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Sammanfattning 
Bakgrund: Multipel Skleros (MS) är en kronisk sjukdom som främst 
drabbar unga människor i arbetsför ålder, dubbelt så många kvinnor som 
män insjuknar. Ungefär 85 % lider av MS-relaterad trötthet som skiljer sig 
från vanlig trötthet på så vis att den kan pågå länge och inte försvinner trots 
sömn. Denna trötthet upplevs av många som ett av de svåraste symptomen, 
vilket inverkar betydligt på tillvaron. Syfte: Syftet med studien var att 
belysa hur MS-relaterad trötthet upplevs av personer med MS. Metod: 
Studien har genomförts som en litteraturstudie genom systematisk 
granskning av vetenskapliga artiklar. Innehållsanalys användes för att 
komma fram till resultatet.  Resultat: Analysen resulterade i tio 
subkategorier och tre huvudkategorier. Huvudkategorierna blev: Känslor 
som leder till frustration, trötthet - en ständigt närvarande känsla, och en 
känsla av att kunna bemästra sin tillvaro. De olika upplevelserna hade en 
betydande inverkan på den MS-sjuke och dennes relation till familj, 
arbetsliv och fritid. Slutsats: Eftersom MS-relaterad trötthet har en 
betydande inverkan på den som är drabbad är det av vikt att fler studier 
inom området görs, för att öka förståelsen och kunskapen, så att så god 
omvårdnad som möjligt kan utformas utifrån den MS-sjukes behov.  
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Abstract 
Background: Multiple Sclerosis (MS) is a chronic disease that mainly 
strikes young people in working age, twice as many women than men falls 
ill. Approximately 85 % suffers from MS-related fatigue that divides itself 
from common fatigue in that way that it is persistent and does not disappear 
in spite of sleep. This fatigue is experienced of many as one of the most 
difficult symptoms, which has considerable impact on the everyday life. 
Aim: The aim with the study was to elucidate how MS-related fatigue was 
experienced by persons with MS. Method: The study has been implemented 
as a literature study through systematic review of scientific articles. Content 
analysis was used in order to reach the result. Results: The analysis resulted 
in ten subcategories and three main categories. Main categories were; 
Feelings that lead to frustration, fatigue – a constant present feeling, and a 
feeling of being able to master ones’ existence. The different experiences 
had a considerable influence on the person with MS and the latter’s relation 
to family, working life and leisure hours. Conclusion: Since MS-related 
fatigue has a significant effect on the person with the diagnosis, it is 
important that more studies within the area is done, in order to increase the 
understanding and the knowledge, so that as good nursing as possible can be 
formulated on the basis of the needs of the person with MS. 
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BAKGRUND 
”Plötsligt en dag helt utan förvarning, när jag nyss hade fyllt tjugoett år, 

var det som om en liten oansenlig byracka kom smygande, dök upp vid 

min sida och slog följe med mig en liten bit på vägen. Det var bara dess 

väsen och närvaro jag kände. I övrigt var den osynlig. Inte kunde jag då 

ana vilken best den skulle visa sig vara en dag. Inte visste jag då att jag 

skulle tvingas acceptera den som min livskamrat och ständiga 

följeslagare. Jag skulle tvingas stå ut med dess bett och angrepp, vara arg 

och hata den, gråta över att jag inte kunde bli av med den och till sist till 

och med klappa den och klia den lite bakom öronen. Jag fick finna mig i 

att den inte ville bli besegrad och lämna mig, utan tänkte stanna kvar så 

länge min kropp höll och livet fanns kvar.”... ”Först långt senare förstod 

jag att det var första gången som den kroniska sjukdom som jag får leva 

med resten av mitt liv visade sig” (Darnell 1999, s. 9). 

 

I Sverige lever cirka 12 000 personer med sjukdomen Multipel Skleros (MS), 

varje år tillkommer ungefär 400 nya fall (Ryberg 2006). Detta innebär att Sverige 

tillhör ett av de landen i världen med högst andel sjuka i MS samt högst frekvens 

av nyinsjuknande (Socialstyrelsen 2006).  Orsaken till att MS är vanligare i vissa 

delar av världen, bland annat i Skandinavien, Nordamerika och England, är ännu 

ej känd (Almås red.2002, s. 817; Fagius red. 1999, s. 42). Sjukdomen debuterar 

vanligen i 20-40 års ålder och ungefär dubbelt så många kvinnor som män drabbas 

(Calabresi 2004, s. 1935).  

