
KANDIDATUPPSATS 
 

 I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD 
VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 

2007:56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med fatigue som följeslagare 
Upplevelsen av att leva med MS-relaterad fatigue/trötthet 

 
 
 
 
 

Maria Wallström 
Nadia Axelsson 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
Uppsatsens titel:   Med fatigue som följeslagare 

 – upplevelsen av att leva med MS-relaterad fatigue/trötthet 
 

Författare:  Maria Wallström, Nadia Axelsson 
 
Ämne:  Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad 
 
Nivå och poäng: Fördjupningsnivå 1, tio poäng 
 
Kurs:   SSK 24A 
 
Handledare:  Berit Lindahl 
 
 
 
Examinator, datum och underskrift (uppsatsen godkänd) 
 
……………………………………………………………………………………………. 
Datum  Namn 
  Namnförtydligande: …………………………........................ 
 
 
 
 
 
Sammanfattning 
 
Multipel skleros, MS, är en neurologisk autoimmun sjukdom som drabbar centrala 

nervsystemet.  Trötthet/fatigue upplevs av många som ett av de svåraste symptomen 

som inverkar starkt på det vardagliga livet. MS-relaterad fatigue/trötthet ger en känsla 

av utmattning och brist på energi som kan vara överväldigande. Tröttheten är orimlig i 

förhållande till de aktiviteter som utförs. Syftet med uppsatsen var att beskriva hur det 

är att leva med MS-relaterad fatigue/trötthet.  Metoden som användes var litteraturstudie 

med kvalitativ innehållsanalys som baserats på åtta vetenskapliga artiklar.  

Dataanalysen skedde med hjälp av Fribergs (2006) beskrivning. Ur resultatet framkom 

fyra teman varav det första var upplevelsen av kroppen som ett fysiskt hinder. Detta 

tema belyser hur ett antal intervjupersoner upplever sin kropp som ett hinder och hur 

fatigue/trötthet begränsar och påverkar det dagliga livet. Tema två och tre beskriver hur 

relationer till familj och vänner kan förändras samt hur den psykiska hälsan påverkas. 



Det fjärde och sista temat handlar om hur personer som lever med denna trötthet lägger 

upp strategier och på bästa sätt planerar sin vardag för att orka mer.  I diskussionen 

diskuteras begrepp som hälsa och sjukdom. Vi belyser också hur fysisk träning och 

annan självhjälp kan minska fatigue/trötthet och öka en människas psykiska hälsa. I de 

praktiska implikationerna tar vi upp vikten av information och kommunikation som vi 

anser är grunden till en god vårdrelation. 

  

Nyckelord: multiple sclerosis, fatigue, experience, nursing, qualitative study, qualitative 

research, phenomenological, activity, imobility 
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INLEDNING 
 
Vi har valt att skriva om Multipel Skleros (MS) då vi båda kommit i kontakt med 

personer som lever med sjukdomen. Vi har upplevt att det varit svårt att bemöta 

människor med MS då det många gånger är ett dolt handikapp. Människor som lever 

med MS kan vara symptomfria periodvis medan ett skov (en period då yttringarna är 

framträdande) kan vara mycket påfrestande. Många problem MS leder till är osynliga 

och vi har valt att fördjupa oss i MS-relaterad fatigue/trötthet. Då fatigue är oerhört 

svårt att för en utomstående sätta sig in i är denna funktionsnedsättning kanske också en 

av de svåraste. Många av de människor vi träffat har beskrivit tröttheten som oerhört 

frustrerande och de har av omgivningen uppfattats som lata, då de inte orkat med daglig 

sysselsättning såsom arbete, familj och sociala kontakter.  Vi vill genom denna uppsats 

lära oss mer vad det innebär att leva med MS-relaterad fatigue/trötthet.  

BAKGRUND 
 
I bakgrunden presenteras en sjukdomsbeskrivning. Vi tar också upp begreppen illness 

experience, chronical illness samt fatigue. 

Sjukdomsbeskrivning 

MS är en inflammatorisk sjukdom i centrala nervsystemet (CNS), det vill säga hjärnan 

och ryggmärgen. Vid MS kommer vita blodkroppar in i det centrala nervsystemet och 

det uppstår en inflammation som bryter ner myelinet kring nervtrådarna. Det är alltså 

människans eget immunförsvar som är uppkomsten till inflammationen. Ett ärr bildas 

och nervimpulserna kan då inte ledas på rätt sätt. Efter angreppet sker en viss 

återuppbyggnad av ärret vilket gör att personen kan vara fri eller delvis fri från 

symptom under en tid (Guarnaccia, Aslan, O’Connor, Hope Kazis, Kashner, & Booss, 

2006). 

 

De symptom personen får är beroende av vilka nervtrådar som drabbats och i början kan 

dessa vara så obetydliga att personen inte tänker på det. Man kan uppleva en domning i 
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ena kinden under några dagar eller veckor, som sedan kan förflytta sig till någon annan 

kroppsdel som underarm eller fot. Efter en kortare eller längre tid dyker det upp nya och 

mer påtagliga symptom som tydligt signalerar att något är fel. Vissa människor drabbas 

lindrigare än andra och ju oftare skoven kommer desto sämre blir prognosen. Vissa 

personer kan bli invalidiserade på endast några få år. Vanligtvis tar det tre till fyra år 

från att de första vaga symptomen uppträder tills diagnosen ställs (Hallbjörg & Almås, 

2002; Grefberg & Johansson, 2003). Eftersom orsaken till MS är okänd finns ingen 

behandling som botar sjukdomen. Det finns dock läkemedel (immunosuppressiva, 

glukokortikoider och kalciumurinhämmare) som dämpar sjukdomsaktiviteten och tidvis 

lindrar symptomen (Guarnaccia, et al. 2006). 

 

Den senaste forskningen om MS handlar främst om medicinsk behandling och stora 

projekt rörande stamceller har lätt till framsteg. Stamceller som tagits från hjärnan har 

injicerats in i blodbanan på försöksdjur. Detta har lett till en förbättrad läkning av de 

inflammerade områdena i hjärnan. Forskningen är dock fortfarande i tidigt stadium. 

