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Introduktion: Multipel Skleros [MS] är en autoimmun nervsjukdom som påverkar 

kroppens alla funktioner, genom att nervernas ytskikt, myelin, skadas och bryts ner. 

Orsaken är okänd och sjukdomen anses vara kronisk, då det i nuläget inte finns något 

botemedel. Sjukdomen upplevs olika av alla och genom att belysa erfarenheter hos personer 

med MS, kan sjuksköterskan få en större förståelse för personers situationer och på så vis 

kunna anpassa vården efter olika behov. 

Syfte: Litteraturstudiens syfte var att belysa personers erfarenheter av Multipel Skleros.  

Metod: Litteraturstudien grundades på Polit och Becks (2017) niostegs flödesschema. 

Sökningar genomfördes i databaserna Cinahl och PubMed. Urval i tre steg och 

databearbetning genomfördes, vilket resulterade i 15 kvalitativa artiklar.  

Resultat: Fyra huvudkategorier identifierades: MS – en känslofylld resa, Stöd & relationer, 

Planera för att vara aktiv och Att bilda familj – från ett kvinnligt perspektiv.  

Slutsats: Personer med MS upplevde att vägen fram till diagnos var lång och fylld av många 

olika känslor. Personer med MS ansåg att sjukdomen innebar en ständig kamp att anpassa 

sig till det vardagliga livet, där stöd och sociala relationer var en stor och viktig del.  
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Introduktion 
Multipel Skleros [MS] är en autoimmun, kronisk nervsjukdom (Fong et. al 2015), där det 

centrala nervsystemet [CNS], som innefattar hjärna och ryggmärg, drabbas (Calsius et al. 2015). 
Med 2,3 miljoner drabbade personer i världen är MS en av de vanligaste neurologiska 

sjukdomarna, där insjuknandet vanligen sker mellan 20–40 års ålder. Sjukdomen kan även 

förekomma hos barn och unga (Bishop & Rumrill 2015; Rogers & McDonald 2015). MS kan 

drabba båda könen, men majoriteten av de som insjuknar är kvinnor (Fagius et al. 2007; Olsson 

et al. 2008). I Sverige har omkring 1 av 1000 personer MS. Sjukdomsförloppet ser olika ut 

beroende på vem som drabbas, vilket gör det svårt att se hur sjukdomen kommer att utvecklas 

(Fagius et al. 2007).  

Bakgrund 
Multipel Skleros 
Den aktuella kunskap som finns om MS påvisar att sjukdomen beror på en autoimmun process, 

där det sker återkommande episoder av inflammation, även kallat skov. Under inflammationen 

skadas nervernas utskott, som även kallas axon (Bishop & Rumrill 2015). En autoimmun 

sjukdom innebär att det egna immunförsvaret angriper kroppens friska celler och vid processen 

skadas nervtrådarnas isoleringsskikt, myelin (Calsius et al. 2015). Vidare beskriver Bishop och 

Rumrill (2015) att myelinets funktion gör att ledningen av de elektriska impulserna i nervernas 

axon underlättas. När nervtrådarnas isoleringsskikt förstörs, försämras transporten av 

impulserna från hjärnan och vidare ut i kroppen. I ett försök till reparation skapas ärrvävnad, 

även kallat plack. Resultatet blir en avbruten impulstransport, vilket påverkar i stort sett alla 

emotionella, fysiska, mentala och sensoriska funktioner i kroppen. Det finns ingen klar orsak 

till sjukdomen, men olika faktorer kan spela in. Det finns teorier om att virus eller en viss 

vävnadstyp kan trigga igång en sjukdomsprocess, men det finns även en viss genetisk risk i 

kombination med miljöfaktorer (Bishop & Rumrill 2015). Personer som bor där klimatet är 

svalare insjuknar i MS oftare än de som bor där klimatet är varmare (Fagius et.al 2007; Bishop 

& Rumrill 2015). 

Symtom 

Sjukdomsdebuten visar sig oftast med diffusa symtom i form av muskelsvaghet och fatigue. 

Vissa symtom kan förklaras genom att en viss nervbana i CNS har drabbats och således ger 

påverkan på en speciell funktion. Andra förekommande symtom är känselnedsättning, 

koordinationsstörningar, talsvårigheter, intellektuell påverkan, förlamningar, spasticitet, 

urinbesvär och sexuell funktionsnedsättning (Fagius et al. 2007; Normann et al. 2012; Bishop 

& Rumrill 2015; Rogers & McDonald 2015). Då många av symtomen inte framträder tydligt 

till det yttre, kan MS upplevas som osynlig (Grytten & Måseide 2006).  

Diagnostik & Klassifikation 

För att ställa diagnosen MS görs grundliga undersökningar som innefattar laboratorieprover, 

bedömning av neurologisk status samt magnetisk resonanstomografi [MRT]. Vid 

undersökningen MRT används kontrast, för att synliggöra avbildningen av plack i hjärnan, som 

framträder i form av vita fläckar och ger en bild av sjukdomsförloppet (Fagius et al. 2007; 

Polman et al. 2011). Vägen till diagnos är besvärlig och tar ofta lång tid, då många diffusa 

symtom uppträder, kan ett flertal andra diagnoser misstänkas (Fagius et al. 2007; Strickland et 

al. 2017).  McDonald-kriterierna används för att lättare kunna ställa diagnos och dessa utgår 

från att skov med MS-relaterade symtom har förekommit vid två tillfällen (Fagius et al. 2007; 

Polman et al. 2011).  
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MS klassificeras i tre olika former (Kjörsvik Bertelsen 2011) och av de som diagnostiserats 

med MS är Skovvis fortlöpande MS den vanligaste formen och omfattar ungefär 85% av de 

diagnostiserade personerna. Formen kännetecknas av kontinuerligt återkommande skov, då 

sjukdomens symtom förvärras. I perioderna mellan skoven ses ingen försämring (Kjörsvik 

Bertelsen 2011; Bishop & Rumrill 2015). Efter 10–15 år med Skovvis fortlöpande MS kan 

Sekundär-progressiv MS utvecklas hos ungefär 50% av personerna. Sjukdomens symtom 

övergår då till att gradvis försämras utan skov (Kjörsvik Bertelsen 2011). Primär-progressiv 

MS förekommer hos ungefär 10% av de diagnostiserade. Vilket innebär en gradvis försämring 

av sjukdomen, utan skov och är en långsam nedgång i neurologisk status. Det kan förekomma 

perioder av stabilitet och temporära förbättringar (Kjörsvik Bertelsen 2011; Bishop & Rumrill 

2015). 