 

Orden Multipel skleros betyder ”många ärr”. MS drabbar centrala nervsystemet 

det vill säga hjärna och ryggmärg, det är nervfibrernas isoleringsskikt, myelinet 

som bryts ned vilket leder till ärrbildning, detta medför att nervimpulserna till 

andra nervceller eller muskler leds långsammare eller blockeras helt och en 

funktionsnedsättning, ett symptom, uppstår (Calabresi 2004, ss. 1935-1944).  
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Multipel skleros är en kronisk sjukdom men ger inte alltid bestående men, den går 

vanligtvis i skov det vill säga perioder med försämringar. Det finns en lindrig 

form då personen efter ett par skov återhämtar sig helt och kan förbli frisk. Vid 

den andra formen ger skoven bestående men. Antalet skov, hur länge de varar och 

hur ofta de uppträder varierar väsentligt från person till person. En period av 

försämring kan pågå från ett dygn upp till flera veckor. Vilka symptom som 

uppkommer under dessa skov är väldigt olika, beroende på skadans lokalisation 

(Almås red. 2002, s. 818-822; Fagius red. 1999, ss. 7, 21-28).  

 

Synrubbning på grund av synnervsinflammation är ett av de vanligaste och 

tidigaste symptomen när sjukdomen bryter ut. Andra symptom kan till exempel 

vara ytligt nedsatt känsel i huden, nedsatt funktion av urinblåsa och 

ändtarmsmuskulatur, sämre rörelseförmåga, dålig koordination och balans 

(Calabresi 2004, s. 1935). Trötthet upplevs av många som ett av de svåraste 

symptomen vilket inverkar betydligt på tillvaron (Landtblom et al. 2004, s. 3456).  

 

Personer med MS plågas ofta av en stark trötthet som leder till utmattning. 

Ungefär 85 % av de med MS lider av denna trötthet (Kessel & Moss-Morris 2006, 

s. 583; Skerrett & Moss-Morris 2006, s. 587). Enligt Almås red. (2002, s.821) och 

Fagius red. (1999, s. 25) skiljer sig denna trötthet från vanlig trötthet på så vis att 

den kan pågå från veckor till månader och försvinner inte trots sömn. Kessel och 

Moss-Morris (2006, ss. 583-584) samt Skerrett och Moss-Morris (2006, s. 588) 

skriver att trötthet är ett osynligt besvär som kan göra att patienten känner oro 

inför framtiden och osäkerhet inför vad som kan orkas med och den drabbade 

måste lära sig att hushålla med sina krafter och bli medveten om sina 

begränsningar.  

 

Enligt Travelbee (1971) se Jahren Kristoffersen (2002, s. 379) består sjuksköter-

skans arbete i att hjälpa den som är sjuk och lidande med att finna en mening i den 

situation personen befinner sig i, även att kunna bemästra och bära de erfarenheter 

som kommer av lidande och med sjukdomen. Sjuksköterskan har en viktig och 
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betydande roll för att den drabbade ska kunna känna sig trygg och veta att det 

finns någon den kan lita på.  

 

Multipel skleros är en sjukdom som huvudsakligen drabbar unga människor i 

arbetsför ålder. MS kan ge många skiftande symptom varav trötthet är ett av de 

vanligaste. Det är av vikt att belysa hur trötthet upplevs av MS-sjuka för att 

erhålla en ökad förståelse för deras livssituation så att så god omvårdnad som 

möjligt kan ges åt personer med MS-relaterad trötthet. Lundqvist (2005) beskriver 

att det är betydelsefullt att det finns någon som lyssnar på och är ett stöd för 

vederbörande och här har sjuksköterskan en viktig roll genom att vara saklig och 

realistisk samt hjälpa patienten att bibehålla hopp och framtidstro. 

SYFTE 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hur MS-relaterad trötthet upplevs 

av personer med Multipel skleros. 

METOD 
Denna allmänna litteraturstudie var baserad på vetenskapliga artiklar. Sökning har 

gjorts i databaserna PubMed, Swemed och Cinahl, samt Elin, se bilaga 1, som är 

en sökmotor för elektroniska tidskrifter. Även manuell sökning i vetenskapliga 

tidskrifter i Kristianstad högskolas bibliotek har gjorts. Sökord som använts var 

Multiple sclerosis, fatigue, MS-related fatigue, experience, chronic illness, 

symptoms, quality of life och nursing. Inklusionskriterier var empiriska kvalitativa 

eller kvantitativa studier skrivna på engelska, svenska, danska och norska. 