(Djurförsök info, 2007). En annan upptäckt som gjorts är ett nytt läkemedel (Tysabri ®) 

vars effekt är att manipulera kroppens immunsystem så att inflammationen i nervcellen 

lindras. Forskningen visar emellertid att ytterligare studier behövs inom området då 

läkemedlet idag har för mycket biverkningar i form av sekundärsjukdomar (Guarnaccia 

et al. 2006). Ungefär dubbelt så många kvinnor som män drabbas av sjukdomen och 

insjuknandet sker oftast i 20-50 års ålder (Nyman & Bartfai, 2000). Uppskattningsvis 

lider 12 000 svenskar av MS som är en livslång och obotlig sjukdom. Sverige tillhör de 

länder i världen som har den högsta frekvensen av nyinsjuknande i MS. Enligt 

beräkningar insjuknar minst fem personer per 100 000 invånare i Sverige varje år 

(Socialstyrelsen, 2005).  

 

Förekomsten av MS varierar mycket över världen. Sjukdomen är vanligast hos 

människor i Europa och Nordamerika och förekomsten av MS är liten i Asien och 

Afrika.  Den exakta orsaken till sjukdomen är inte klarlagd och sjukdomsförloppet kan 

vara svårt att förutse. För den drabbade kan sjukdomen innebära stora problem och 

omställningar i livet, eftersom konsekvensen av sjukdomen kan bli svåra 

funktionsnedsättningar (Sjukvårdsrådgivningen, 2007). 
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Illness experience och Chronical illness 

En kronisk sjukdom definieras som ihållande, långsamt pågående eller obotlig. 

(Nationalencyklopedin, 2007; Telford & Kralik, 2006). En långvarig sjukdom kan 

definieras som en kronisk och progressiv sjukdom. Att leva med en långvarig/kronisk 

sjukdom innebär för de flesta personer att hela livsvärlden förändras och att drömmar 

och förhoppningar grusas. Sjukdomen medför stress i olika fysiska former som 

exempelvis smärta och minskad energi men även psykiska känslor som ensamhet och 

depression (Öhman, Söderberg & Lundman, 2003). 

 

I det engelska språket skiljer man mellan begreppen ”illness” och ”disease”. Disease 

avser själva sjukdomen medan illness är en subjektiv upplevelse vilket inte behöver 

innebära att personen att betraktar sig som sjuk (Taylor, Lillis, Le Mone, 2004). The 

illness experience (upplevelsen av sjukdom) beskrivs av många som en del av livet som 

alltid har en plats i historien. Alla människor upplever sin sjukdom olika och 

upplevelsen är beroende av hur livet var innan och hur det blivit påverkat av sjukdomen. 

Den levda erfarenheten av sjukdom representerar en störning och en känsla av oordning 

och stress att mista kontroll över sitt sociala liv. Det kan också beskrivas som en förlust 

av styrka, energi och kraft vilka är vanliga upplevelser när man drabbas av sjukdom. 

Gränsen mellan illness och disease kan vara svårbedömd då många individer upplever 

sig friska trots att de har en sjukdom (Öhman, et al. 2003). 

Fatigue 

Fatigue är ett franskt ord som betyder trötthet och utmattning (Nationalencyklopedin, 

2007). Vid MS är fatigue oftast ett av huvudsymptomen och har stor inverkan på 

livskvalitén (Lantblom, Flensner, Callander & Stawiarz, 2004). Enligt Iriarte (1998) kan 

fatigue definieras som en känsla av trötthet, matthet eller en överansträngning som inte 

står i proportion till personens fysiska ansträngning. Lite till mans kan vi alla känna oss 

trötta ibland. Att både hinna med karriär, familjeliv och sociala relationer kan upplevas 

som stora krav vilket sätter press på oss både fysiskt och psykiskt. Detta skapar en viss 

trötthet hos oss men som inte går att jämföra med den trötthet personer med MS kan 
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uppleva (Lantblom & Ekblad, 2005). Denna kraftlöshet kallas fatigue och ger uttryck i 

form av utmattning och brist på ork som kan vara överväldigande. Vardagliga göromål 

kan utgöra ett hinder för personen. Det kan handla om bestyr som för de allra flesta är 

”självklara” som att hämta barnen på dagis, handla mat, stryka och tvätta. Tröttheten 

som sysslan medför är alltså oproportionerlig i förhållande till sysslans omfattning 

(Cunningham, 2004). 

PROBLEMFORMULERING 
 

MS är idag fortfarande en obotlig sjukdom som påverkar många delar av en människas 

dagliga liv. Sjukdomsförloppet är oförutsägbart och högst individuellt. Eftersom alla 

människor är unika är också upplevelsen av att leva med MS personlig. Gemensamt för 

människor som lever med MS är dock att de lever med en långvarig sjukdom som ger 

olika former av funktionsnedsättning som tidvis kräver vård.  

 

Fatigue/trötthet upplevs av många som ett av de svåraste symptomen som inverkar 

starkt på det vardagliga livet (Landtblom, et al. 2004). Upplevelse av denna svåra och 

starka trötthet kan leda till utmattning. Forskningen beskriver en trötthet som kan pågå i 

långa perioder trots god nattsömn. Sjuksköterskans roll i vården är att utforma 

omvårdnaden utefter personens behov och att patienten skall känna sig delaktig. Därför 

är det viktigt att belysa hur denna MS-relaterade trötthet upplevs av personer som lever 

med sjukdomen. Genom en ökad förståelse för hur fatigue påverkar patienters 

livssituation, erhåller vi en större kunskap för hur sjuksköterskans omvårdnad kan bli så 

optimal som möjligt. 
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SYFTE 
 

Syftet är att belysa upplevelsen av att leva med MS-relaterad trötthet, det vill säga 

fatigue. 

METOD 

Datainsamling 

Artiklarna söktes genom databaserna CINAHL, Blackwell Synergy och PubMed. 

Sökorden var multiple sclerosis, fatigue, experience, nursing, qualitative study, 

qualitative research, phenomenological, activity, imobility och dessa användes i olika 

konstalationer. Vi valde dessa sökord med motivering att alla skulle relatera till vårt 

syfte. De inklusionskriterier vi valde att använda oss av var att artiklarna skulle vara 

vetenskapligt granskade och publicerade i vårdvetenskapliga tidskrifter från år 2000 och 

framåt för att innehålla ny information. Vi har dock valt att ha med ett fåtal ”äldre” 

artiklar då vi bedömde dessa studier som värdefulla för vårt resultat. Andra 

inklusionskriter som användes var att artiklarna skulle vara originalartiklar, baserade på 

empiriska studier samt grunda sig på både män och kvinnors upplevelser. Artiklarna 

som ligger till grund för resultatet skulle skildra ett kvalitativt perspektiv, det vill säga 

beskriva människors upplevelser. Kvantitativa artiklar valdes bort samt artiklar som inte 

höll god kvalitet. Dock ingår en kvantitativ studie i analysen, då den ändå i resultatet 

beskriver patienters upplevelser av fatigue. En granskningsmall användes för att 

kvalitetsbedöma funna studier (Friberg, 2006). Likaså valde vi bort artiklar som inte 

behandlade ämnet på det sätt vi ansåg vara relevant för vår uppsats. Sökningen gav 20 

artiklar och efter noggrann granskning valdes åtta ut som grund för vårt resultat. 
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Dataanalys 