Behandling 

Det finns än så länge inget botemedel mot sjukdomen (Fagius et al. 2007; Bishop & Rumrill 

2015; Rogers & McDonald 2015). En stor betydelse i behandlingen är sjukgymnastik, för att så 

länge som möjligt kunna bibehålla den egna funktionsnivån och förebygga framtida 

försämringar (Fagius et al. 2007). Vid akuta skov där en funktionsförsämring sker, ges 

läkemedelsbehandling i syfte att dämpa inflammationen i CNS (Fagius et al. 2007; Bishop & 

Rumrill 2015). Symtomlindrande behandling i form av kramplösande och smärtstillande kan 

ges, men många använder sig av avslappningstekniker som exempelvis meditation och yoga 

(Fagius et al. 2007; Rogers & McDonald 2015). 

Omvårdnad vid MS 

Behovet av omvårdnad varierar, beroende på sjukdomens intensitet (Forbes et al. 2007). När en 

person insjuknar i MS, förändras deras livssituation och de måste lära sig att förhålla sig till en 

ny vardag. Beroende på hur en person är som individ kan sjukdomen upplevas på olika sätt 

(Dahlberg et al. 2003; Wiklund 2003; Strober 2017). För att skapa rätt förutsättningar för 

individanpassad vård, är det viktigt att personer med MS görs delaktiga i vården (Jongen et al. 

2015). Det som kännetecknar personcentrerad vård enligt svensk sjuksköterskeförening (2017) 

är att resurser, förväntningar, värderingar och individuella behov ska tillgodoses, hos personer 

med MS och deras närstående.  

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2018:694) beskriver att all vård ska ske på lika villkor och 

främja en god hälsa. Behovet av stöd och information från sjuksköterskor är av stor vikt och 

riktas till både personer med MS samt deras närstående, då sjukdomen inte bara drabbar den 

enskilde individen (Fagius et al. 2007; Ghafari et al. 2015). MS är en oförutsägbar sjukdom och 

det är av vikt att sjuksköterskor förstår bredden av personernas behov samt är lyhörda (Forbes 

et al. 2007). Målet är att skapa en trygg grund för fortsatt vård, för att personer med MS lättare 

ska kunna anpassa sig till sin sjukdom. Hos sjuksköterskor krävs ett öppet förhållningssätt, 

engagemang och en vilja att förstå, för att kunna möta en annan människa samt ta del av dennes 

erfarenheter (Ekebergh 2015).  

  



 

6 
 

Problemformulering 
MS är en autoimmun sjukdom som ger många olika symtom och varierar beroende på hur långt 

framskriden sjukdomen är samt vilka symtom som är mest framträdande. Diagnosen MS kan 

vara svår att ställa och kan innebära en lång process. Genom att belysa erfarenheter hos personer 

med MS, kan sjuksköterskan få en större förståelse för personers situationer och på så vis kunna 

anpassa vården efter olika behov. Sjuksköterskor behöver uppmärksamma hur personer med 

MS och närstående upplever sjukdom, lidande, hälsa och vård för att kunna ge rätt stöd och 

information.  

Syfte  
Litteraturstudiens syfte var att belysa personers erfarenheter av att leva med Multipel Skleros.  
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Metod 
Metoden som använts är en litteraturstudie som fokuserade på en insamling av befintlig 

publicerad vetenskaplig forskning, som granskats och sammanställts (Forsberg & Wengström 

2013). Det insamlade materialet ska enligt Polit och Beck (2017) överensstämma med 

litteraturstudiens syfte. Litteraturstudien strukturerades enligt Polit och Becks (2017) niostegs 

flödesschema (figur 1). 

 

 

 

.   

 

 

  

 

  

Figur 1 Polit & Becks (2017) niostegs flödesschema, fritt översatt från engelska. 

 

Inklusionskriterier 
Inklusionskriterierna för studien var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, svenska eller 

norska, vara publicerade mellan år 2009–2018 och vara peer reviewed. Artiklarna skulle belysa 

erfarenheter hos personer med MS, utifrån ett patientperspektiv.  

Exklusionskriterier 
Exklusionskriterierna för studien var att review-artiklar skulle exkluderas. Artiklar som 

handlade om barn och ungdomar under 18 år, skulle exkluderas. 

Litteratursökning 
I steg 1 (Polit & Beck 2017) formulerades ett syfte till litteraturstudien. I steg 2 (Polit & Beck 

2017) valdes sökord relaterat till litteraturstudiens syfte samt inklusions- och 

exklusionskriterier. När sökord och kriterier färdigställts, valdes databaserna Cinahl och 

PubMed att inhämta vetenskapliga artiklar från. I steg 3 (Polit & Beck 2017) utfördes en 

litteratursökning där relevant material, relaterat till litteraturstudiens syfte eftersträvades. För 

att svara på studiens syfte har sökningarna utgått från sökorden Multiple Sclerosis, experienc*, 

individual* och life experienc*. Inledningsvis gjordes en sökning på varje enskilt sökord, för 

att sedan kombinera dessa med varandra. Resultatet redovisas i tabell 1 och 2.   

I databasen Cinahl utfördes en sökning på Multiple Sclerosis i Major Headings [MH] och en 

fritextsökning på experienc*, individual* och life experienc*. Peer reviewed, språk (engelska, 

svenska, norska) och en 10 års tidsintervall (år 2009–2018) kompletterades till sökningarna. 

Vidare gjordes en kombination av sökorden för att precisera sökningarna och besvara studiens 

syfte. I databasen PubMed utfördes en sökning på MeSH-termen Multiple Sclerosis och en 

fritextsökning på experienc*, life experienc* och individual*. Då individual* inte gav något 

resultat uteslöts sökordet. En sökning utfördes på varje sökord innan de kombinerades med 

varandra. I PubMed valdes sökordet Multiple Sclerosis som Major topic. Språk (engelska, 

svenska och norska) och en 10 års tidsintervall (år 2009–2018) valdes i tillägg för att avgränsa 

artiklarna och besvara studiens syfte. I PubMed valdes inte Peer reviewed i tillägg, då 
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alternativet inte fanns. PubMed är en medicinskt inriktad databas, därför valdes nursing till för 

att avgränsa till artiklar innehållande omvårdnad. Resultatet i tabell 1 och 2 visar antalet 

sökträffar efter att studiens inklusions- och exklusionskriterier tillämpats. 

