Vick, 2013). 

Att ha viljan men sakna orken 

Kvinnorna hade erfarenheter av att inte orka eller klara av att delta i familjeaktiviteter eller göra de 

sysslor som förväntades av dem. Detta ledde till känslor av stress, misslyckande och skuld (Matuska & 

Erickson, 2008; Olsson, Lexell & Söderberg, 2008; Vick, 2013). Kvinnorna beskrev att de framstod som 

lata, opålitliga och oförskämda gentemot andra, på grund av symtomens oförutsägbarhet, vilket var 

frustrerande för dem och framkallade känslor av osäkerhet och ångest (Olsson, Lexell & Söderberg, 

2008; Olsson, Lexell & Söderberg, 2005; Blundell Jones, Walsh & Isaac, 2014). Kvinnorna kände sig 

tudelade, där en del av dem deltog och en del observerade under aktiviteter och samtal. Känslor av att 

vara närvarande samtidigt som de var frånvarande och känslor av att inte vara där, fast man såg allt, 

uppkom bland kvinnorna. Erfarenheter av att inte fullt ut klara av att medverka under konversationer 

på grund av att de blev okoncentrerade eller trötta när många personer pratade samtidigt beskrevs av 

kvinnorna. Bara under korta stunder kunde de känna sig helt fokuserade (Olsson, Lexell & Söderberg, 

2005). MS och dess symtom ledde även till att kvinnorna inte hade lika mycket daglig kontakt med 

människor som de hade innan då de upplevde att orken inte fanns. Detta ledde till isolering, ensamhet 

och förvärrad depression (Olsson, Lexell & Söderberg, 2005; Matuska & Erickson, 2008; Kirkpatrick 

Pinson, Ottens & Fisher, 2009). 

Att hitta en balans mellan ork och tid  

Kvinnorna beskrev vikten av att hitta en takt som gjorde att det dagliga livet flöt på för dem (Olsson, 

Skär & Söderberg, 2010). Många hade erfarenheter av att planering var basalt för att spara energi och 

orka med dagen, medan andra föredrog att leva i nuet (Olsson, Skär & Söderberg, 2010; Blundell Jones, 

Walsh & Isaac, 2014; Olsson, Lexell & Söderberg, 2008; Olsson, Lexell & Söderberg, 2005). 

Prioriteringar i vardagen var också viktigt för att kunna hantera begränsad energi (Matuska & Erickson, 

2008). Kvinnorna kände välbehag när de tog det lugnt, saktade ner tempot och när de hittade en 

atmosfär av vila och relaxation (Olsson, Skär & Söderberg, 2010, Olsson, Lexell & Söderberg, 2005). Att 

vila på dagen gjorde att viss trötthet reducerades för kvinnorna och de kunde på så vis återfå kraft 

(Olsson, Lexell & Söderberg, 2008). Att kunna göra saker självständigt, under stillhet och tystnad gav 

en känsla av frihet för kvinnorna. Minskad stress ledde till balanserad harmoni och att de förmådde att 

lyssna till sin kropp och sitt inre jag (Olsson, Skär & Söderberg, 2010). 
 

Kvinnorna hade erfarenheter av att använda hjälpmedel, tillexempel permobil och rullstol. Hjälpmedlen 

förenklade vardagen för dem och gjorde att de bevarade energi (Matuska & Erickson, 2008; Olsson, Skär 

& Söderberg, 2010; Blundell Jones, Walsh & Isaac, 2014; Olsson, Lexell & Söderberg, 2008). Att 

använda hjälpmedel gjorde det dock synligt för omgivningen att de hade en funktionsnedsättning, vilket 

resulterade i att kvinnorna jämförde sig med andra samt blev påminda om hur deras tidigare fysiska 

funktion sett ut (Dlugonski, Japp & Motl, 2012). Kvinnorna som använde hjälpmedel utomhus hade 

erfarenheter av att de känt sig obekväma och rädda för vad folk skulle tycka och tänka om dem (Blundell 

Jones, Walsh & Isaac, 2014). 

Att klara av att utföra fysisk aktivitet  

Att fortsätta vara aktiv och ta hand om kroppen upplevdes viktigt (Dlugonski, Japp & Motl, 2012; 

Matuska & Erickson, 2008; Blundell Jones, Walsh & Isaac, 2014; Kirkpatrick Pinson, Ottens & Fisher, 

2009). Det upplevdes viktigt för att bland annat förhindra och förebygga försämring samt för att 

bibehålla fysisk funktion (Vick, 2013; Olsson, Lexell & Söderberg, 2008; Dlugonski, Japp & Motl, 2012). 

Att veta om att den fysiska funktionen skulle försämras i framtiden var en starkt bidragande faktor till 

att kvinnorna ville hålla sig fysiskt aktiva. Kvinnorna hade erfarenheter av att träning kunde användas 

som ett verktyg för att känna sig normala. Fysisk aktivitet var även ett verktyg för att kunna känna 

kontroll över sjukdomen och de kände ofta stolthet över sin prestation efter att de utfört fysisk aktivitet 

(Dlugonski, Japp & Motl, 2012). Vissa kvinnor hade erfarenheter av svårigheter vid fysisk aktivitet som 
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var relaterat till MS, till exempel smärta och trötthet (Dlugonski, Japp & Motl, 2012; Olsson, Lexell & 

Söderberg, 2008). De kvinnorna upplevde att musklerna värkte och kändes svaga, vilket bidrog till att 

de emellanåt hade en känsla av misstro till träningens effekt (Olsson, Lexell & Söderberg, 2008). De 

fanns även de kvinnor som hade erfarenheter av att de fick mer ont av fysisk aktivitet. Detta bidrog till 

att de avstod träning för att istället kunna utföra aktiviteter som gav dem mening i livet. För att komma 

över de hinder som uppstod krävdes anpassning av aktiviteter samt att de hade ett bra socialt stöd som 

kunde stötta och uppmuntra dem (Dlugonski, Japp & Motl, 2012).  