Dahlberg (1997) menar att i ett kvalitativt analysarbete går arbetsprocessen från helhet, 

till del och slutligen till en ny helhet. En kvalitativ innehållsanalys kan beskrivas som en 

process av reflektion och diskussion där nyckelfynd tas ut och resulterar i kategorier, 

teman och subteman. Slutligen kan en sammanställning göras och essensen i de olika 

studierna bli synlig. Graneheim & Lundman (2004) skriver om vikten att materialet 

skall vara trovärdigt. De menar att en text alltid innehåller en viss grad av tolkning och 

alltid är influerad av författarens personlighet. De skriver vidare att det är omöjligt att 

helt ”låta texten tala” utan att lägga in personliga tolkningar.  Trovärdigheten kan nås 

med komprimering som är en process att korta ner texten men fortfarande behålla 

kärnan. Trovärdigheten kommer också att öka om resultatet är presenterat på ett sätt 

som tillåter läsaren att göra egna tolkningar och ta till sig texten efter eget behov och 

förmåga. Även Evans (2003) beskriver att en viss tolkning alltid existerar i kvalitativ 

analys. Han redogör för att detta är ett fenomen att dra nytta av då flera skildringar av 

samma fenomen kan skapa validitet i forskningen.   

 

Analysen av artiklarna genomfördes i fem olika steg utifrån Fribergs (2006) beskrivning 

av analys av kvalitativt forskningsmaterial. I denna modell utgörs helheten av de valda 

artiklarna. I analysen sönderdelas artiklarnas resultat med avsikt att finna bärande 

aspekter av betydelse för syftet. Den nya helheten skapas av den beskrivande 

sammanfogningen av de bärande aspekterna, vilket presenteras som resultat (Friberg 

2006).   

 

För att få en uppfattning om vad de valda artiklar handlade om lästes samtliga artiklar 

först översiktligt utan att göra markeringar i texten. Vi gick sedan djupare in i 

artiklarnas resultatdel för att kunna hitta gemensamma teman som kunde utgöra struktur 

för resultatet. För att få en överblick över materialet gjordes en mindmap där olika 

teman och subteman markerades i olika färger. Färgmarkeringarna medförde att 

artiklarnas resultat kunde relateras till varandra. Likheter och skillnader mellan de olika 

studiernas resultat identifierades och fördes därefter samman för att skapa nya 

övergripande teman. Vi valde att presentera resultatet i teman med beskrivande text och 
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citat som styrkte beskrivningen av våra identifierade teman. Författarna har tillsammans 

arbetat med uppsatsens samtliga delar.  

RESULTAT 
 

Resultatet presenteras i form av fyra teman; Upplevelsen av kroppen som ett fysiskt 

hinder, Kroppslig uttröttbarhet – ett psykiskt hinder, Relationer och vardagsliv samt 

vikten av struktur i vardagen. 

Upplevelsen av kroppen som ett fysiskt hinder 

I en studie (Finlayson & Van Denend, 2003) där upplevelsen av att åldras med MS 

studerats beskrevs betydelsen av hälsa och hälsorelaterade problem. Intervjupersonerna 

beskrev försämrad balans, smärta, stickningar och muskeltrötthet. De talade om 

svårigheter med att de ibland upplevde att deras hjärna ville göra någonting, men deras 

kropp hindrade dem. 

 

”From my waist up I feel 30, but from my waist down I feel 90. 

My mind wants to do things, but my body says  ´No I  don’t think 

so”  (Finlayson & Van Denend, 2003 s.1173). 

 

Intervjupersonerna berättade att de hade speciella kroppsliga behov. De ville ha 

möjlighet att röra sig för att kunna göra vardagliga sysslor så som hushållsarbete, ta sig 

till olika platser som arbetet eller banken, gå på möten och sköta sin dagliga hygien. De 

ville också ha möjligheten att utan förbehåll kunna gå ut och umgås med familj och 

vänner. En kvinna berättar: 

 

” I was for many many years a very independent woman. And 

when you know you got to depend on some one for shopping, 

that makes it harder. Just even getting up in the morning, you 

want to do things on you own. You don´t want some one to help 

you get drest” (Finlayson & Van Denend, 2003 s.1173). 
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En annan viktig faktor som påverkade deltagarnas upplevelse av kroppen var socialt 

stöd av familj och vänner. För nästan alla hade familj och vänner en positiv inverkan på 

fysiska upplevelser, genom att de kände stöd under kroppslig aktivitet. Att träffa andra 

med samma sjukdom hade också en positiv inverkan. Det framgick dock att teknologisk 

utrustning som rullstolar, hissar och ramper bidrog till en ökad uppfattning av kroppen 

som ett hinder (Finlayson & Van Denend, 2003). 

 

Även Flensner, et al. (2003) belyser upplevelsen av kroppen som ett hinder. Patienterna 

beskrev sina kroppar som klumpiga och svikande men med tiden ändrades denna 

uppfattning till att kroppen åter igen kändes onaturlig och opålitlig. Denna upplevelse 

över tid gav en insikt i hur värdefulla kroppsliga funktioner är. Man beskrev vidare 

fatigue som en destruktiv och förlamande kraft som tar över och inte går att stoppa. 

Tröttheten kommer smygande oberoende av den aktivitet man utför. Kroppen upplevdes 

som om den alltid saknade energi, styrka och uthållighet. Fatigue kunde upplevas som 

mycket krävande, all energi sugs ut och den drabbade känner sig totalt kraftlös 

(Flensner, et al. 2003; Olsson, Leksell & Söderberg, 2005). Att leva med MS är oftast 

som att sitta på bänken och se livet som en match, utan att själv kunna delta (Flensner, 

et al. 2003).   

 

Olika väderomslag kan förvärra fatigue och ge personen en försvårad fysisk tillvaro. 

Vissa människor föredrar värme medan andra mår bättre i kyla. Man har gjort vissa 

försök att lindra fatigue. Ett av sätten var att ett antal testpersoner fick testa en kylväst 

under en tidsperiod för att se vilken inverkan den hade på deras fatigue. Detta 

resulterade i att personerna var mer alerta under och efter testperioden. Man såg även en 

positiv effekt på det emotionella planet (Flensner & Lindenkrona, 2001).  