Tabell 1 – Databassökning i Cinahl 

Sökning Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

 

1 

Multiple Sclerosis [MH] S1 4 481    

2 Experienc* S2 125 447    

3 Individual* S3 203 368    

4 ”Life experienc*” S4 9 213    

5 S1 AND S2 AND S3 105 26 9 9 

6 S1 AND S4 38 (11) 8 5 5 

Total  143 34 14 14 

() = interna dubbletter, S = sökning, * = trunkering (möjliggör olika ändelser av sökordet, bredare sökning)  

 

Tabell 2 - Databassökning i PubMed 

Sökning Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

1 "Multiple Sclerosis/nursing"[Majr] (Mesh) S1 94 

 

   

2 Experience* S2 483 884    

3 “Life experienc*” S3 71348    

4 S1 AND S2 23 ((5)) 1 1 1 

5 S1 AND S3 11 (11) ((3)) 0 0 0 

Total  34 1 1 1 

() = interna dubbletter, (()) = externa dubbletter, S = sökning, * = trunkering (möjliggör olika ändelser av sökordet, 

bredare sökning) 

Urvalsprocessen 
I steg 4 (Polit & Beck 2017) utfördes urval 1 där 177 titlar och abstrakt lästes, för att utesluta 

artiklar som ej var relevanta för studiens syfte. I Cinahl hittades 11 interna dubbletter och i 

PubMed 11 interna och 8 externa dubbletter. Artiklarna var av kvalitativ och kvantitativ metod. 
Totalt exkluderades 142 artiklar, då de ej tycktes motsvara studiens syfte.  

I steg 5 och 6 (Polit & Beck 2017) utfördes urval 2 där 35 artiklar lästes i sin helhet. De artiklar 

som inte svarade på studiens syfte eller inklusionskriterierna exkluderades. Totalt exkluderades 

14 artiklar, då de beskrevs ur ett anhörig- eller sjuksköterskeperspektiv. Då artiklar beställdes 

men ej kom i tid, blev det ett bortfall på 6 artiklar. Efter exkludering och bortfall fanns 15 

kvalitativa artiklar kvar. 

I Steg 7 (Polit & Beck 2017) utfördes urval 3 där författarna kritiskt granskade de 15 valda 

artiklarna, utifrån Polit och Becks (2017) mall; Guide to an Overall Critique of a Qualitative 

Research Report, för att värdera kvalitén. Artiklarna granskades först individuellt sedan 

gemensamt för att undvika tolkningsfel och författarna enades om att samtliga artiklar var av 

hög kvalitét.  
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Databearbetning & dataanalys 

Med målsättningen att svara på studiens syfte i steg 8 (Polit & Beck 2017), granskades de 15 

artiklarnas resultat. Samtliga artiklar skrevs ut i pappersform och numrerades. För att ta ut data 

från artiklarna lästes de först individuellt och sedan gemensamt. Överstrykningar med 

färgpennor gjordes i artiklarna för att tydliggöra relevant data. I analysprocessen användes ett 

induktivt förhållningssätt, där datan analyserades förutsättningslöst och utan förförståelse. 

Utifrån innehåll från databearbetningen fördes en gemensam diskussion kring relevans till 

studiens syfte. Överstrykningarna översattes till svenska med hjälp av svensk-engelskt lexikon, 

för att undvika tolkningsfel. Utifrån artiklarnas data fördes en gemensam diskussion kring 

likheter och skillnader. Datan fördes sedan in i ett tomt dokument för att på nytt diskuteras 

gemensamt. Vidare sågs samband och mönster, därefter sorterades och kategoriserades datan 

utifrån studiens syfte. I steg 9 (Polit & Beck 2017) sammanställdes ett resultat. 

Forskningsetiska ställningstaganden  
Vid granskning av vetenskaplig forskning till en litteraturstudie ska alltid etiska överväganden 

göras. Detta innebär att ta ställning till om det insamlade materialet svarar till litteraturstudiens 

syfte och att referenser finns (Forsberg & Wengström 2013; Polit & Beck 2017). Artiklarna har 

lästs både gemensamt och individuellt samt att svensk-engelskt lexikon har använts för att 

undvika feltolkningar. För att få ett sanningsenligt resultat åsidosattes egna värderingar, tidigare 

erfarenheter och tolkningar, genom att förutsättningslöst granska insamlat material och använda 

allt av relevans till studiens syfte. Etiska ställningstaganden har genomgående beaktats i 

litteraturstudiens 15 artiklar. Citat från artiklarna framfördes på originalspråk för att undvika 

felaktig översättning. Korrekt referenshantering har tillämpats genomgående, med innebörden 

av att inhämtat material inte förvrängs eller plagieras. 
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Resultat  
Resultatet beskrev personers erfarenheter av att leva med Multipel Skleros utifrån ett 

patientperspektiv och baserades på 15 vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod. Artiklarna 

var publicerade mellan år 2009 och 2018 (md= 2013). De utvalda artiklarna sammanfattades i 

en matris (bilaga 1). Resultatet strukturerades och presenterades i fyra huvudkategorier, med 

tillhörande underkategorier (figur 2). Huvudkategorierna var: MS – en känslofylld resa, Stöd & 

relationer, Planera för att vara aktiv samt Att bilda familj – från ett kvinnligt perspektiv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Översikt över huvudkategorier samt underkategorier. 

 

MS - en känslofylld resa 

Många känslor kan komma att speglas när en person diagnostiseras med MS. Det kan vara en 

lång process tills personen med MS uppnått en förståelse och acceptans för sin sjukdom. 

Att diagnostiseras med MS  

Det som fick personer att söka vård, var när deras dagliga aktiviteter blev störda och att de inte 

längre kunde ignorera de upplevda symtomen (Moriya & Suzuki 2011; Pretorius & Joubert 

2014). Vägen fram till diagnos var lång och personer blev därför feldiagnostiserade samt 

felbehandlade under tiden (Moriya & Suzuki 2011; Ploughman et al. 2012; Al‐ Sharman et al. 

2018). Perioden för diagnostiseringen ansågs vara en stressig och orolig tid i livet (Ploughman 

et al. 2012). Personerna med MS berättade att sjukdomen var en helt okänd för dem själva, vid 

sjukdomsdebuten. De kände ilska mot sig själva och andra, chock, rädsla för att dö, hamna i 

rullstol, förvirring, hopplöshet och oro (Moriya & Suzuki 2011; Pretorius & Joubert 2014). 

Personerna med MS ansåg sig deprimerade, oroade över familjesituationen, ekonomin, arbetet 

och framtiden (Irvine et al. 2009; Ploughman et al. 2012). Sjukdomen förnekades, (Moriya & 

Suzuki 2011; Pretorius & Joubert 2014), då en rädsla för det okända fanns (Al‐ Sharman et al. 

2018).  
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Att ljuga om symtom för att de skapade skamkänslor och för att slippa prata om dem var en 

vanlig företeelse, det innebar att personer med MS isolerade sig i hemmet (Ploughman et al. 

2012; Skår et al. 2014; Al‐ Sharman et al. 2018). Personer med MS påtalade att deras 

självkänsla blivit sämre sedan de fick diagnosen (Irvine et al. 2009). Sorg och saknad över 

förlorad kapacitet var vanligt (Lexell et al. 2009, Ploughman et al. 2012). De kände skam över 

sin kropp när den inte uppförde sig som planerat, vilket innebar oro för att misslyckas i olika 

sammanhang (Lexell et al. 2009; Ploughman et al. 2012; Skår et al. 2014; Bogenschutz et al. 