Att ha en stöttande omgivning 

Hjälp och stöd, framför allt från vänner och familj, var nödvändigt, vitalt och högt värderat av kvinnorna 

(Olsson, Skär & Söderberg, 2010; Blundell Jones, Walsh & Isaac, 2014; Olsson, Lexell & Söderberg, 

2008; Abma, Oeseburg, Widdershoven, Goldsteen & Verkerk, 2005). Kvinnorna beskrev en stark vilja 

att bibehålla hälsosamma relationer för att ha en god livsstilsbalans, men att berätta om sjukdomen 

kunde leda skadade relationer. Familjen kunde bli överbeskyddande och förståelse och stöttning från 

omgivningen var inte alltid en garanti (Matuska & Erickson, 2008; Blundell Jones, Walsh & Isaac, 2014). 

Sociala kontakter förändrades, vissa accepterade förändringen, medan andra tyckte det var mer 

smärtsamt att förlora gamla vänner (Olsson, Lexell & Söderberg, 2008; Matuska & Erickson, 2008; 

Kirkpatrick Pinson, Ottens & Fisher, 2009; Blundell Jones, Walsh & Isaac, 2014).  
 

Adekvat stöd från sjukvården ansågs också viktigt (Blundell Jones, Walsh & Isaac, 2014; Abma, 

Oeseburg, Widdershoven, Goldsteen & Verkerk, 2005). Tillgång till MS-specialistsjuksköterskor 

beskrevs som att ha en livlina, då de förstod sjukdomen på djupet. (Blundell Jones, Walsh & Isaac, 2014). 

De som hade erfarenheter av stöd från assistenter beskrev hur det gav en frihetskänsla och gjorde att 

kvinnorna kände sig mer självständiga. Det sparade även kraft och kunde klara av det vardagliga livet 

lättare med hjälp av dem. De kvinnor som hade hjälp av en personlig assistent hade en erfarenhet av att 

de skapade en möjlighet att leva som tiden innan sjukdomen. Vidare gav det en känsla av att vara sin 

egen person samt att man inte var helt beroende av familjen (Olsson, Skär & Söderberg, 2010). Stöd och 

hjälp från vårdpersonal var dock inte alltid uppskattat, då en del kvinnor kände att de inte alltid fick den 

hjälp de behövde eller att de inte hade förtroende för personalen i hälso- och sjukvården (Olsson, Lexell 

& Söderberg, 2008; Blundell Jones, Walsh & Isaac, 2014, Abma, Oeseburg, Widdershoven, Goldsteen & 

Verkerk, 2005). Vissa kände att de inte fick den bekräftelse de behövde och andra tyckte att personalen 

var okunnig. Kvinnorna erfor att de ofta blivit lämnade undrandes över obesvarade frågor vilket ledde 

till att de upplevde en rädsla inför framtiden. För att få svar på sina frågor sökte de istället själva upp 

information (Blundell Jones, Walsh & Isaac, 2014). 

 

Att bli bemött med ärlighet och uppriktighet var väsentligt för kvinnorna (Olsson, Lexell & Söderberg, 

2008). Att behöva vara beroende av andra och behöva be om hjälp kunde ge känslor av minimering och 

värdelöshet och känslan av att vara en börda för någon annan (Blundell Jones, Walsh & Isaac, 2014; 

Olsson, Lexell & Söderberg, 2005; Olsson, Lexell & Söderberg, 2008). Att fråga andra om hjälp ansågs 

vara ett sätt att välja att delta i livet, och stöd gjorde det lättare att hantera sjukdomen (Olsson, Lexell & 

Söderberg, 2008; Kirkpatrick Pinson, Ottens & Fisher, 2009). Att ha en nära relation och kunna förstå 

varandra på djupet inom familjen upplevdes som viktigt och var en källa till att orka kämpa vidare med 

sjukdomen (Olsson, Skär & Söderberg, 2010; Olsson, Lexell & Söderberg, 2008). 
 

Kvinnorna hade erfarenheter av att det var viktigt att träffa andra kvinnor i samma situation som de 

själva. Att dela med sig av problem som uppstod i vardagen gav känslor av lättnad, att bli förstådd och 

att inte känna sig annorlunda. Stöd från andra med MS var av stor vikt och gjorde livet för kvinnorna 

lättare att hantera samtidigt som de blev medvetna om sina individuella behov. Att lyssna till andra i 

samma situation gjorde också att de kunde hitta nya lösningar i sin vardag (Olsson, Skär & Söderberg, 

2010; Olsson, Lexell & Söderberg, 2008; Blundell Jones, Walsh & Isaac, 2014).  
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Att få tillbaka kontrollen  

Att få diagnosen MS upplevdes för en del av kvinnorna som en lättnad. Diagnosen gav en förklaring till 

de symtom de upplevde vilket förklarade att besvären inte berodde på personlig svaghet eller brister 

från kvinnorna själva (Matuska & Erickson, 2008; Blundell Jones, Walsh & Isaac, 2014).  
 