 

I en studie (Forbs, While, Mathes & Griffiths, 2006) har man belyst vanligt 

förekommande problem upplevda av människor som lever med MS där fatigue beskrevs 

som det vanligaste. De personer som upplevde fatigue tillsammans med smärta hade en 

stor inverkan på den fysiska upplevelsen av kroppen.  
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Kroppslig uttröttbarhet – ett psykiskt hinder 

I Forbs, et al. studie (2006) har man belyst fatigue som det vanligaste problemet vid 

MS, följt av depression och smärta. Även relationer och sexuella svårigheter har visat 

sig ha stark effekt på den psykiska upplevelsen av kroppen.  I ett flertal studier 

(Flensner, et al. 2003; Miller, 1997; Olsson et al. 2005; Stuifberger & Rogers, 1997) 

framkommer att personer med MS upplever det mycket psykiskt påfrestande att inte bli 

förstådda av omgivningen. Känslan ligger närmast i beskrivningen av förlust i form av: 

förlorad självständighet, förlust av arbete, förlust av viktiga relationer och förlust av 

sina kroppsliga förmågor. Att inte kunna utföra vardagliga sysslor som att tvätta, diska, 

städa eller hjälpa barnen med läxorna upplevs frustrerande. En intervjuperson berättar: 

 

” You feel as if you are useless when you can´t manage to do 

anything” (Flensner et al. 2003 s.714). 

 

Åtskilliga personer har lättare att bli arga och ledsna vilket beror på den känslomässiga 

förändring sjukdomen ger. De blir besvikna på sig själva och har svårt att hantera 

känslomässig utmattning, irritation och förtvivlan som ofta går ut över familjen i form 

av skrik och gråt. Flera är också rädda att omgivningen ska uppleva dem som 

distanslösa. Då ilskan och irritationen gått över kommer istället känslor som skam, 

skuld och ånger.  Detta blir en negativ trend och på grund av detta väljer många att 

avskilja sig från omgivningen.  

Relationer och vardagsliv 

Relationer och problem med arbetslivet är ett av de stora problemen där fatigue spelar 

stor roll (Forbs, et al. 2006). Fatigue upplevs som en inskränkning i livet och kan yttra 

sig i känslor av inte längre kunna medverka i sociala aktiviteter med familj och vänner. 

Fatigue kan därför leda till en ofrivillig isolering (Flensner, et al. 2003). 

 

De begränsningar som fatigue orsakar kan medföra stress och en rädsla att den oerhörda 

tröttheten ska förvärras. Ofta behöver förändringar i arbetet göras på grund av fatigue 
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och kan i praktiken innebära färre arbetstimmar och att man tvingas avstå aktiviteter för 

att inte riskera att all energi försvinner. En person som lever med MS måste försäkra sig 

om att han/hon får tillräckligt med sömn och vila för att orka nästkommande dag 

(Stuffbergen & Rogers, 1997). 

 

 I en studie (Gagliardi, 2002) beskriver ett flertal intervjupersoner att sexuallitet är en 

stor del av ens rättighet som människa, oberoende av sjukdom eller 

funktionsnedsättning. Personer som lever med MS kan uppfatta sig själv som mindre 

attraktiva efter att dom fått diagnosen. Fysiska omställningar som torrare slemhinnor i 

underlivet, uteblivna orgasmer och inkontinens var några av orsakerna till minskad 

sexuell aktivitet som var vanligt. Många upplever att omgivningen såg på deras kroppar 

på ett annorlunda sätt vilket också ledde till att de själva upplevde sin kropp och sin 

sexualitet med en annan inställning. Intervjupersonerna beskrev att de hade svårt att 

finna kläder som de kunde känna sig attraktiva i vilket ledde till psykisk nedstämdhet. 

Denna psykiska nedstämdhet medförde att de inte hade energi eller styrka att engagera 

sig i någon sexuell aktivitet. En intervjuperson säger:   

 

”I don´t feel attractive since I have MS, and that makes me feel 

very low and lonley” (Gagliardi, 2002 s. 576). 

 

Förlust av självkänsla på grund av fatigue, och oförmåga att arbeta förminskade det 

sociala nätverket och då också möjligheten att träffa en möjlig partner. 

Intervjupersonerna i Gagliardis (2002) studie talade om att de förlorat kontrollen över 

sin sexuallitet och många av de manliga deltagarna upplevde det frustrerande att inte 

kunna få erektion. En del upplevde att deras relation till partnern hade ändrats sedan de 

fått diagnosen. En kvinna berättade att relationen var intim trots att den inte var sexuell. 

Relationen beskrev hon istället som vänskaplig, förtroendeingivande och romantisk: en 

upplevelse av närhet på ett annat plan. En stor del av intervjupersonerna beskrev att de 

kände sig nedstämda av att se kärleksscener på tv då de började fundera över vad de 

gick miste om (Gagliardi, 2002). 
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Vikten av struktur i vardagen 

För att begränsa energiåtgången finns ett stort behov av att sakta ner och planera sitt 

dagliga liv. Energiåtgången beror inte på ansträngning i sig utan på att det är svårt för 

personen att hushålla med energin (Olsson et al. 2005). Strategin för dagen är att planera 

in sin vila så att man bevarar och får ny energi. Vilan kan innebära olika saker som sitta 

en stund med fötterna i högläge, slumra på bussen eller lägga sig och ta en kort paus. 

För att bibehålla så mycket energi som möjligt krävs ibland sömntabletter nattetid för en 

god nattsömn och koffein dagtid för att upprätthålla en viss ork. Flera intervjupersoner 

beskriver hur de har utvecklat en strategi för att spara energi där de har lärt sig att göra 

mindre och ta hjälp av andra samt att effektivisera arbetet så att energiåtgången blir 

mindre (Miller, 1997; Stuifberg & Rogers, 1997).  

 

I Flensner, et al. (2003) studie beskriver intervjupersoner hur prioritering av trevliga, 

positiva och underhållande saker hjälper till att göra livet mer meningsfullt och minska 

fatigue. Saker som många prioriterar är att sjunga i kör, gå på symöten och att måla. 

Detta har visat sig leda till tillfredställelse, glädje, lycka och en lättnad över att släppa 

sina tankar på fatigue. Struktur i vardagen gör det lättare att acceptera den nya livsstilen 

sjukdomen för med sig. Sjukdomen begränsar tillvaron men gör den inte omöjlig. Livet 

kan fyllas med roliga aktiviteter, men till skillnad från tidigare måste aktiviteterna 

planeras i förväg och hänsyn måste alltid tas till fatigue som kan sätta in när som helst. 