2016). Personer med MS kände rädsla över att vara en börda och känna sig i vägen, därmed 

förekom oro över att bli lämnad av sin partner, då hen i många fall hade ett stort ansvar (Lexell 

et al. 2009; Moriya & Suzuki 2011; Ghafari et al. 2014). Några personer med MS kände till sist 

en lättnad när de fick sin diagnos, att de kunde börja hantera den (Fallahi-Khoshknab et al. 

2014; Strickland et al. 2017).  

Förståelse för sjukdomen 

Personer med MS kände att andra inte hade tillräcklig kännedom om sjukdomen, men att 

medvetenheten förbättrats något under senare år. Personer med MS upplevde att främmande 

människor verkade obekväma, generade och inte visste hur de skulle bete sig i deras närhet. 

Personer med MS upplevde att det allmänt fanns en negativ attityd gentemot sjukdomen, vilket 

även de själva hade vid tidpunkten före sin diagnos (Irvine et al. 2009; Fallahi-Khoshknab et 

al. 2014). Personer med MS ansåg att personer som inte hade sjukdomen, inte förstod, då 

sjukdomen upplevdes som osynlig, med innebörden att symtomen inte alltid var närvarande, 

till och med familjen kunde misstro symtomen. MS upplevdes individuellt och uppfattades på 

olika sätt av alla, vilket påverkade förståelsen för sjukdomen (Moriya & Suzuki 2011; Pretorius 

& Joubert 2014; Skår et al. 2014; Bogenschutz et al. 2016; Strickland et al. 2017; Al‐ Sharman 

et al. 2018). Personer med MS ansåg att mera förståelse för sjukdomen, genererade självrespekt 

och en förstärkt självkänsla som individ (Skår et al. 2014). Majoriteten av personerna med MS 

konstaterade att de med tiden lärt sig att leva med sjukdomen och att de blivit mer optimistiska. 

Med bättre förståelse för sjukdomen hade deras prioriteringar och värderingar ändrats till det 

positiva och de uppskattade små saker i livet (Irvine et al. 2009; Olsson et al. 2010). 

Stöd & relationer 

Personer med MS ansåg att ett stort socialt nätverk gjorde det lättare att hantera sjukdomen, där 

stöd från närstående, andra personer med MS och vårdgivare var av stor vikt.  

Det sociala nätverket 

För många personer med MS var det sociala nätverket begränsat till familjen och till andra i 

samma situation. De beskrev att de ständigt fick kämpa för att behålla sina sociala relationer 

(Lexell et al. 2009).  

Socialization was somewhat one sided because others tended to do more for the 

participants than the participants could do for them. According to the participants, this 

imbalance had a negative impact on their social network (Lexell et al. 2009, s 776).  

Personerna med MS fick kompromissa för att inte bli en börda för sin familj och finna nya vägar 

att vara socialt aktiv på (Moriya & Suzuki 2011). Med ett bra stöd orkade personerna med MS 

lättare hantera vardagen självständigt (Lexell et al. 2009; Olsson et al. 2010; Ploughman et al. 

2012; Pretorius & Joubert 2014). Personer med MS ansåg att det emotionella stödet var 

viktigare än att ha ett fysiskt stöd och det framkom att kvinnor generellt upplevdes mer stöttande 

än män (Ghafari et al. 2014). Närstående tog ofta på sig att göra vardagliga saker i hemmet, 
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som att diska, tvätta och ta hand om barnen (Olsson et al. 2010; Ghafari et al. 2014). Stressnivån 

reducerades hos personer med MS genom att närstående sänkte krav och förväntningar på dem. 

Närstående hade en viktig roll i att uppmuntra till träning och stötta till att bibehålla fysiska 

förmågor (Ghafari et al. 2014). Frånvaro av en stödjande partner skapade barriärer för ett socialt 

liv. Personer med MS kände maktlöshet när de inte kunde engagera sig socialt (Ploughman et 

al. 2012). 

Personer med MS ansåg att behovet av andra var stort, att vara ensam var inget alternativ 

(Olsson et al. 2010; Skår et al. 2014). För att personer med MS skulle kunna samtala om 

sjukdomsrelaterade problem, förväntningar och behov var relationen till de anhöriga avgörande 

(Ghafari et al. 2014). Genom att dela tankar och erfarenheter, blev sjukdomsprocessen för 

personer med MS lättare att ta till sig (Olsson et al. 2010; Pretorius & Joubert 2014; Skår et al. 

2014). Personer med MS upplevde att umgänge med andra i samma situation, var en viktig del 

av det sociala livet. På möten med andra med MS blev personerna förstådda och sedda. De fick 

stöttning och motivation att hantera sjukdomen (Irvine et al. 2009; Pretorius & Joubert 2014; 

Skår et al. 2014), där humor ansågs vara en viktig faktor (Skår et al. 2014). Personer med MS 

upplevde att de mådde bra när de kunde dela med sig av sina erfarenheter och hjälpa andra i 

liknande situationer (Olsson et al. 2010; Skår et al. 2014; Al‐ Sharman et al. 2018). Genom att 

känna igen sjukdomen hos andra, gjorde det lättare att själv hantera den. Alla förstod varandra 

och såg när någon behövde hjälp eller inte (Skår et al. 2014). ”We know each other, we know 

about MS, we understand” (Skår et al. 2014, s. 675). 

Att möta vårdgivare 

Personer med MS upplevde att vårdpersonal inte hade tillräcklig tid för dem. Faktorer som 

tidsbrist gjorde personer med MS motvilliga att söka vård när de behövde (Ploughman et al. 

2012; Al‐ Sharman et al. 2018). Personer med MS föredrog en tvåvägskommunikation istället 

för att bara få information tilldelad från sjukvården (Ploughman et al. 2012). Personer med MS 

upplevde svårigheter att få stöd från hälso- och sjukvården, innan de fått sin diagnos. När 

diagnosen konstaterats upplevde personer med MS att möjligheterna öppnades upp, för att få 

anpassad hjälp och information (Strickland et al. 2017). Många personer med MS upplevde att 

de kände sig tvungna att bevisa för exempelvis kommunen, att de behövde stöd och hjälp. 

Kommunen förväntade sig i många fall att en nära familjemedlem skulle ta på sig ett större 

ansvar, för bland annat hushållssysslor (Lexell et al. 2009). 

Planera för att vara aktiv 

MS påverkade alla aspekter i det dagliga livet, då fysisk aktivitet och symtom som fatigue, 

krävde noggrann planering. Personer med MS ansåg att det var svårt att upprätthålla en god 

balans i vardagen, jämfört med innan de fick sjukdomen. 