Kvinnorna hade erfarenheter av att de var tvungna att acceptera sitt nya jag, lära sig samarbeta med 

sjukdomen och se sjukdomen som en kompanjon i livet för att kunna få kontroll och gå vidare (Blundell 

Jones, Walsh & Isaac, 2014; Olsson, Lexell & Söderberg, 2008; Kirkpatrick Pinson, Ottens & Fisher, 

2009; Matuska & Erickson, 2008) Kvinnorna beskrev hur de konfronterade sjukdomen för att lära sig 

hur den fungerade. På så sätt lärde de sig att leva med sjukdomens krav (Kirkpatrick Pinson, Ottens & 

Fisher, 2009). Genom att vara envisa och starka fick kvinnorna kraft som gjorde att MS inte längre 

bestämde över dem, vilket gjorde det möjligt att leva med sjukdomen och få kontroll över den (Olsson, 

Skär & Söderberg, 2010). 
 

Att göra sitt bästa, fokusera på möjligheterna i livet, vara positiv och tacksam, mentalt försöka leva i 

nuet och distrahera sig när livet kändes meningslöst gjorde det lättare för vissa kvinnor att klara av det 

vardagliga livet (Blundell Jones, Walsh & Isaac, 2014; Olsson, Lexell & Söderberg, 2008). För att klara 

av det vardagliga livet hade kvinnorna även erfarenheter av att det krävdes en inre styrka, envishet och 

förmåga att kunna uppmuntra sig själva (Olsson, Skär & Söderberg, 2010; Olsson, Lexell & Söderberg, 

2008). Vissa tog även ett steg tillbaka när de kände sig värdelösa, ledsna eller var rädda för att fastna i 

en ond spiral av depression och farliga tankar (Blundell Jones, Walsh & Isaac, 2014). 
 

För att skapa ett balanserat liv trots MS ansågs det viktigt att hitta en mening med livet och en positiv 

identitet, då sjukdomen påverkat kvinnornas självbild (Matuska & Erickson, 2008). Det var viktigt att 

skapa en identitet separat från sin sjukdom för att visa andra att de inte bara var en kvinna med MS 

(Abma, Oeseburg, Widdershoven, Goldsteen & Verkerk, 2005; Matuska & Erickson, 2008). Desto längre 

kvinnorna levt med sin sjukdom desto lättare blev det att acceptera identitetsförändringar som kunde 

uppstå i samband med funktionsförändringar (Matuska & Erickson, 2008).   
 

Kvinnorna hade erfarenheter av att det var viktigt att ha en bra attityd till sig själv och sin situation för 

att få kontroll över vardagen. Tankesätt, synsätt, vilja och självförtroende kring sin egen kapacitet 

påverkade grad av ansträngning av fysisk och psykisk energi (Kirkpatrick Pinson, Ottens & Fisher, 

2009). Att vara medveten om och känna att den fysiska funktionen försämrades hjälpte kvinnorna att 

leva i nuet och att vara tacksamma för de uppgifter de klarade av att utföra (Dlugonski, Japp & Motl, 

2012). Miljöanpassningar i hemmet, t.ex. borttagande av mattor, minskade oro relaterat till att ramla 

och ökade den fysiska säkerheten hos kvinnorna (Matuska & Erickson, 2008).  
 

 

  



 

10 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Till denna studie valdes litteraturöversikt, eftersom en empirisk studie på kandidatnivå är svår att 

genomföra då tidsramen för arbetet är för kort för att kunna genomföra den med en god kvalité 

(Segesten, 2012a). Syftet med studien var att beskriva kvinnors erfarenheter av att leva med MS, därför 

valdes artiklar med kvalitativ design då de utgår från personers erfarenheter som ger en djupare 

förståelse för personen (Henricson & Billhult, 2012). I studien lades fokus på kvinnors erfarenheter då 

de drabbas av MS i större utsträckning än män (Dlugonski, Japp & Motl, 2012). För att öka 

tillförlitligheten och minska risken för att påverka resultatet diskuterades förförståelsen innan påbörjat 

arbete.  Tidigare kunskap om det studerade ämnet var begränsat, vilket har lett till att analysen skett 

objektivt, vilket stärker arbetets pålitlighet (Henricson, 2012). 

  

Sökning efter artiklar gjordes i databaserna Cinahl, PsychINFO, Pubmed och MEDLINE då sökningar i 

flera databaser kan stärka studiens trovärdighet (Henricson, 2012). Vid sökning av artiklar användes 

tidsbegränsning, mellan åren 2005 till 2016, för att få så aktuell forskning som möjligt (Karlsson, 2012). 

I början av sökningsprocessen fanns svårigheter med att upptäcka de sökord som gav en så relevant 

sökning inom det valda forskningsområdet som möjligt. Genom att utveckla sökorden samt 

sökkombinationerna upptäcktes nya indexord som kunde användas i sökningen. Detta ledde till en 

djupare kunskap om hur sökningsprocessen skulle ge så relevanta artikelfynd som möjligt och 

sökningarna blev mer noggranna inom det valda forskningsområdet. De strategier som använts vid val 

av artiklar bör presenteras för att kunna beskriva studiens trovärdighet (Henricson, 2012). Alla artiklar 

som använts har med noggrannhet kvalitetsgranskats enligt Hälsohögskolan i Jönköpings 

granskningsprotokoll och blivit godkända för användning i resultatet, vilket stärker litteraturöversiktens 

kvalitet. Med hjälp av en noggrann helhetsgranskning av artikeln ges information om en mängd aspekter 

som är viktiga att ha uppsikt över. En granskning av artiklarnas kvalitet är nödvändig för att få en klar 

bild av vad analysen grundats på (Friberg, 2012b). Trots att artiklarna blivit godkända enligt 

kvalitetsgranskningsprotokollet fanns det tvivel kring om vissa artiklar verkligen kunde användas i 

resultatet då det var svårt att förstå om artiklarna var vetenskapliga eller inte. Därför rådfrågades 

handledare och andra professionella inom kvalitetsgranskning, för att säkerställa att alla artiklarna var 

trovärdiga.  