Genom denna planering kan man minska stress vilket är en triggerfaktor till fatigue. En 

man berättar: 

 

”Yes, I prepare everything. It doesn´t matter what it is, I make a 

lot of preparations so that will not be caught out in any 

situation. I probably do it to make things easier for myself so 

that I avoid panic and stress at the end of the day. It feels calmer 

when I have done things and prepared everything. Then I can 

relax. Almost everything I do is thought out a little in advance, 

so nothing unexpected happens – I want to know in advance so 

that I am ready for it” (Flensner et al. 2003 s. 715). 
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 I och med planeringen kan personen känna sig mer delaktig i aktiviteterna då de själva 

kan styra sin vila innan. För att ”ladda om” kan personen avleda uppmärksamheten på 

tröttheten genom att lyssna på musik, läsa böcker eller något annat som verkar 

lugnande. Även fysisk aktivitet och goda kostvanor har en positiv inverkan, och 

begränsar tröttheten (Flensner, et al. 2003; Stuifberg & Rogers, 1997). 

 

Intervjupersonerna i en studie (Flensner et al. 2003) beskrev hur hela vardagen är 

uppbyggd i system och hur allt planeras in i minsta detalj. Det kan handla om en 

shoppingrunda på stan, där affärers läge måste vara utformat på ett sätt så att det finns 

möjlighet att vila på vägen. Någon berättar också att hon använder sig av shopping på 

Internet som underlättar hennes tillvaro då allt kommer hem i brevlådan. Hon beskriver 

en lättnad över att prova kläder i lugn och ro utan att se nyfikna ansiktens blickar och av 

detta känna stress. Det framkommer även att planering av matintag är viktigt då fatigue 

blir värre om magen inte fungerar som den ska. 

 

 

 

DISKUSSION 
 
Syftet med vårt arbete har varit att sammanställa och analysera forskning om 

människors upplevelser av att leva med MS-relaterad fatigue/trötthet. Vi har under 

uppsatsens gång lärt oss hur människor som lider av fatigue kan uppleva sin vardag och 

hur omgivningen kan underlätta för dem. Detta har gett oss ökad insikt samt kunskap i 

hur vi kan vårda dessa människor på bästa sätt. 
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Metoddiskussion 

Då man arbetar med en uppsats på kandidatnivå och har sju veckors tid att färdigställa 

den är det viktigt att avgränsa sig noggrant. Från början hade vi tänkt bygga upp vår 

uppsats på biografier. Syftet med att välja biografier var att gå till människors 

upplevelser utan att någon tolkat eller skrivit om det personerna berättat om. I en 

biografi får läsaren ta del av författarens privata tankar och känslor inför sin situation, 

vilket kan ge en djupare förståelse. Efter att ha läst ett antal biografier insåg vi dock att 

dessa inte uppfyllde de krav vi hade för att kunna skriva en intressant uppsats och därför 

förkastades denna metod. Eftersom empiriska studier anses olämpliga på kandidatnivå 

(VHB, forskningsenheten, 2007) valde vi istället mellan olika litteraturbaserade 

metoder. Eftersom vårt mål var att belysa upplevelsen av och öka förståelsen för 

fenomenet fatigue blev det naturligt att använda kvalitativa artiklar till analysen 

(undantag; Forbs et al. 2006). De artiklar som använts har gett större förståelse för hur 

människor som lever med MS upplever vardagen. Studierna bygger på intervjuer vilket 

gör att resultaten känns mer trovärdiga då vi får personernas ”egna” ord och inte en 

tolkning av författaren. Citaten vi använt förstärker resultaten av vår analys. Citaten är 

skrivna på engelska för att undvika feltolkning som en översättning till svenska skulle 

kunna innebära. De teman vi utformat har utgjort en bra grund till vårt examensarbete 

och texterna vi valt ut har motsvarat de krav vi ställt. Sandelowski och Barroso (2002) 

belyser i en studie att det ibland kan vara svårt att finna resultatet i kvalitativa studier. 

Vi har dock inte upplevt detta som ett problem då studierna vi analyserat haft klara och 

tydliga presentationer av sitt resultat vilket medfört att vi funnit täckande och bra 

benämningar på våra teman. 

 

Av de åtta artiklar som ligger till grund för vårt resultat kommer fyra från USA, tre från 

Sverige och en från Storbritannien. Vi anser att den geografiska spridningen på 

artiklarna är intressant då vi inte kunnat se någon skillnad i resultat beroende på vilken 

världsdel artikeln kommer ifrån. Anledningen till att våra artiklar representerar denna 

internationella spridning kan bero på att MS inte är lika förekommande i till exempel 

Asien och Afrika eller är lika utforskat och kartlagt där. Det hade dock varit intressant 
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att begränsa sig till endast nordiska artiklar för att få en forskning så nära oss som 

möjligt, utan kulturella eller språkliga skillnader. 

 

Då vi gjorde vår litteratursökning hade vi lite kunskap om ämnet och därför en ytterst 

liten förförståelse. Därför har vi varken fått bekräftelse eller blivit förvånade över något 

i resultatet. Vi har dock fått en ökad förståelse för hur människor som lever med MS 

upplever sin vardag och känner nu att vi har en djupare kunskap om ämnet. Artiklarna 

som valdes beskrev upplevelsen av fatigue från ett patientperspektiv, oavsett kön eller 

sjukdomshistoria för att så bra som möjligt passa in på vårt syfte. Vi valde bort artiklar 

som handlade om vad personal och anhöriga trodde att personer med MS-relaterad 

fatigue upplevde.   

Resultatdiskussion 

Resultatet beskriver hur fatigue/trötthet inverkar på en person som lever med MS. Vad 

är hälsa? Är det frånvaro av sjukdom, eller är det att ha en kropp som beter sig på ett 

sätt som en person har blivit van vid? Vi har nedan valt att lyfta fram vissa delar i vårt 

resultat som vi fann intressanta att diskutera.  

 

I ett av våra teman framkommer hur kroppen kan upplevas som ett fysiskt hinder och 

hur personer med MS ofta beskriver sina kroppar som sviktande och opålitliga. Corbin 

(2003) menar att man måste lära sig att lita på sin kropp trots att den i perioder sviker. 