Planera för att kunna anpassa sig till en ny vardag 

Personer med MS beskrev att de inte längre kunde utföra vardagliga sysslor som de tidigare 

kunnat (Lexell et al. 2009; Olsson et al. 2010). De anpassade sig till förändringar så att de 

fortfarande kunde delta i vissa aktiviteter (Olsson et al. 2010; Ploughman et al. 2012; Pretorius 

& Joubert 2014). Ofta kunde personer med MS genomföra en del av sysslan, men då i lugnare 

takt. Det krävdes också en god planering och fullt fokus om sysslan skulle kunna utföras 

framgångsrikt (Lexell et al. 2009; Olsson et al. 2010). Trots att många personer med MS 

upplevde hinder för fysisk aktivitet, belystes vikten av måttlig aktivitet som en del av vardagen. 



 

13 
 

De valde istället andra aktiviteter som de klarade av (Ploughman et al. 2012; Al‐ Sharman et 

al. 2018). Personer med MS beskrev att deras oförmåga att utföra sysslor hade en negativ effekt 

på dem (Olsson et al. 2010; Skår et al. 2014; Al‐ Sharman et al. 2018). Sjukdomen var 

oförutsägbar och personerna med MS valde att inte aktivt planera för långt in i framtiden (Irvine 

et al. 2009; Bogenschutz et al. 2016). När personer med MS pratade om sin sjukdom rådde 

delade meningar angående framtiden. För några lades drömmar på hyllan tidigt och för några 

planerades framtiden utifrån ett mer anpassat liv, så som att välja bostad utifrån ett behov av 

rullstol i framtiden (Moriya & Suzuki 2011). 

Begränsningar i arbetslivet 

Personer med MS ansåg att ständigt oroa sig över arbetslivet och dagliga aktiviteter hade en 

känslomässig negativ effekt (Al‐ Sharman et al. 2018). De dolde sin sjukdom för andra till att 

börja med, då de inte ville att andra skulle tycka synd om dem samt att de var rädda för att bli 

uppsagda från sin arbetsplats (Irvine et al. 2009; Fallahi-Khoshknab et al. 2014; Bogenschutz 

et al. 2016). Personer med MS ansåg att en omprioritering på arbetet i vissa fall var nödvändig, 

att de fick anpassning till den nuvarande funktionsnivån (Bogenschutz et al. 2016). Den roll 

personer med MS hade på arbetsplatsen och i familjen var viktig för det fortsatta livet (Ghafari 

et al. 2014; Strickland et al. 2017). På grund av olika symtom, behövde majoriteten av personer 

med MS, lämna sina arbeten mycket tidigare än vad de annars skulle ha gjort (Irvine et al. 2009; 

Strickland et al. 2017). I samband med pension minskades möjligheten till socialt engagemang, 

eftersom det inte fanns samma kontaktnät via yrkeslivet längre (Ploughman et al. 2012). 

Att ständigt vara trött 

Personer med MS fick acceptera en ny livsstil, som ackompanjerades av fatigue. Ett måste var 

att anpassa dagen efter vad som planerats, så att de kunde ta sig tid att vila. Trots att fatigue gav 

stora svårigheter i vardagen ansåg de att det inte gav några problem om de jämförde med 

symtom som exempelvis förlamningar och domningar. Personer med MS påpekade att fatigue 

var ett symtom som det fanns mycket liten förståelse för (Moriya et al 2010).  

…the fatigue part is also awful because it is really that you could have done absolutely 

nothing and the next day you feel that you can’t even get yourself out of bed (Pretorius 

& Joubert 2014, s.7). 

Fatigue rapporterades ha inverkan på nästan alla aspekter i det dagliga livet, vilket gjorde 

det svårt att utföra vissa hushållssysslor. Även om de enklaste saker tog dubbelt så lång 

tid, ville personer med MS ändå pröva att utföra dem (Irvine et al. 2009; Strickland et al. 

2017). Personer med MS beskrev att de försökte vila när de kände att deras fatigue 

förvärrades (Ploughman et al. 2012).  

Att bilda familj – från ett kvinnligt perspektiv 

Kvinnor med MS som ville skaffa barn påtalade att beslutet inte var en privat angelägenhet 

(Payne & McPherson 2010). Innan beslut om att bilda familj togs, diskuterades frågan grundligt 

med hälso- och sjukvården samt med vänner och familj. Kvinnor med MS ansåg att de inte fick 

tillräcklig information från hälso- och sjukvården, men även att det var svårt att finna bra 

information på egen hand om en MS-relaterad graviditet. En viktig aspekt var om kvinnorna 

kunde få stöd av sin familj efter att barnet var fött. Flera kvinnor med MS påtalade att stödet 

från deras partner var avgörande under den första tiden efter förlossningen, men även därefter. 

För de som var ensamstående var stödet från vänner, förskola och kyrkan extra viktigt (Payne 

& McPherson 2010; Anderson & Wallace 2013). Kvinnor med MS som ville bilda familj ville 

veta hur stor sannolikheten var att de skulle drabbas av ett skov efter förlossningen (Anderson 
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& Wallace 2013). Två kvinnor med MS fick ett skov inom sex månader efter förlossning. 

Kvinnor med MS påtalade att det fanns en länk mellan att de var för aktiva och sedan blev för 

utmattade och det faktum att det uppstod ett skov. För majoriteten av kvinnorna i studien var 

deras MS för närvarande i bakgrunden och påverkade inte deras dagliga liv, de ville därför 

försöka att vara förälder fullt ut (Payne & McPherson 2010; Anderson & Wallace 2013). 

Kvinnor med MS som ville skaffa barn kände oro inför att sjukdomen kunde försämras och om 

det skulle ha en inverkan på deras förmåga att ta hand om ett barn. De var oroade över barnets 

välmående och huruvida MS var genetiskt (Payne & McPherson 2010). Kvinnor med MS 

oroade sig angående om det var nödvändigt att ta sina mediciner under och efter graviditeten, 

då de kunde påverka barnet negativt. Kvinnor med MS påtalade att vissa kriterier, så som att 

laga mat, städa och andra vardagssysslor klarade en bra förälder av, men när de inte kunde leva 

upp till kriterierna, så kände de sig som en dålig eller onormal förälder (Payne & McPherson 

2010; Anderson & Wallace 2013). 
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Diskussion 
Syftet med litteraturstudien var att belysa personers erfarenheter av att leva med Multipel 

Skleros. Resultatet i den här litteraturstudien visade att personer med MS ansåg att vägen till 

diagnos var lång och involverade många känslor. Personerna dolde sjukdomen till att börja med, 

då de kände skam över sin kropp. Personer med MS påtalade att deras vardagliga liv blev 

begränsat efter sjukdomsdebuten, men anpassade sig tids nog genom att sänka kraven på sig 

själva. Personer med MS belyste vikten av stöd från andra i samma situation, närstående och 

sjukvården. Många var rädda för att bli en börda för sina närstående. Många kvinnor med MS 

kände oro inför att bilda familj då MS är en oförutsägbar sjukdom.  