 

Då syftet var att svara på kvinnors erfarenheter av att leva med MS sorterades artiklar där man tagit upp 

både män och kvinnors erfarenheter av att leva med MS ut. Detta för att inte på något sätt blanda ihop 

könens erfarenheter som kunde ha påverkat studiens resultat. Då kvalitativa artiklar inom det valda 

forskningsområdet, som specifikt fokuserade på kvinnor, var begränsat, togs det hjälp av personal på 

högskolan i Jönköpings bibliotek, då de är utbildade och har god kunskap i hur informationssökning går 

till (Östlundh, 2012). Begränsning av antalet artiklar gjorde också att artiklar med olika design, bilaga 

3, användes vilket kan minska trovärdigheten (Henricson, 2012). En svaghet i denna litteraturöversikt 

kan också vara att tre av nio artiklar är skrivna av samma forskargrupp, vilket kan minska 

överförbarheten. Dock har förmodligen forskargruppen mycket erfarenheter och kunskap inom 

området vilket kan ses som en styrka (Henricson, 2012). 

 

Då det engelska språket inte är modersmålet, finns det en risk att text i artiklarna feltolkats eftersom det 

finns begränsad erfarenhet av att läsa engelska artiklar. Detta kan spela roll i studieresultatets pålitlighet 

och trovärdighet (Wallengren & Henricson, 2012). För att få en bättre förståelse har elektroniska 

översättningsverktyg använts vid tveksamheter om stycken eller ett ords betydelse i artiklarna.  

 

Vid analys av studierna valdes Fribergs femstegsmodell att användas då den kunde svara på vald 

forskningsfråga (Wallengren & Henricson, 2012). Eftersom artiklarnas helhet sönderdelas av den som 

analyserar kan tolkningen av resultatet variera beroende på vem som läser och tolkar texten och kan på 

så sätt påverka trovärdigheten. För att få en så bra kvalité som möjligt på resultatet har modellen följts 
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under skapandet av en ny helhet. En extern granskare har läst igenom resultatet för att bedöma om den 

upplevs som kommunicerbar (Friberg, 2012). Att en utomstående person läser och kontrollerar 

resultatets rimlighet ökar trovärdigheten (Henricsson, 2012).  

 

Denna studie hade en begränsad mängd exklusionskriterier. Det har exempelvis inte tagits hänsyn till 

deltagarnas stadie i sitt sjukdomsförlopp, var geografiskt sett artiklarna är genomförda eller kvinnornas 

ursprung. Dessa faktorer kan ha påverkat resultatet i hög grad och är på så sätt en svaghet i studien och 

minskar tillförlitligheten (Wallengren & Henricson, 2012).   

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva kvinnors erfarenheter av att leva med Multipel skleros. Studien 

visade att kvinnorna hade erfarenheter av en påverkad vardag, till största del negativt, både fysiskt, 

psykiskt och socialt. Trots detta försökte de hitta vägar till en ny fungerande vardag för att återfå kontroll 

och balans i livet. Erfarenheter visade att stöd från omgivningen var av stor vikt för att orka kämpa 

vidare trots sjukdomen.  

 

Kvinnorna hade erfarenheter av att de inte längre kände igen sin kropp eftersom många osynliga 

symptom upptäcktes hos dem i takt med att sjukdomen utvecklades. Deltagare i en studie av Lohne et 

al (2010) hade erfarenheter av att de osynliga symtom sjukdomen medför var ett stort problem för dem. 

De beskrev hur MS attackerar plötsligt och oförutsägbart och hade stor påverkan på centrala motoriska 

och sensoriska funktioner (Lohne, Aasgaard, Caspari, Slettebø, Nåden, 2010). I en annan studie beskrivs 

hur MS framkallar en rad av obehagliga och funktionsnedsättande symtom, bland annat synstörningar, 

urinblåse- och tarmbesvär, fatigue, kognitiv dysfunktion och smärta. En tredje studie visar att MS bidrar 

till många utmaningar både fysiskt och psykiskt för personen, vilket också stämmer överens med denna 

litteraturöversikts resultat (Dennison, Moss-Morris, Yardley, Kirby & Chalder, 2013). MS är en ytterst 

individualiserad sjukdom och ger på så vis olika erfarenheter beroende på hur sjukdomen påverkar 

livsföringen hos den drabbade. För sjuksköterskor och annan vårdpersonal är det därför viktigt att 

undersöka individuella behov hos varje enskild person för att kunna utföra personcentrerad vård och 

förhoppningsvis bidra till att personen kan uppnå en acceptabel livskvalitet och klara av de utmaningar 

som sjukdomen för med sig (Malcomson, Lowe-Strong & Dunwoddy, 2007). 

 

Kvinnorna hade erfarenheter av att det var viktigt att bland annat försöka acceptera sin sjukdom, inse 

sina begränsningar, hitta en inre styrka och ha en positiv attityd till sig själv för att kunna hitta kontroll 

i livet trots MS. Detta kan jämföras med att känna meningsfullhet, som är ett av begreppen i KASAM, 

där personen har en tro om att livet är värdefullt och att utmaningarna som uppstår är värda 

investeringen av ansträngning och engagemang (Antonovsky, 2005). Sjuksköterskan kan aktivt lyssna 

och ge patienten uppmärksamhet, som i sin tur kan ge säkerhet till patienten. Säkerhet behöver 

patienten för att kunna anpassa sig till sjukdomen och införliva förändringar i privat- och i familjeliv 

(Fleming Courts, Buchanan & Werstlein, 2004). 