Detta kan ta tid då personer med MS har svårt att ta kroppen för given eftersom kroppen 

inte alltid beter sig som man vill. Linjerna mellan sjukdom och hälsa är inte alltid klara 

då en ”bra” period kan överskuggas av rädsla över att symtomen skall förvärras, och det 

spelar ingen roll om man har cancer, AIDS, MS eller Parkinsons sjukdom så länge 

personen känner sig bra och inte är begränsad i sitt dagliga liv. Att leva med en 

långvarig/kronisk sjukdom måste inte betyda att personen ser sin kropp som ett hinder.  

 

Den subjektiva kroppen är både fysisk, psykisk, existentiell och andlig på samma gång. 

Den är fylld av minnen, erfarenheter, upplevelser och visdom. Med begreppet 

”subjektiv kropp” kan vårdvetenskapen anknyta till en teori som både teoretisk och 
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praktiskt innebär ett helhetsperspektiv. De vårdvetenskapliga utgångspunkterna innebär 

att biologin förstås som levd. Ett kroppsorgan är inte enbart viktigt i sig, utan 

uppmärksamheten riktas mot hur det levs och erfars av människan (Dahlberg, Segesten, 

Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Merlaeu-Ponty (i Dahlberg, et al. 2003) menar 

att kroppen är ”navet” i människans existens, omkring vilket allting kretsar, och 

samtidigt det ”ankare” som rotar oss i världsligheten. 

 

Corbin (2003) hävdar också att en stor del av kroppsuppfattningen har att göra med 

rädslan att förlora kontrollen över sin kropp och flera personer beskriver fatigue/trötthet 

som boven i dramat. I ett antal artiklar i vårt resultat tar man upp vikten av att hushålla 

med sin energi och hur planering har en god inverkan på fatige/trötthet. Även fysisk 

aktivitet har visat sig ha en positiv inverkan på den förlamande tröttheten. Under många 

år fick personer med diagnosen MS, rådet att inte träna, då detta ansågs kunna öka 

fatigue (Surakka, Romberg, Ruutiainen, Aunola, Virtanen, Karppi, & Mäentaka, 2004). 

I en kvantitativ studie (Surakka, et. al. 2004) har man undersökt huruvida aerobics och 

styrketräning inverkade på upplevelsen av fatigue/trötthet hos personer med MS.  

Studien bestod av 95 personer (61 kvinnor och 34 män) med diagnosen MS mellan 30 

och 54 år där hälften ingick i en kontrollgrupp som inte deltog i träningen. Personerna 

fick delta i ett träningsprogram under en treveckorsperiod som följdes av ett 

träningsprogram att utföra hemma under 23 veckor. De fick också föra dagbok dagligen 

över hur de upplevde sin hälsa före och efter träningen. Under träningsperioden i 

hemmet blev deltagna kontaktade fyra gånger per telefon för att svara på frågor och få 

individuell uppmuntran. Resultatet i studien visade att kvinnorna i studien upplevde att 

fatigue minskade efter träningsperioden, medan männen i studien inte upplevde någon 

förändring.  Det har spekulerats i om träningsperioden var för lång och om progressen 

av sjukdomen kan har döljt positiva effekter av träningen. Även andra studier (Freeman 

& Allison 2004; Kileff & Ashburn, 2005) som vi tagit del av belyser och styrker teorin 

om att träning har en positiv inverkan på fatigue. Alla människor har kroppsliga 

begränsningar och över tid lär vi oss att leva med och acceptera dessa. Vi lär oss att lita 

på vårt kroppsspråk och signalerna som kroppen sänder ut (Corbin, 2003). Frågan är om 

man kan ha en kronisk/långvarig sjukdom och ändå uppleva kroppen som en tillgång 

och inte som ett hinder? 
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Det framkommer också i vårt resultat hur fatigue/trötthet inverkar på familjelivet, det 

sociala livet och arbetslivet. Ett antal personer beskriver hur de inte längre kan delta i 

aktiviteter vilket leder till en ofrivillig isolering. Detta skulle kunna leda till konflikter 

och problem i olika relationer och eftersom denna trötthet leder till stora 

livsstilsförändringar kan detta i sin tur leda till att personen får avstå från ”det goda” i 

livet. I de artiklar som ingår i vår analys beskrivs oftast upplevelsen av tröttheten som 

ett osynligt problem som är svårt att påvisa för omgivningen. Enligt Van Kessel och 

Moss-Morris (2006) är trötthet det problem som det finns minst förståelse för i samband 

med sjukdomen MS. Vi anser att detta är ett område som bör belysas och lyftas fram då 

en ökad förståelse skulle kunna leda till att den drabbade känner sig mer bekräftad. Vi 

har fått bilden av att självkänslan många gånger sviktar hos människor som lider av 

MS-relaterad fatigue/trötthet och det är därför viktigt att personens omgivning 

informeras om trötthetens inverkan för att på så bra sätt som möjligt kunna ge stöd. 

Travelbee (i Kristoffersen, 2002) menar att det är viktigt för individer att ha ett värde 

och känna sig betydelsefull och sedd. Människan behöver kontinuerligt stöd och hjälp 

av sina närmaste för att kunna känna sig tillfreds med sig själv och sitt liv.  

 

Resultatet visar också hur fatigue/trötthet har en stor inverkan på människors psykiska 

hälsa.  I ett antal studier framgår hur sexualitet och andra sociala relationer sätts på prov 

då tröttheten är så utbredd och ofrånkomlig för dessa människor. Van Kessel och Moss-

Morris (2006) beskriver en kognitiv beteendemodell som skildrar hur fysiologiska 

faktorer, känslor, beteende och trötthet kan påverka varandra negativt. I vårt resultat 

beskriver en mängd människor hur fatigue och förlust av kroppsliga förmågor har lett 

till känslor som utmattning och irritation, vilket har bidragit till minskad självkänsla och 

begränsningar i det sociala livet.  Detta styrker Corbins (2003) argumentation om att 

man inte kan dela upp människan i kropp och själ.  Vad som sker med det ena påverkar 

det andra. Människor säger knappast ” min kropp har fått en hjärtinfarkt” eller ” min 

kropp har MS”. Man säger att ” jag har fått en hjärtinfarkt” eller ” jag har MS”. Kropp 

och personlighet måste ses som en enhet.  I en kvantitativ studie (O´Hara, Cadbury, De 

Soza & Ide 2002) har man studerat huruvida ett ”självhjälpsprogram” kunde hjälpa 

människor med MS. Studien består av 169 personer som fick ett individuellt utformat 
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program som sedan utvärderades per telefon under en månad. Man fokuserade både på 

kroppsliga nedsättningar samt psykisk ohälsa. I resultatet framkom att en stor del av 

personerna upplevde en ökad psykisk hälsa samt en minskad fatigue vid utvärdering av 

studien.  