Exklusionskriterier var artiklar äldre än tolv år, 1994-2006. Sex artiklar hittades, 

samtliga ingår i denna litteraturstudie och har redovisats, se bilaga 2. 

 

Eventuell förförståelse som uppstått under studiens gång och på så vis påverkat 

resultatet (Forsberg & Wengström 2003, s. 139) har tagits upp i diskussionen. 
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Tillvägagångssätt 
Sökorden som angetts användes i olika kombinationer vid sökning i databaserna 

tills en mättnad uppstod. En grovsortering gjordes utifrån artiklarnas titlar, de som 

uppenbart ej svarade mot syftet uteslöts, så även reviewartiklar. Abstracten lästes 

för att ytterligare klargöra innehållet. 

 

En kvalitetsbedömning av artiklarna gjordes enligt Forsberg och Wengström 

(2003, s. 152) som omfattade studiernas syfte, frågeställningar, design, urval, 

mätinstrument, analys och tolkning. Denna kvalitetsgranskning ledde till att sex 

artiklar inkluderades, det var kvalitativa studier genomförda i USA och Sverige. 

Artiklarna var publicerade i fem olika tidskrifter och belyste upplevelse och 

konsekvenser av att leva med MS och MS-relaterad trötthet. 

 

Innehållsanalys användes för att bli medvetna om mönster och kategorier som ej 

var klart uttalade. Artiklarna genomlästes i sin helhet för att få en övergripande 

förståelse av innehållet samtidigt som hänsyn togs till både det manifesta och 

latenta (Forsberg & Wengström 2003, ss. 146-147). Meningsbärande enheter 

valdes, kodades och klipptes ut samt sorterades efter deras innehåll och dessa 

namngavs efter upplevelsen som återspeglades (Graneheim & Lundman 2003, ss. 

106-109; Polit & Beck 2004, ss. 572-580). Tolv teman framkom som resulterade i 

tio subkategorier och tre huvudkategorier.  
 

RESULTAT 
Resultatet visade att trötthet upplevdes som ett betydande problem hos personer 

med MS och ledde till många olika upplevelser av de som intervjuats i studierna. 

Dessa upplevelser påverkade inte bara de drabbade utan även deras relation till 

familj, arbetsliv och fritid (Flensner, Ek & Söderhamn 2003; Hainsworth 1994; 

Johnson et al. 2004; Miller 1997; Olsson, Lexell & Söderberg 2005; Stuifbergen 

& Rogers 1997). Utifrån dessa upplevelser har följande framkommit: 
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Subkategorierna rädsla, osäkerhet, irritation, beroendeställning, energiförlust, 

koncentrationsproblem, ond cirkel, osynligt problem, planering och, fokusering, 

ledde till följande huvudkategorier: känslor som leder till frustration, trötthet – en 

ständigt närvarande känsla och en känsla av att kunna bemästra sin tillvaro. Se 

tabell 1. 

 
Tabell 1. Visar hur MS-relaterad trötthet upplevs av personer med multipel skleros.  

Subkategorier Huvudkategorier 

Rädsla 

Osäkerhet 

Irritation 

Beroendeställning 

 

Känslor som leder till frustration 

Energiförlust 

Koncentrationsproblem 

Ond cirkel 

Osynligt problem 

 

Trötthet – en ständigt närvarande 

känsla 

Planering 

Fokusering  

En känsla av att kunna bemästra sin 

tillvaro 

 

Känslor som leder till frustration 

Rädsla 
Resultatet visade att trötthet ledde till en känsla av rädsla för att ej klara sig själv 

där ett flertal personer med MS-relaterad trötthet kände sig hjälplösa... ”fatigue 

also emerges. She may worry about not being able to manage anything, She may 

feel afraid and anxious to fall.”... “ Her legs become weak. They bend, and she 

falls. When falling, she feels totally helpless.” (Flensner, Ek & Söderhamn 2003, 

s. 710). Denna rädsla ledde till att de som har MS bara kunde ta en dag i taget 

eftersom de inte visste vad de skulle orka nästa dag vilket ledde till frustration 

(Flensner, Ek & Söderhamn 2003; Miller 1997). I arbetslivet var rädsla för att ej 

räcka till eller att bli särbehandlad på grund av sin sjukdom vanligt. Rädslan av 

trötthetens följder gjorde att personer med MS inte vågade berätta om sin sjukdom 
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utan skyllde på annat. ”That’s the kind of thing I’d get worried about it’s like – 

don’t keep me on just because I’ve been here fifteen years and you feel bad that I 

have MS.”... ”I need to get my rest or else I am a mess, just an utter mess the next 

day” (Johnson et al. 2004, s. 207). 