Resultatdiskussion 
I resultatet framkom att många personer med MS kände skam vid sjukdomsdebuten och dolde 

därför sjukdomen. I en tidigare studie framhåller Grytten och Måseide (2006) att offentliggöra 

sin sjukdom kan liknas vid att som homosexuell ”komma ut ur garderoben”. Då personer med 

MS till följd av sjukdomen, ofta uppfattade att de fick en ny identitet, kunde det vara känsligt 

att synliggöra detta för omvärlden. I resultatet har det identifierats att personer med MS ofta 

blev misstrodda av andra, då sjukdomen upplevdes som osynlig. Grytten och Måseide (2006) 

och Smith et al. (2013) beskriver att personer med MS upplevde att sjukdomens osynliga 

karaktär bemöttes med oförståelse och okunskap av andra människor. I resultatet framkom 

vikten av att dela erfarenheter med personer i samma situation, vilket ledde till att personer med 

MS lättare kunde hantera sin sjukdom. Enligt Grytten och Måseide (2006) kan ett minskat 

socialt liv ge en känsla av social isolering. 

I föreliggande resultat framgick det att personer med MS oroade sig över att bli en börda för 

sina närstående, även Grytten och Måseide (2006) påtalar detta, det framgick att personer med 

MS medvetet distanserade sig. Enligt Rivera-Navarro et al. (2009) rapporterade de flesta 

närstående till personer med MS, att de inte kände stor börda, dock kunde de närståendes fysiska 

och psykiska hälsa spela in. Närstående belastades med vardagliga åtaganden, vilket kunde 

påverka livskvalitet, hälsa samt familj- och arbetslivet. Närstående ansåg att tillgången till stöd 

och råd borde förbättras. I resultatet visade det sig att personer med MS upplevde stöd som både 

positivt och negativt. Grytten & Måseide (2006) framhåller att stöd kan upplevas positivt samt 

stärka känslan av självkontroll och självkänsla. Stöd kunde även upplevas negativt och bidra 

till en känsla av beroende och förlust av självkontroll. Methley et al. (2017) beskriver att 

vårdens roll är att se till att personer med MS erhåller stöd, antingen från deras familjer eller 

andra.  

I resultatet framkom att personer med MS upplevde svårigheter i mötet med vården. Methley 

et al. (2017) belyser att vårdpersonal uttryckte problematik i att möta personer med MS på rätt 

sätt. Svårigheterna koncentrerades kring att som vårdpersonal ha nödvändig kunskap och 

utbildning samt att hantera behov inom en begränsad tid.  Vårdpersonalen upplevde att de kunde 

gjort skillnad för många personer med MS om kontakt skett tidigare. I resultatet redovisades att 

personer med MS upplevde en viss tidsbrist vid vårdkontakt. Methley et al. (2017) menar att 

det är av vikt för personer med MS att träffa samma vårdpersonal, för att känna trygghet och 

kontinuitet. Medvetenheten hos vårdpersonalen finns, om att det är många olika aspekter att ta 

hänsyn till, men tiden räcker inte alltid till. 

Fatigue var ett symtom som det fanns mycket liten förståelse för. Smith et al. (2013) beskriver 

att vårdpersonal anser att det finns lite information gällande fatigue och vad som kan göras åt 

det. De upplevde att fatigue var vanligt förekommande hos personer med MS. Motl och 

McAuley (2010) och Smith et al. (2013) framhåller att vårdpersonal upplevde att fatigue hade 

en negativ påverkan på det dagliga livet för personer med MS. Smith et al. (2013) menar att 
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värdet av socialt stöd från arbetsgivare och familj, för personer med MS-relaterad trötthet var 

av vikt. 

I föreliggande resultat påtalade kvinnor med MS att de upplevde oro över att bilda familj. De 

hade funderingar kring hur sjukdomen påverkades av en graviditet samt vilken inverkan det 

hade på barnet. Jämförelsevis beskriver Barclay et al. (1997) att friska kvinnor hade svårt att 

föreställa sig hur livet som förälder skulle bli. Många kvinnor kände att de inte var redo för 

verkligheten. I likhet med litteraturstudiens resultat, visade Barclay et al. (1997) att även friska 

kvinnor kunde uppleva en fysisk och psykisk påverkan på det dagliga livet. Stöd från närstående 

var av vikt för hanterandet av vardagen. Kvinnorna kände att de ibland inte kunde leva upp till 

föräldrarollen. 

  



 

17 
 

Metoddiskussion 
Litteraturstudien strukturerades efter Polit och Becks (2017) niostegs flödesschema. Fördelarna 

med flödesschemat var att det gav struktur till litteraturstudien. Då flödesschemat var skrivet 

på engelska och översattes fritt till svenska med hjälp av engelsk-svenskt lexikon, fanns viss 

risk för feltolkning vilket kunde ses som en svaghet för studiens resultat.  

Inklusions-och exklusionskriterier användes för att sökresultatet skulle ge artiklar inom valt 

ämne och som passade till litteraturstudiens syfte. En tidsintervall mellan år 2009–2018 

tillämpades, för att erhålla den senast befintligt gjorda forskningen. Det skulle kunna ha 

inneburit att relevanta artiklar till studiens syfte missats, då de inte föll inom den valda 

tidsramen. Engelska, svenska och norska valdes då det var dessa språk som författarna 

behärskade. En svaghet med detta kunde varit att artiklar på andra språk inte upptäckts.  

Databasen Cinahl valdes för att den var inriktad på omvårdnadsvetenskapliga tidskrifter. 

PubMed valdes då den innehöll tidskrifter som omfattade både omvårdnad och medicin, för att 

specificera sökningen valdes nursing. Flertalet andra databaser fanns, men författarna ansåg att 

tillräckligt många referenser fanns att tillgå i Cinahl och PubMed. Nackdelen med detta var att 

möjligheten till fler relevanta artiklar begränsades. Författarna valde sökord efter relevans till 

studiens syfte och de specificerades för att passa sökningarna i databaserna. Enligt Willman et 

al. (2016) är en blandning av ämnesord och fritextord det mest ändamålsenliga.  

Det var av vikt för författarna att använda rätt sökkombination för att få fram relevant litteratur. 

Den booleska sökoperatoren, AND, användes för att avgränsa till ett specifikt område. Willman 

et al. (2016) anser att olika sökoperatorer ej bör blandas i samma sökning, exempelvis AND 

och OR.  

Litteraturstudien utgick från ett omvårdnadsperspektiv och eftersom att majoriteten av 

artiklarna till resultatet valdes från databasen Cinahl, var det en styrka för studien, då databasen 

hade omvårdnad som huvudfokus. Överförbarheten till den kliniska betydelsen hade kunnat 

påverkats om majoriteten av artiklar valts från PubMed, då det är en medicinsk databas. 