 

Corbin (2003) menar att genom att berätta om sitt tillstånd kan man skapa förståelse för 

sin egen kropp. I och med denna förståelse kan personen lättare acceptera sitt öde och 

på så vis lära sig att leva med sitt hinder. Vi tror att accepterandet av livssituationen är 

av stor vikt för att kunna leva ett gott liv efter sin egen förmåga. Dahlberg (2003) 

skriver att ”En förutsättning för välbefinnande är att människan erkänner att lidandet 

finns och vågar vara i lidandet”.  Hur man kommer hit är något som ligger utanför vår 

kunskap. Vi anser att det är upp till varje individ finna sin egen väg till acceptans för att 

finna mening och tillfredsställelse i sitt liv. 

PRAKTISKA IMPLIKATIONER  
 
Den medicinska utvecklingen går alltjämt framåt och kvaliteten på vården förbättras 

hela tiden. I vår uppsats lyfter vi fram MS-relaterad trötthet/fatigue och hur detta 

fenomen kan påverka en människas vardag. Vi som sjukvårdspersonal har stora 

möjligheter att hjälpa dessa människor till ett drägligare liv, trots att den medicinska 

forskningen fortfarande har många gåtor att lösa. Vi anser att grundstenen i en 

fungerande vård är dialog mellan personal och patient. De flesta personer med MS bor 

och vårdas i hemmet och därför hävdar vi att en trygg kontakt med sjukhuset kan hjälpa 

personen till en bättre fungerande tillvaro. Carnevali (1996) menar att det krävs balans i 

det dagliga livet för att uppfylla sitt psykiska och sociala välbefinnande och för att 

uppnå en god livskvalitet. Vi som vårdpersonal kan ge patienten kunskap och råd om 

självhjälp för att sedan tillsammans med patienten utforma individuellt anpassade 

scheman och strukturer som kan hjälpa till en bättre vardag och minskad fatigue. Vi 

anser också att det är viktigt att följa upp dessa patienter och ha en varaktig kontakt som 

i sin tur möjliggör ett förtroende mellan patient och vårdpersonal. En god 

kommunikation är en förutsättning för hög kvalitet i omvårdnad av personer som lider 

av MS-relaterad fatigue. 
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Vårt förslag till vidare utveckling inom MS-vården är att utveckla självhjälpsgrupper då 

vi tror att detta skulle vara ett bra komplement till den befintliga vården. MS-relaterad 

fatigue/trötthet är ett av många problem som inverkar på dessa människors vardagliga 

liv och behöver lyftas fram tillsammans med andra hinder sjukdomen kan leda till.  I en 

grupp kan människor ta del av varandras erfarenheter och få ett ökat socialt nätverk, 

vilket har visat sig vara ett behov hos dessa människor.  I en självhjälpsgrupp som 

anordnas av sjukhuset får även vårdpersonalen möjligheten att fördjupa förståelsen för 

personer som lever med MS, vilket vi tror kan leda till en bättre vård. 

SLUTSATS 
Resultatet visar tydligt att MS-relaterad fatigue/trötthet kan påverka en människas liv, 

alltifrån dagliga sysslor till upplevelsen av sig själv. Fatigue förändrar självbilden och 

påverkar självkänslan negativt och för att inte tappa kontrollen är det vanligt att dessa 

människor noggrant planerar och strukturerar sin vardag, allt för att spara energi. Det är 

betydelsefullt att samarbetet mellan vårdare och patient fungerar väl då kommunikation 

är grunden till en god vårdrelation. Det har visat sig att fysisk aktivitet har en positiv 

inverkan på MS-relaterad fatigue/trötthet men det är av stor vikt att varje individ är 

medveten om sin personliga kapacitet. Det har också framkommit att sociala relationer 

är av stor vikt. Kanske skulle ett utvecklande av självhjälpsgrupper som en del i MS-

vården kunna leda till ett ökat välbefinnande för personer som lever med denna 

sjukdom? 
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BILAGA 1 
Översikt av analyserade artiklar 
 
 Undersökningsgrupp Syfte 

 
Metod 
 

Resultat 
 

Titel: 
The lived 
experienc of  
relapsing multiple 
sclerosis 
 
Författare: 
Miller, MC 
 
Tidskrift: 
The journal of 
neuroscience 
nursing 
 
Årtal: 
1997 
 
Land: 
USA 
 
 
 
 
 

N= 10 (var av 3 män 
och 7 kvinnor mellan 
40-59år) 

Att beskriva 
människors 
upplevelse av att 
leva med 
relapsing MS. 

Intervjustudie  
  
Kvalitativ metod  
 
Hermeneutiskt, 
fenomenologiskt 
perspektiv  
 
Analys enligt 
Colaizzis metod 

Resultatet 
presenteras i ett antal 
dimensioner som 
beskriver den levda 
erfarenheten av 
relapsing MS. 
 
Social Network 
 
Coping with 
recurrent symptoms 
 
Social situations 
 
A sense of hope 

 
 
 
 

Undersökningsgrupp Syfte 
 

Metod 
 

Resultat 
 

Titel:  
The meaning of 
fatigue for 
women with 
multiple 
sclerosis. 
 
Författare: 
Olsson, M. 
Lexell, J.  
och 
Söderberg, S.  
Tidskrift: 
Journal of 
Advanced 
Nursing. 
Årtal: 
2004 
Land: 
Sverige 
 

N=10 
(Alla kvinnor i åldern 
43-59år) 

Att beskriva vad 
fatigue innebär 
för kvinnor med 
MS. 
 

Intervjustudie  
  
Kvalitativ metod  
 
Hermeneutiskt, 
fenomenologiskt 
perspektiv  
 
Analys enligt 
Ricoeur, 1976 

 Två teman och fem 
underteman: 
 
Experiencing the body 
as a barrier : 
- A feeling of havning a 
havy body 
- A feeling of havning 
the will but ont the 
ability 
- A feeling of saving 
strength and needing to 
rest 
 
Experiencing a 
different absence: 
- An unusual and 
invisibel feeling 
- A feeling of being 
absent 

 



 
  

Undersökningsgrupp
 
Syfte 
 

 
Metod 
 

 
Resultat 
 

Titel:  
The experience 
of fatigue and 
strategies of self-
care among 
persons with 
multiple 
sclerosis.  
 