 

Resultatet visade även att stöd från familj, vänner och hälso- och sjukvården var vitalt för att kunna 

hantera vardagen och förstå sig på sjukdomen. Likheter kan ses i en studie av Malcomson et al (2008) 

där kvinnor hade erfarenheter av vikten av att vara involverad och kunnig om sin sjukdom och lära sig 

acceptera sina begränsningar. Personliga resurser var viktigare än all professionell hälso- och sjukvård 

dock var lämplig information och utbildning också av vikt. Denna tidigare studie resulterade även i att 

framgångsrik anpassning till MS var ett realistiskt mål trots att det krävdes en personlig ansträngning, 

lämplig stöttning från vänner och familj och blev lättare med assistans och information från 

professionell vårdpersonal (Malcomson, Lowe-Strong &  Dunwoody, 2008). Flera av kvinnorna hade 

erfarenheter av att brister fanns inom hälso- och sjukvården och de kände att de inte blev tagna på allvar. 

Detta visade sig även i en studie av Fleming Courts et al (2004) där deltagarna inte blivit tagna på allvar 

av läkare när de berättat om sina symtom och istället blivit feldiagnostiserade eller skickade till en 

psykiatriker. Denna jämförelse påvisar att det finns kunskapsbrister i hälso- och sjukvården beträffande 
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MS och dess symtom. Det är därför viktigt att aktuell forskning inom MS når berörda för att undvika 

feldiagnostisering och missnöjda patienter.  

 

Personer som klarar av att få kontroll över sitt liv har förmågan att klara av de livsstilsförändringar MS 

fört med sig. Dessa personer har en hög grad av KASAM vilket också tyder på att de har god livskvalitet 

och hälsa (Garcia-Moya, Suominen & Moreno, 2014; Litvak Hirsch, Braun-Lewensohn, & Lazar, 2015; 

Conway-Philips & Janusek, 2014).  Hanterbarhet, som är ett av begrepp som ingår i KASAM, innefattar 

de resurser som personen känner finns tillgängliga för att klara av en situation (Antonovsky, 2005). Det 

är viktigt att sjuksköterskan visar att hon finns där för patienten som en resurs för att patienten ska 

kunna få en högre grad av KASAM. Sjuksköterskan kan tillexempel visa att hon tar sig den tid som 

behövs, vara lyhörd och lyssna till vad patienten har att säga.  

 

Kvinnorna beskrev att de hade erfarenheter av att de känt sig misslyckande och skyldiga för att de inte 

längre kunde utföra de sysslor som förväntades av dem på grund av sin sjukdom. Dessa känslor delas 

även med män med MS då även de har erfarenhet av att förlora sin familjeroll när de drabbas av MS och 

inte längre kan utföra de uppgifter som de anser tillhöra dem i hemmet (Ploughman, Austin, Murdoch, 

Kearney, Godwin & Stefanelli, 2012). Att förlora sin etablerade roll i familjen eller i samhället kan 

påvisas för båda könen. På grund av trötthet eller fatigue framkom det i resultatet att kvinnorna 

upplevde svårigheter med att vara delaktiga i sociala sammanhang samt att följa med i samtal. Även 

brist på koncentration och osäkerhet hindrade kvinnorna från att delta i sociala sammanhang som före 

diagnos. Detta bekräftas i en annan studie där fatigue ledde till att kvinnorna miste sin dagliga sociala 

kontakt med andra personer (Shevil & Finlayson, 2006). Att förlora sociala kontakter samt vänner som 

slutade höra av sig efter diagnos ledde till en känsla av ensamhet (Ploughman, Austin, Murdoch, 

Kearney, Godwin & Stefanelli, 2012).  

 

Det framkom att kvinnorna hade erfarenheter av att de var tvungna att lyssna på sitt inre jag, sakta ner 

tempot och vila korta stunder under dagen för att orka med vardagen. Det var även av vikt att planera 

dagen och inte utsätta sig för stressiga situationer. Även i andra studier har det visat sig att detta var 

viktiga faktorer för att kunna hantera sin sjukdom och sin vardag (Ghafaria, Fallahi- Khoshknabb, 

Nourozib & Mohammadic, 2015; Månsson-Lexell, Larsson-Lund & Iwarsson, 2009). På grund av sin 

sjukdom var kvinnorna tvungna att ge upp många aktiviteter som upplevdes meningsfulla för dem och 

prioritera de aktiviteter som gav dem mest mening i livet. Att klara av att fortsätta vara självständig och 

klara av att utföra uppgifter utan hjälp gav en känsla av lycka. Andra studier bekräftar att MS påverkade 

kroppen på många olika sätt, därför var det vanligt att personer med MS lärde sig utföra uppgifter på ett 

nytt sätt för att bevara sin självständighet (Shevil & Finlayson, 2006; Ghafaria, Fallahi- Khoshknabb, 

Nourozib & Mohammadic, 2015). I resultatet framkom det att hjälpmedel var ett verktyg som förenklade 

vardagen för kvinnorna, men känslorna för hjälpmedlen var delade. Hjälpmedel som rullstol eller 

permobil gjorde att kvinnorna kunde spara energi och de hade mer tid åt sådant de ansåg var av vikt för 

dem. Användningen av hjälpmedel gjorde dock funktionsnedsättningen synlig för personerna runt 

omkring, vilket bidrog till olika negativa känslor. Detta bekräftas i en annan studie som visade att 

attityden kring användandet av hjälpmedel var mycket varierande. Flera såg det som ett mycket positivt 

inslag i vardagen medan andra var mycket negativt inställda. Många ansåg att hjälpmedel kunde bidra 

till förstoring av funktionsnedsättningen samtidigt som det minskade självständigheten eftersom de 

kunde bli beroende av sitt hjälpmedel. Andra såg det som en nödvändig faktor för att orka med att 

fortsätta arbeta (Ploughman, Austin, Murdoch, Kearney, Godwin & Stefanelli, 2012).  