 

Osäkerhet 
Två studier visade att det skapade en osäkerhet att leva med MS, tröttheten gjorde 

att dagarna var oförutsägbara, denna osäkerhet ledde till en frustration över att de 

drabbade inte vågade lita på sin kropp (Flensner, Ek & Söderhamn 2003; Miller 

1997). ”MS – related fatigue was perceived in the body.”... ”The body was hard to 

control and could not be trusted” (Flensner, Ek & Söderhamn 2003, s. 711). 

 

Irritation 
Irritation över att inte klara av samma saker som klarades av som frisk ledde till 

frustration, vilket framkom i merparten av resultaten. Detta visade sig i känslor 

som skam, skuld, ilska och ledsamhet och optimismen försvann (Flensner, Ek & 

Söderhamn 2003; Johnson et al. 2004; Miller 1997; Olsson, Lexell & Söderberg 

2005; Stuifbergen & Rogers 1997). ”... there’s constant frustration and it is the 

frustration that I can no longer do what I was able to do before” (Hainsworth 

1994, s. 239). Den som inte kunde fullfölja det som planerats, hade en känsla av 

att inte gå att lita på som ledde till irritation över sin oförmåga, detta bidrog till att 

det lätt blev konflikter med familjen och närmaste omgivningen (Hainsworth 

1994; Miller 1997; Olsson, Lexell & Söderberg 2005). 

 

Beroendeställning 
För den som var i beroendeställning i vardagliga situationer ledde detta till en 

känsla av att vara värdelös, de som var beroende av hjälp kände sig som en 

belastning för familjen (Miller 1997). ”Not even her husband can manage to lift 

her up. In situations like this, she feels worthless.” (Flensner, Ek & Söderhamn 

2003, s. 710). “Fatigue involves perceptions of dependency. This was described 
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as being trapped in sense of needing help from other people” (Flensner, Ek & 

Söderhamn 2003, s. 712). Det ledde till en känsla av beroende som var frustre-

rande att be om hjälp när orken tröt, vilket var något den drabbade måste lära sig 

göra (Johnson et al 2004; Olsson, Lexell & Söderberg 2005; Stuifbergen & 

Rogers 1997). ”Before I had MS, I would never want to ask someone for help. 

But you learn, if I am going to continue on this, I have to ask for help” (Johnson et 

al. 2004, s. 207). 

 

Trötthet – en ständigt närvarande känsla 

Energiförlust 
Majoriteten av studierna påtalade att tröttheten som kunde komma utan förvarning 

upplevdes som en förlamande känsla. Även om de inte var trötta för stunden fanns 

tanken på detta hela tiden i ”bakhuvudet” vilket gjorde att oron för energiförlusten 

ständigt fanns där (Flensner, Ek & Söderhamn 2003; Johnson et al. 2004; Olsson, 

Lexell & Söderberg 2005; Stuifbergen & Rogers 1997). Flensner, Ek och 

Söderhamn (2003) samt Olsson, Lexell och Söderberg (2005) skrev att 

energiförlusten upplevdes som en känsla som invaderade hela kroppen, från topp 

till tå, en paralyserande tom känsla som gjorde att de med MS inte kunde utföra 

någonting, vare sig de ville eller ej. ”When the respondents felt totally drained of 

energy, they could not manage anything further. It was absolutely impossible to 

continue to walk or even to take one single step more”. (Flensner, Ek & 

Söderhamn 2003, s. 711). Johnson et al. (2004) samt Stuifbergen och Rogers 

(1997) beskrev att denna kraftiga känsla av energiförlust kunde komma när som 

helst och upplevdes omöjlig att stoppa. ”I have had a lot of experiences where 

what it feels like is I just got hit by a tidal wave… kind of feeling like I am in the 

undertow and I can’t get out” (Stuifbergen & Rogers 1997, s. 6).  