Författare: 
Stuifbergen, AK.  
och Rogers, PA  
 
Tidskrift: 
Applied Nursing 
Reseach 
 
Årtal: 
1997 
 
Land: 
USA 
 
 
 
 
 

N=13 
(10 kvinnor och 3 
män mellan 35-63 år)  
 

Att beskriva 
upplevelsen av 
fatigue samt de 
strategier av 
egenvård som 
används för att 
klara av fatigue. 

Intervjustudie  
  
Kvalitativ metod  
 
Fenomenologiskt 
perspektiv  
 
innehållsanalys 

Fyra teman och femton 
underteman: 
 
The experience of 
fatigue: 
- Fatigue as an ever-
present, ongoing 
experience 
- Pervasive impact of 
fatigue on life 
- Exacerbation of 
symptoms with 
increasing fatigue 
- Fatigue as a paralyzing 
force 
- The undertow effect of 
severe fatihue 
 
Antecedent factors of 
fatigue: 
- Liftstyle patterns 
- Environmental factors 
- Perceived stress 
 
Self-care strategies 
used to manage 
fatigue:  
- Energy conservation 
- Recharge efforts 
-Enhancing resistance to 
fatigue 
- Temperature control 
 
Influences on selection 
and initiation of self-
care strategies: 
-Suggestions from 
friends, family and 
others with MS. 
- Ideas glened from 
publications 
- Self-discovery 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Undersökningsgrupp Syfte 
 

Metod Resultat 

Titel:  
Lived experience 
of MS-related 
fatigue 
 
Författare: 
Flensner, G.  
Ek, AC och 
Söderhamn, O. 
 
Tidskrift: 
International 
journal of 
Nursing Studies 
 
Årtal: 
2003 
 
Land: 
Sverige 
 
 
 

N= 9   
(5 kvinnor och 4 män 
mellan 25-88år) 

Att beskriva hur 
en grupp 
individer med 
MS upplever 
MS-relaterad 
fatigue. 

Intervjustudie  
  
Kvalitativ metod  
 
Hermeneutiskt, 
fenomenologiskt 
perspektiv  
 
Analys enligt 
Karlsson, 1995 
 
. 

Två teman och nio 
underteman: 
 
Non- constructive 
perceptions: 
- Time consuming 
and all-absorbing 
- Involvemants of the 
body 
- Loss of energy 
- Emotional 
perceptions 
- Dependency 
- Restrictions of life 
 
Constructive 
perception: 
- Desire for 
acceptance of life 
- Desire for a 
structued daily living 
- Means of assistance 
becoming body-as 
lived 

 
 
 
 
 

Undersökningsgrupp Syfte 
 

Metod Resultat 

Titel:  
The Cooling suit ; 
case studies of its 
influence on 
fatigue among 
eight individuals 
with multiple 
sclerosis 
 
Författare: 
Flensner, G., och 
Lindencrona,C.  
 
Tidskrift: 
Journal of 
Advanced 
Nursing 
 
Årtal: 
2001 
 
Land: 
Sverige 
 

N=8 (5 kvinnor med 
en snittålder på 51år 
och 3 män med en 
snittålder på 49år) 
 

Att studera om 
användandet av 
en kylväst 
påverkar 
individens 
upplevelser av 
fatigue och hur 
det begränsar det 
dagliga livet. 

Intervjuer samt 
semistrukturerade 
dagboksanteckningar 
  
Fenomenologiskt 
perspektiv 
 
Både kvalitativ och 
kvantitativ metod. 
Författarna har i 
uppsatsen använt 
den kvalitativa 
delen. 
 
Analys enligt  
Kvale, 1996 

Fem teman: 
  
Less muscular 
strain 
 
Intake of food and 
meals 
 
Cognitive impact 
 
Social impact 
 
Affeective impact 

 



 
 
 
 

Undersökningsgrupp Syfte Metod Resultat 

Titel:  
Experiencing the 
loss of mobility: 
perspectives of 
older adults with 
MS.  
 
Författare: 
Finlayson, M. 
och Van Denend, 
T. 
 
Tidskrift: 
Disability and 
Rehabilitation 
 
Årtal: 
2003 
 
Land: 
 USA 
 
 

N= 27  
(23 kvinnor och 4män 
mellan 55-82 år) 

Att studera och 
förstå upplevelsen 
av 
rörelsenedsättning 
hos äldre personer 
med diagnosen 
MS. 

Intervjustudie  
  
Kvalitativ metod  
 
Fenomenologiskt 
perspektiv  
 
Innehållsanalys 

Två Teman och sex 
undertaman: 
 
Influecing factor:  
- Reality of having 
MS 
- Mobility needs 
- Contextual factors 
 
Consequence:  
- Mourning losses 
- Taking action 
- Contemplating the 
future 
 
 

 
 
 
 
 

Undersökningsgrupp Syfte Metod Resultat 

Titel:  
Health problems 
and health-related 
quality of life in 
people with 
multiple sclerosis. 
 
Författare: 
Forbs, A., While, 
A., Mathers, L. &  
Griffiths, P. 
 
Tidskrift: 
Clinical 
Rehabilitation 
 
Årtal: 
2006 
 
Land: 
Storbritannien 

N=929  
(alla mellan 17 och 81 
år från olika delar av 
UK var med i studien) 
(640 kvinnor och 287 
män 

Att undersöka 
sambandet mellan 
ett antal vanligt 
förekommande 
hälsoproblem vid 
MS och dens 
fysiska inverkan. 

Enkätstudie 
 
Kvantitativ 
metod   
 
Analyserad enligt 
SPSS version 11 
 

Resultatet presenters I 
fem delar: 
 
Sample 
characteristics 
  
Problem frequencies 
 
The problems and 
disease impact  
 
The impact of 
problem severity on 
the SF-36 scales 
 
Additive effects 
 

 
 

 



 Undersökningsgrupp Syfte Metod Resultat 

Titel:  
The experience 
of sexuality for 
individuals living 
with multiple 
sclerosis. 
 
Författare: 
Gagliardi, BA.  
 
Tidskrift: 
Journal of Clinical
Nursing  
 
Årtal:  
2002 
 
Land: 
USA 
 

N= 8 
 (5 kvinnor och 3 män 
mellan 47-71år) 

Att studera 
upplevelsen av 
sexuallitet hos 
personer med 
MS. 

Intervjustudie  
  
Kvalitativ metod  
 
Hermeneutiskt, 
fenomenologiskt 
perspektiv  
  
Innehållsanalys 

T
 How i feel about 
my appearance 

re  teman: 

 
I have feelings 
about my sexuality 
 
Sexuality for me has 
both positive and 
negative emotions 
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