Urvalsprocessen resulterade i endast kvalitativa artiklar, vilket författarna ansåg vara en styrka, 

då personliga erfarenheter framkom på ett tydligt sätt och på så vis svarade väl till studiens 

syfte. En svaghet med att endast använda kvalitativa artiklar till resultatet, skulle kunna vara att 

ett mindre antal personer deltagit i dessa studier, jämfört med kvantitativa studier.  

Författarna värderade samtliga artiklar, på varje urvalsnivå, individuellt och sedan gemensamt, 

tills konsensus nåddes. Data extraherades ur artiklarna genom gemensam diskussion. 

Diskussioner om relevans till studiens syfte fördes, detta gav en god kvalitet till studien och 

sågs som en styrka.  Då författarna ej hade engelska som modersmål kunde feltolkningar ske 

och sågs därför som en svaghet för studien. Genom hela processen har ett etiskt förhållningssätt 

tillämpats för att främja ett sanningsenligt resultat. Samtliga artiklar i litteraturstudiens resultat 

var godkända av etisk kommitté.  

Resultatet sammanställdes utifrån fyra huvudkategorier med tillhörande underkategorier. Då 

innehåll gällande huvudkategorin ”Att bilda familj – från ett kvinnligt perspektiv”, passade in 

under flera andra kategorier i resultatet, valde författarna att göra en egen kategori av detta. 

Författarna ansåg att innehåll från denna kategori kunde delats upp och lagts till under 

kategorierna, ”MS – en känslofylld resa” samt ”Stöd & relationer”. En uppdelning på detta sätt 

hade försvårat sammanhanget i texten, då innehållet enbart handlade om erfarenheter av att 

bilda familj, hos kvinnor med MS. Författarna valde även att göra liknande med underrubriken, 

”Begränsningar i arbetslivet”, som också skulle kunna ha delats upp under rubriker som, ”MS- 
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en känslofylld resa” och ”Planera för att kunna anpassa sig till en ny vardag”. Då innehållet 

handlade om arbetslivet, valde författarna att sammanställa det under samma kategori. 

 

Klinisk betydelse 

I litteraturstudiens resultat framkom det att personer med MS upplevde att vårdpersonal inte 

hade tillräckligt med tid för dem. Det var av vikt att personer med MS fick komma till samma 

sjuksköterska, för att slippa lägga tid på att återberätta sin sjukdomshistoria och istället fokusera 

på det som är viktigt för stunden. Sjuksköterskan bör planera tiden väl, ge ett bra stöd och låta 

personen med MS vara delaktig i sin vård. Resultatet av litteraturstudien kan användas inom 

omvårdnad för att visa hur personer med MS upplever sjukdomen och hur deras liv påverkas. 

Därmed får sjuksköterskor en ökad förståelse för sjukdomen och hur de kan bemöta personer 

med MS på rätt sätt.  

Framtida forskning 

Det finns mycket forskat kring hur personer med MS upplever sin sjukdom. Intressant för 

framtida forskning vore att se studier med enbart män, då det visat sig vara mer forskat kring 

kvinnor med MS. Det hade varit av intresse att se fler studier som behandlar upplevelsen av att 

vara anhörig till en person med MS. Det skulle vara önskvärt att se mer forskning från norden, 

då det förekommit få artiklar från de nordiska länderna i litteratursökningen i denna studie.  

Slutsats 
Personer med MS ansåg sig ha liten kunskap och förståelse om sjukdomen innan de blev 

diagnostiserade. Sjukdomen är individuell och oförutsägbar, vilket gör det svårt att planera 

framtiden, exempelvis arbetssituationen och att bilda familj. Att få stöd i sjukdomen, framförallt 

emotionellt, ansågs vara av vikt, då MS innebär en livslång anpassning i vardagen. Många 

upplevde att stöd från andra i samma situation var viktigt för att anpassa sig till sjukdomen. 

Kvinnor som ville bilda familj upplevde att de hade många olika aspekter att ta hänsyn till.   
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Bilaga 1. Artikelmatris 
 

FÖRFATTARE OCH ÅRTAL  SYFTE METOD HUVUDRESULTAT 

Al‐ Sharman, A., Khalil, H., 

Nazzal, M., Al‐ Sheyab, N., 

Alghwiri, A., El‐ Salem, K. & 

AlDughmi, M.  

 

År 2018 

 

Syftet var att utforska och 

beskriva erfarenheter och 

utmaningar i det dagliga livet, 

hos personer med MS 

Metod: Kvalitativ 

Urval: 16 personer med 

konstaterad MS - varav 8 män 

och 8 kvinnor.  

Ålder 22 – 57 år 

Datainsamling: Intervju i 4 

fokusgrupper 

Dataanalys: Tematisk analys 

Resultatet visade att personer 

med MS upplevde dålig 

kommunikation med sjukvården, 

lång tid för diagnostisering och 

dålig kunskap hos närstående 

och vänner.  

Anderson, J. & Wallace, L.  

 

År 2013 

Syftet var att utforska 

erfarenheter hos kvinnor med 

MS i relation till att bilda familj. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: Kvinnor med MS som 

planerar att bli eller nyss blivit 

förälder.  

9 kvinnor i åldrarna 18–50 år 

Datainsamling: 

Semistrukturerad intervju 

Dataanalys: Ramanalys 

Resultatet visade erfarenheter i 

form av stöd och information, 

från närstående samt tankar om 

att bilda familj, hos kvinnor med 

MS.  

Bogenschutz, M., Rumrill Jr-P., 

Seward, H., Inge, K. & 

Hinterlong, P.  

 

År 2016 

Syftet var att undersöka 

arbetsrelaterade erfarenheter hos 

personer med MS. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: Strategiskt urval 

27 personer.  

6 män och 19 kvinnor, 18-64 år 

Datainsamling: Telefonstyrda 

fokusgrupper 

Dataanalys: Innehållsanalys 

Resultatet visade att MS var en 

oförutsägbar sjukdom som 

kunde påverka arbetslivet 

negativt, genom att det var svårt 

att planera framtiden och 

anpassa sig till en ny 

funktionsnivå.  

 
 

  



 

 
 

FÖRFATTARE OCH ÅRTAL SYFTE METOD HUVUDRESULTAT 

Fallahi-Khoshknab, M., Ghafari, 

S., Nourozi, K. & Mohammadi, 

E. 

 

År 2014 

Syftet var att undersöka personers 

erfarenheter av att konfrontera sin 

sjukdom, MS. 

Metod: Kvalitativ  

Urval: Strategiskt urval 

25 personer som haft MS i 4-20 

år 

18 kvinnor och 7 män, 20-55 år. 