 

Koncentrationsproblem 
För personer med MS krävdes koncentrationsförmåga i lägre eller högre grad, för 

att genomföra olika aktiviteter som krävde aktiv tankeverksamhet. Trötthet gjorde 
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att denna koncentrationsförmåga påverkades negativt och det fanns en ständig oro 

för att detta problem skulle uppstå. De upplevde svårigheter i att orka planera 

framåt och delta i samtal med flera personer samtidigt, vilket framförallt ställde 

till problem för de enskilda på deras arbetsplatser och i sällskapslivet (Flensner, 

Ek & Söderhamn 2003; Johnson et al. 2004; Olsson, Lexell & Söderberg 2005; 

Stuifbergen & Rogers 1997). ”To think clearly and solve complex problems was 

very difficult” (Flensner, Ek & Söderhamn 2003, s. 711). Johnson et al. (2004), 

Olsson, Lexell och Söderberg (2005) samt Stuifbergen och Rogers (1997) uppgav 

att koncentrationssvårigheter gav problem även i det vardagliga livet och yttrade 

sig i både psykiska och fysiska svårigheter. De psykiska svårigheterna innebar att 

det fanns problem i att lösa även enkla saker som att kunna planera sin egen 

vardag. De fysiska svårigheterna kunde ta sig uttryck i oförmåga att styra kroppen 

för att kunna göra det som behövdes. ”The feeling of being fatigued increased 

because of the extra effort of arranging their footsteps when walking” (Olsson, 

Lexell & Söderberg 2005, s. 11). 

 

Ond cirkel 
Flensner, Ek och Söderhamn (2003), Johnson et al. (2004), Olsson, Lexell och 

Söderberg (2005) samt Stuifbergen och Rogers (1997) beskrev att olika MS – 

relaterade symptom ledde till en svår trötthet samtidigt som denna trötthet ledde 

till att symptomen förvärrades, detta påverkade livet betydligt för de drabbade 

eftersom de upplevde det som att hamna i en ond cirkel. ”Fatigue just rules my 

life or tries to” (Stuifbergen & Rogers 1997, s. 5). Fysiska symptom som 

balanssvårigheter och svaghet gjorde att känslan av trötthet förstärktes samtidigt 

som denna trötthet i sig orsakade svaghet och sämre balans. Kognitiva och 

känslomässiga ansträngningar i hemmet och på arbetet ledde till en ökad 

trötthetskänsla och det som skulle göras blev svårt att klara av. ”… the association 

between fatigue and cognitive change formed a cycle. Fatigue brought about 

difficulty in thinking” (Johnson et al. 2004, s. 205). 
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Osynligt problem  
Trötthet vid MS beskrevs av Flensner, Ek och Söderhamn (2003), Johnson et al. 

(2004), Miller (1997), Olsson, Lexell och Söderberg (2005) samt Stuifbergen och 

Rogers (1997) som en annorlunda trötthet, det upplevdes som ett osynligt problem 

som var svårt att beskriva. Det hjälpte inte alltid med sömn eller vila för att 

komma tillrätta med detta problem och oron för att inte orka med det som tänkts 

nästa dag.  Flensner, Ek och Söderhamn (2003) Olsson, Lexell och Söderberg 

(2005) angav att tröttheten som uppkom skiljde sig anmärkningsvärt från vanlig 

trötthet som kom efter en rejäl fysisk ansträngning då man kunde känna sig helt 

utmattad. Vardagliga sysslor upplevdes som oöverstigliga hinder. ”They were 

fatigued when performing the most common daily tasks such as peeling potatoes, 

doing laundry and ironing, hairwashing, trying on clothes or just sitting down” 

(Olsson, Lexell & Söderberg 2005, s. 10). Andra människor hade mindre eller 

ingen förståelse för detta symptom vilket gjorde att den som var drabbad kunde 

undvika att försöka förklara och istället skylla på annat. ”When I was fatigued in 

December, I just said I had a cold. It is just so much easier than trying to explain” 

(Johnson et al. 2004, s. 206). Saker som att inte tänka klart på grund av tröttheten 

utan istället betraktas som dum eller okunnig skapade en känsla av mindervärde 

vilket ledde till oro för att drabbas av denna trötthet även under bra dagar 

(Johnson et al. 2004; Miller 1997; Stuifbergen & Rogers 1997) …”their fatigue 

was not visible to others. I don’t look different, I feel different…it’s not because 

I’m stupid. It’s not because I don’t get it. People don’t remember that” (Johnson et 

al. 2004, s. 204). 