 

KASAM spelar stor roll då det kommer till en persons fysiska aktivitet. Desto högre grad av KASAM en 

person har, desto större chans är det att personen deltar i hälsoförebyggande aktiviteter (Garcia-Moya, 

Suominen & Moreno, 2014). I resultatet framkom det att kvinnorna tyckte det var viktigt att fortsätta 

vara aktiva och ta hand om sin kropp trots MS. Detta framkommer även i Ghafarias et al (2015) studie 

där de medverkande beskriver hur de genom träning och kost hittat olika sätt att må bättre och reducera 

ohälsa i livet. Kvinnorna i denna litteraturöversikt beskrev känslor av stolthet och prestation när de 

klarade av att vara fysiskt aktiva vilket förmodligen har positiv inverkan på deras KASAM. Att ha ett 
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socialt stöd som stöttade dem ansågs vitalt för kvinnorna och gjorde att hinder i träningen kunde 

övervinnas. En annan studie visade att personer utan en stöttande social omgivning uteblev från 

träningen (Ploughman, Austin, Murdoch, Kearney, Godwin & Stefanelli, 2012). Som sjuksköterska är 

det i dessa lägen, då patienten saknar socialt stöd, viktigt att stötta och försöka motivera patienten. 

Sjuksköterskan kan också ordna med kontakt till sjukgymnast, som vidare kan ge patienten motivation 

till fysisk aktivitet. Detta kan leda till att patienten kommer igång med sin träning som förhoppningsvis 

leder till ökad KASAM.  

Slutsatser 

MS påverkar en kvinnas hela livssituation; fysiskt, psykiskt och socialt. Från att diagnos ställs påbörjas 

en process för att till sist kunna få kontroll över livet igen. Att ha en stöttande omgivning var av stor vikt, 

samt få rätt stöd och information från hälso- och sjukvården. Dock upplevdes stödet från hälso- och 

sjukvården bristande i flera fall. Denna information är viktig att ta tillvara på och arbeta vidare med i 

hälso- och sjukvården för att förbättra den personcentrerade omvårdnaden gentemot kvinnor med MS. 

Kvinnorna vittnade om många olika känslor som var relaterade till sjukdomen, men att acceptera och 

försöka förstå sig på den var viktigt för att tillslut kunna hantera och leva med den. Att hitta en mening 

med livet och träffa andra i samma situation var några sätt att lättare acceptera sin kroniska sjukdom.  

Kliniska implikationer 

Eftersom MS är en mycket individuell sjukdom som drabbar personer på olika sätt är det av stor vikt att 

sjuksköterskan har de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna ge en aktuell, anpassningsbar 

och etiskt korrekt omvårdnad till personer med MS. För att omvårdnaden ska vara effektiv är det viktigt 

att sjuksköterskan som möter personer med MS har en bred kunskap om sjukdomen, vet vilka resurser 

som finns tillgängliga samt vet hur dessa ska användas mest effektivt (Strickland & Baguley, 2015). 

Genom att ta del av resultatet kan sjuksköterskan få en bredare kunskap om hur det är att som kvinna 

leva med MS och på så sätt få en bättre förståelse för hur dessa personer ska bemötas i omvårdnaden.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Tabell över sökningsprocess – Från databas till utvald artikel 

Databas, 
datum vid 
sökning 

Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
titlar 

Utvalda 
lästa 
abstract 

Utvalda 
artiklar 
efter 
abstract 

Utvalda 
artiklar 
efter  
kvalitets- 
gransking1 

CINAHL 
2016-02-10 

(multiple 
sclerosis OR 
ms) AND 
(women OR 
woman OR 
female) 
AND 
(experience 
OR cope OR 
coping OR 
view) NOT 
(pregnan* 
OR male OR 
child*) 

Peer reviewed; 
English 
language; 
publicerade 
mellan 2005-
2016.  

61 61 15 11 8 

PsychINFO 
2015-02-11 

(multiple 
sclerosis) 
AND 
(qualitative 
study* OR 
adap*) NOT 
(pregnan* 
OR Child* 
OR male OR 
quality of 
life) 

Peer reviewed; 
English 
language; 
publicerade 
mellan 2006-
2016.  

161 161 16 7 12 

        
  Totalt antal artiklar: 9                                                             

 n1 = Artikeln är granskad och godkänd av Hälsohögskolan i Jönköpings kvalitativa 
kvalitetsgranskningsprotokoll, bilaga 2. 
n2 = Totalt 5 artiklar i sökningen valdes ut, 4 var dubbletter.  
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Bilaga 2. – Högskolan i Jönköpings kvalitetgranskningsprotokoll 

Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod 
 

Titel:  
Författare:  
Årtal:  
Tidskrift:  

 
Del I.  
Beskrivning av studien 
 
Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?  Ja   Nej 
 
Kunskapsläget inom det aktuella området är  Ja   Nej 
beskrivet? 
 
Är syftet relevant till ert examensarbete? Ja  Nej  
 
Är urvalet beskrivet?    Nej 
                                                                    Ja 
 
Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska granskas med hjälp av frågorna i Del II. Vid Nej på någon av frågorna ovan 
exkluderas artikeln. 

 
Del II 
Kvalitetsfrågor 
 
Beskrivs vald kvalitativ metod?  Ja  Nej  

Hänger metod och syfte ihop?  Ja   Nej  

(Kvalitativt syfte – kvalitativt metod) 

Beskrivs datainsamlingen?  Ja   Nej 

Beskrivs dataanalysen?  Ja   Nej  

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/  Ja   Nej 

ställningstagande?      

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp (t ex tillförlitlighet och trovärdighet) i diskussionen? 

                                  Ja   Nej  

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?     