Datainsamling: Ostrukturerade 

intervjuer 

Dataanalys: Innehållsanalys 

Resultatet visade olika reaktioner 

och känslor samt erfarenheter av 

att diagnostiseras med MS. 

Ghafari, S., Khoshknab, M.F., 

Norouzi, K. & Mohamadi, E.  

 

År 2014 

Syftet var att utforska 

erfarenheterna hos personer med 

MS, om stöd från deras anhöriga. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: Strategiskt urval 

25 personer som haft MS i 4-26 

år. 

18 kvinnor och 7 män, 20-55 år. 

Datainsamling: Ostrukturerad 

intervju 

Dataanalys: Innehållsanalys 

Resultatet visade att personer 

med MS ansåg att det emotionella 

stödet var viktigare än det 

fysiska. 

Irvine, H., Davidson, C., Hoy, K. 

& Lowe-Strong, A.  

 

År 2009 

Syftet var att utforska 

erfarenheterna av att leva med 

och anpassa sig till MS. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: Strategiskt urval 

Personer som haft MS i minst 5 

år. 

7 kvinnor och 1 man, 36-63 år 

Datainsamling: 

Semistrukturerad Intervju - 

fokusgrupp 

Dataanalys: Fenomenologisk 

analys 

Resultatet visade personers 

upplevelse av att diagnostiseras 

med MS och hur de över tid 

anpassade sig till sjukdomen. 

 

  



 

 
 

FÖRFATTARE OCH ÅRTAL SYFTE METOD HUVUDRESULTAT 

Lexell, E., Lund, M. & Iwarsson, 

S.  

 

År 2009 

Syftet var att få en förbättrad 

förståelse för hur personer med 

MS upplevde sysslor i 

vardagslivet. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: Strategiskt urval 

10 personer med MS.  

6 kvinnor och 4 män, 30–64 år  

Datainsamling: 

Semistrukturerad intervju 

Dataanalys: Grundad teori 

Resultatet visade att personer 

med MS genomgick en ständig 

kamp för att engagera sig i olika 

vardagliga sysslor. 

Moriya, R. & Kutsumi, M.  

 

År 2010 

Syftet var att belysa 

erfarenheterna av fatigue samt 

relationer och sociala liv hos 

personer med MS. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: 9 personer som haft MS 

1–17 år. 6 kvinnor och 3 män, 

31–57 år. 

Datainsamling: 

Semistrukturerad intervju 

Dataanalys: Beskrivande analys 

Resultatet visade att fatigue 

påverkade vardagen hos personer 

med MS. 

Moriya, R. & Suzuki, S.  

 

År 2011 

Syftet var att belysa erfarenheter 

hos personer med MS. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: 17 personer 

diagnostiserade med MS. 13 

kvinnor och 4 män, 20-59 år 

Datainsamling: 

Semistrukturerad intervju 

Dataanalys: Jämförelseanalys 

Resultatet visade att personer 

med MS var tvungna att 

anpassade sig efter sjukdomen, 

för att hantera vardagen. 

 

  



 

 
 

FÖRFATTARE OCH ÅRTAL SYFTE METOD HUVUDRESULTAT 

Olsson, M., Skär, L. & 

Söderberg, S.  

 

År 2010 

Syftet var att beskriva betydelsen 

av att må bra för kvinnor med 

MS. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: 15 kvinnor som 

diagnostiserats med sekundär-

progressiv MS, 35-70 år 

Datainsamling: Individuella 

Intervjuer 

Dataanalys: Fenomenologisk 

hermeneutisk analys 

Resultatet visade att det var 

möjligt för kvinnor att må bra, 

trots sjukdomen.  

Payne, D. & McPherson, K.  

 

År 2010 

Syftet var att få en bättre 

förståelse för kvinnor med MS 

och deras erfarenheter av att bilda 

familj. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: 9 kvinnor som 

diagnostiserats med MS och fått 

barn under de senaste 5 åren, 18-

45 år 

Datainsamling: 

Semistrukturerad intervju 

Dataanalys: Beskrivande analys 

Resultatet visade erfarenheter i 

form av stöd och information, 

från närstående samt tankar om 

att bilda familj, hos kvinnor med 

MS. 

Ploughman, M., Austin, M., 

Murdoch, M., Kearney, A., 

Godwin, M. & Stefanelli, M.  

 

År 2012 

 

  

Syftet var att utforska äldre 

människors erfarenheter av att 

åldras med MS. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: 18 personer som haft MS i 

minst 20 år. Personer över 55 år 

Datainsamling: 

Semistrukturerad intervju 

Dataanalys: Tematisk 

innehållsanalys 

 

Resultatet visade att personer 

med MS slutligen accepterade sin 

sjukdom.  

 

  



 

 
 

FÖRFATTARE OCH ÅRTAL SYFTE METOD HUVUDRESULTAT 

Pretorius, C. & Joubert, N.  

 

År 2014 

Syftet var att utforska de 

personliga erfarenheterna hos 

individer med MS. Fokus i denna 

studie var vilka utmaningarna 

individer med MS ställs inför 

samt vilka resurser som hjälpte 

dem att klara av detta 

försvagande, neurologiska 

tillstånd. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: Bekvämlighetsurval 

10 personer med MS, 7 kvinnor 

och 3 män, 38-71 år 

Datainsamling: Halvstrukturerad 

intervju 

Dataanalys: Tematisk 

innehållsanalys 

Resultatet visade att flera teman 

framkom som relaterade till 

personernas erfarenheter av att 

leva med MS. Exempelvis: 

processen att diagnostiseras, 

vardagsliv, osynlig sjukdom och 

sjukvårdssystem.  

Skår, A., Folkestad, H., Smedal, 

T. & Grytten, N.  

 

År 2014 

 

Syftet var att undersöka hur 

personer med MS upplevde att 

delta i åldersrehabilitering och 

hur det kunde ge psykosociala 

fördelar. 

Metod: 

Kvalitativ 

Urval: 10 personer med MS som 

hade gångsvårigheter. 45-61 år. 

Datainsamling: 

Semistrukturerad intervju - 

Fokusgrupp 

Dataanalys: Innehållsanalys 

 

Resultatet visade att dela med sig 

av erfarenheter förbättrade 

självkänslan och hanterandet av 

sjukdomen. 

Strickland, K., Worth, A. & 

Kennedy, C.  

 

År 2017 

 

Syftet var att utforska personers 

erfarenheter av att bli 

diagnostiserad med MS och vad 

det gjorde med självkänslan. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: 10 personer som 

diagnostiserats de senaste 6 

månaderna. 

8 kvinnor och 2 män, 25–45 år. 

Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer 

Dataanalys: Fenomenologisk 

analys 

Resultatet visade personers 

erfarenheter av att diagnostiseras 

med MS och att anpassa sig till 

sjukdomen.  
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