      

                                                                    Ja   Nej  

Sker återkoppling, från bakgrunden gällande, teori, begrepp eller förhållningssätt i diskussionen? 

   Ja   Nej 

 
 
Är resultatet relevant för ert syfte? 
Om ja, beskriv: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
Forskningsmetod/-design (t ex fenomenologi, grounded theory) 
…………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
 
Deltagarkarakteristiska  
Antal……………………     
Ålder…………………....     
Man/Kvinna…………….     
Granskare sign: ………………………………………………. 
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Bilaga 3 - Artikelmatris 

Titel, 

författare, år, 

land & 

tidskrift 

Syfte Metod Resultat Kommentar 

“Two women 

with multiple 

sclerosis and 

their 

caregivers: 

conflicting 

normative 

expectations”  

 

Abma, T. A., 

Oeseburg, B., 

Widdershoven

, G. AM., 

Goldsteen, M., 

& Verkerk, M. 

A. 

 

Nederländerna 

2005.  

 

Nursing ethics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att beskriva 

normativa 

förväntningar hos 

två kvinnor med 

MS.  

Kvalitativ studie. 

Femton kvinnor 

med MS samt nio 

assistenter 

intervjuades i 

fokusgrupp eller 

enskilt. 

Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades. 

Analys genom en 

narrativ metod. I 

slutändan valdes 

två av kvinnornas 

berättelser ut för 

djupare analys 

utifrån “Walker´s 

expressive-

collaborative 

view of 

morality”.   

Resultatet 

visade att 

kvinnornas 

egen syn på 

deras identitet, 

relationer och 

värde skiljde 

sig från hur 

andra förstod 

och 

identifierade 

dem. Detta 

ledde bland 

annat till 

konflikt om 

kvinnornas 

förväntningar 

av vårdare och 

vice versa. 

Resultatet 

visade även att 

två kvinnor 

med MS kan 

behöva väldigt 

olika typer av 

vård trots 

samma 

sjukdom.  

Artikeln har 

ett etiskt 

godkännande 

 

Kvalitet: 7/8.  
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”Putting One 

Foot in Front 

of the Other”: 

A Qualitative 

Study of 

Emotional  

Experiences 

and Help-

Seeking in 

Women with 

Multiple 

Sclerosis” 

 

Blundell 

Jones, J., 

Walsh, S., & 

Isaac, C.  

 

USA, 2014 

 

J Clin Psychol 

Med Settings 

 

“Meanings, 

motivations, 

and strategies 

for engaging 

in physical 

activity 

among women 

with multiple 

sclerosis” 

 

Dlugonski, R., 

Japp, R., & 

Motl, R. W.  

 

USA, 2012 

 

Disability & 

rehabilitation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att undersöka hur 

kvinnor med MS 

hanterar och förstår 

sina upplevda 

känslor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att få en bättre 

förståelse för 

anpassningen och 

upprätthållandet av 

fysisk aktivitet för 

kvinnor med MS.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ metod 

där 

semistrukturerade 

intervjuer 

spelades in och 

analyserades med 

en förklarande 

fenomenologisk 

analys metod, 

IPA. Totalt tio 

kvinnor deltog i 

åldrarna 30-65 år. 

 

Strategiskt urval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Två 

intervjutillfällen, 

med minst en 

veckas 

mellanrum, 

gjordes med 

sammanlagt elva 

deltagare i 

åldrarna 18-64 år. 

Semistrukturerad

e 

intervjuer gjordes 

som spelades in, 

samtidigt som 

anteckningar 

fördes för att få 

med icke-verbal 

kommunikation. 

Intervjuerna 

transkriberades, 

därefter tolkades 

och kodades de 

med en induktiv 

ansats.  

 

Strategiskt urval. 

 

Kvinnor med 

MS kämpade 

med sin 

sjukdom på 

olika sätt. Att 

klara av att 

hantera sin 

sjukdom var ett 

sätt att besegra 

MS och behålla 

kontroll och 

självständighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnorna 

upplevde 

liknande 

motivationsfakt

orer och 

övertygelser 

relaterat till 

fysisk aktivitet. 

Meningen med 

fysisk aktivitet 

var att få känna 

sig normal & få 

njuta av det 

man kunde. 

Motiv för 

fysisk aktivitet 

var att man 

kände sig bra, 

njöt av 

aktiviteten, 

känsla av att 

klara av något, 

viktkontroll & 

underhållning 

av fysisk 

funktion.  

 

Artikeln har 

ett etiskt 

godkännande 

 

Kvalitet: 8/8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikeln har 

ett etiskt 

godkännande 

 

Kvalitet: 8/8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25217970
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25217970
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”Women 

Coping 

Successfully 

With Multiple 

Sclerosis and 

the Precursors 

of Change” 

 

Kirkpatrick 

Pinson, D. M., 

Ottens, A. J., 

& Fischer, T. 

A.  

 

USA, 2009 

 

Qualitative 

health 

research 

 

”Lifestyle 

Balance: How 

it is Described 

and 

Experienced 

by Women 

with Multiple 

Sclerosis” 

 

Matuska, K. 

M., & 

Erickson, B. 

 

USA, 2008 

 

Journal of 

occupational 

science 

 

“The meaning 

of Women’s 

Experiences 

of Living 

With Multiple 

Sclerosis” 

 

Olsson, M., 

Lexell, J., & 

Söderberg, S.  

 

Att undersöka 

varför vissa kvinnor 

med en progressiv 

MS hanterar 

sjukdomen 

framgångsrikt trotts 

sjukdomsprogressio

n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att undersöka hur 

kvinnor med MS 

upplever och ser på, 

samt vilken attityd 

de har, till sin 

livsbalans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att beskriva 

meningen med 

kvinnors 

upplevelser av att 

leva med MS. 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ metod, 

där en ”then-

post” struktur 

användes, för att 

strukturera 

intervjuer. 

Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades. 

Totalt tio 

kvinnliga 

deltagare deltog, 

46-68 år gamla.  

 

Strategiskt urval. 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

metod. Intervjuer 

gjordes, i 

fokusgrupper, och 

inspelade. Analys 

av resultatet 

delades upp i två 

delar, grundad 

teorimetod samt 

matris analys. 

Totalt 13 kvinnor 

deltog i åldrarna 

29-60 år.  

 

Strategiskt urval. 

 

 

 

Intervju med tio 

vuxna kvinnor 

med sekundär 

progressiv MS i 

åldrarna 43-59 år. 

Inspelning av 

intervjuerna, med 

hjälp av en 

narrativ metod, 

gjordes.  

Intervjuerna blev 

Kvinnorna 

upplevde ökad 

förståelse för 

sin sjukdom 

desto längre de 

levt med den 

för att deras 

kunskap om 

sjukdomen och 

dess process 

ökat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnor med 

MS ville vara 

fysiskt friska 

och uppleva 

minimal stress. 

De värdesatte 

meningsfulla 

relationer, då de 

kunde bevara 

sin identitet 

orelaterat till 

sin sjukdom. 

Det var även 

betydelsefullt 

att ha ork för att 

kunna uppnå 

dagliga mål.   

 

 

Kvinnor med 

MS försökte 

bibehålla sin 

kraft och styrka 

i det vardagliga 

livet, för att 

bevara sin 

värdighet, i en 

kropp de inte 

kände igen. De 

försökte se det 

Artikeln har 

ett etiskt 

godkännande 

 

Kvalitet: 8/8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikeln har 

ett etiskt 

godkännande 

 

Kvalitet: 7/8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikeln har 

ett etiskt 

godkännande 

 

Kvalitet: 8/8. 
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Sverige, 2008 

 

 

Health care 

for women 

international 

 

 

 

 

 

“The meaning 

of fatigue for 

women with 

multiple 

sclerosis” 

 

Olsson, M., 

Lexell, J., & 

Söderberg, S. 

 

Sverige, 2005 

 

Journal of 

advanced 

nursing 

 

”Meanings of 

Feeling Well 

for Women 

With Multiple 

Sclerosis” 

 

Olsson, M., 

Skär, L., & 

Söderberg, S. 

 

Sverige, 2010 

 

Qualitative 

Health 

Research 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att undersöka 

betydelsen av 

trötthet hos kvinnor 

med multipel 

skleros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att beskriva 

betydelsen av 

välmående för 

kvinnor med MS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

transkriberade 

och strukturellt 

analyserade med 

en 

fenomenologisk 

hermeneutisk 

tolkning. 
  
Strategiskt urval. 

 

 

Kvalitativ 

intervjustudie där 

10 kvinnor i 

åldrarna 43-59 år 

intervjuades. En 

fenomenologisk 

hermeneutisk 

tolkning gjordes, 

influerad av 

Ricoeur. 

Intervjuerna 

transkriberades. 

 

 

 

 

Kvalitativ 

intervjustudie 

med narrativt 

tillvägagångssätt. 

Totalt 15 kvinnor 

intervjuades och 

en 

fenomenologisk 

hermeneutisk 

tolkning 

användes för att 

analysera 

intervjuerna.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

positiva i livet 

och hade hopp 

om till exempel 

framtida 

botemedel. 

 

 

 

 

 

 

Trötthet hade 

en stor 

inverkan på 

kvinnornas liv. 

Trötthet ledde 

till att 

kvinnorna inte 

kände att de var 

medverkande i 

sin omgivning 

och känsla av 

utanförskap, 

vilket tolkades 

som en typ av 

lidande. 

 

Betydelsen av 

välmående för 

kvinnor med 

MS 

uppenbarade 

sig när deras 

dagliga liv flöt 

på och när de 

hade kraft att 

göra vardagliga 

sysslor. Då 

kände de sig 

nöjda, lugna 

och 

harmoniska. De 

kände även 

välmående då 

de kände sig 

behövda och 

förstådda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikeln har 

ett etiskt 

godkännande 

 

Kvalitet: 8/8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikeln har 

ett etiskt 

godkännande 

 

Kvalitet: 8/8. 
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”The 

embodied 

experience of 

episodic 

disability 

among women 

with multiple 

sclerosis” 

 

Vick, A. 

 

Canada, 2013 

 

Disability 

&Society 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att undersöka den 

förkroppsligande 

upplevelsen av 

episodiska 

funktionshinder 

bland kvinnor med 

multipel skleros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kvalitativ 

intervjustudie 

med 

fenomenologisk 

hermeneutisk 

metod. Självvalt 

urval med tre 

kvinnor i åldrarna 

24-44 år. Totalt 

gjordes 15 

intervjuer, 5 

intervjuer 

vardera, som 

transkriberades 

med strukturell 

analys. Dessa 

kodades och 

tolkades sedan 

med hjälp av en 

”rad-för-rad” 

tolkningsmetod 

formad av van 

Manen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet 

delades upp i 

tre 

huvudteman; 

att inte se ut att 

ha ett 

funktionshinder

, mer än vad 

som möter ögat 

och 

institutionell 

förvirring. På 

grund av 

sjukdomens 

skiftande och 

oförutsägbara 

symtom 

påverkades 

kvinnornas 

relationer, rätt 

till arbete och 

offentliga 

delaktighet som 

medborgare. 

 

 

 

Artikeln har 

ett etiskt 

godkännande 

 

Kvalitet: 7/8.   

 