 

En känsla av att kunna bemästra sin tillvaro 

Planering 
I samtliga studier framkom upplevelser av att behöva planera sin tillvaro för att 

orka med det som behövdes så att tröttheten inte tog överhand (Flensner, Ek & 

Söderhamn 2003; Hainsworth 1994; Johnson et al. 2004; Miller 1997; Olsson, 

Lexell & Söderberg 2005; Stuifbergen & Rogers 1997). För den som levde ett 

regelbundet liv och vilade regelbundet innebar detta att stress undveks vilket före-
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byggde uppkomsten av trötthet (Flensner, Ek & Söderhamn 2003; Stuifbergen & 

Rogers 1997). ”By planning they also avoided feelings of stress and could prevent 

the onset of fatigue. They felt more prepared” (Flensner, Ek & Söderhamn 2003, 

s.712). Hainsworth (1994) Johnson et al. (2004); Miller (1997) och Olsson, Lexell 

och Söderberg, (2005) hävdade, att göra schema så att dagen blev förutsägbar och 

tillåta sig vila, samt förbereda sig för sådant som skulle göras ledde till en känsla 

av att bemästra tillvaron med så liten påverkan av trötthet som möjligt. ”I have a 

routine about how and when I do things. It makes me faster” (Johnson et al. 2004, 

s. 712). 

 

Fokusering 
Fokusering på annat än trötthet gav en känsla av hopp och en positiv syn på livet, 

nu och i framtiden, samt en känsla av att kunna bemästra sin tillvaro vilket 

framkom i majoriteten av studierna (Flensner, Ek & Söderhamn 2003; Hainsworth 

1994; Johnson et al. 2004; Miller 1997; Stuifbergen & Rogers 1997). Olika 

aktiviteter ledde ofta till att avleda upplevelsen av trötthet till exempel som att 

ligga på soffan och lyssna på musik. ”Stretching out on the couch and listening to 

classical music... I just love it” (Stuifbergen & Rogers 1997, s. 7).  I studien av 

Flensner, Ek och Söderhamn (2003) beskrevs en glädje över att klara av att 

fortsätta träffa sina vänner, de kände sig nöjda och belåtna, och tröttheten 

hamnade i skymundan. Fokusering blev på det som klarades av istället för det som 

inte klarades av, detta gav en känsla av glädje och tillfredsställelse över de små 

tingen, vilket ledde till en positiv livssyn och en upplevelse av att saker och ting 

kunde påverkas. Studierna av Hainsworth (1994), Johnson et al. (2004) och Miller 

(1997) visade att fokusering på arbetet, för de som var yrkesarbetande, medförde 

att de inte tänkte på tröttheten, detta hjälpte dem att hålla sig vid gott mod och inte 

tänka på sig själv och sin oförmåga, vilket gav dem kontroll över sin sjukdom. 

”They had found that staying involved in their work, talking with a friend or 

family member, thinking positively and allowing time for emotions were helpful 

strategies.”... ”I have MS, it doesn’t have me” (Hainsworth 1994, s. 239). 
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DISKUSSION 
Metoddiskussion 
Det ursprungliga syftet med denna litteraturstudie var att belysa kvinnors upple-

velser av att leva med multipel skleros. Vid sökning i olika databaser framkom att 

MS-relaterad trötthet upplevdes som ett stort problem oavsett genusperspektiv. 

Detta väckte ett intresse hos författarna som ledde till ett nytt syfte, att belysa hur 

MS-relaterad trötthet upplevs av personer med MS. Orsaken till att detta syfte inte 

valdes från början var att författarna inte hade någon förförståelse och inte visste  

att trötthet är ett vanligt symptom vid MS med stor inverkan på den drabbade. 

Enligt Forsberg och Wengström (2003, s. 139) skall de tankegångar som föränd-

rats och utvecklats under forskningsarbetet redovisas.  

 

Sökord har använts i olika kombinationer i databaserna PubMed, Cinahl, Elin och 

Swemed. Eftersom syftet var att beskriva en upplevelse av ett symptom vid MS 

ansågs det relevant att använda det engelska ordet experience och MS, eller 

multiple sclerosis. Detta gav över 1000 träffar i Pubmed vilket inte var rimligt att 

läsa genom på grund av tidsbegränsning, alltså lades andra sökord i olika kombi-

nationer till, se bilaga 1. Vissa av artiklarna som valdes återkom i Cinahl och Elin. 

I Swemed var det få träffar och inga svarade mot syftet. Det beställdes tre artiklar 

via högskolans biblioteket i Kristianstad varav två kunde användas,  ganska snart 

uppstod en mättnad, det vill säga, samma studier som redan valts återkom. 

Slutligen valdes sex kvalitativa artiklar publicerade på engelska. Antal artiklar 

som hittades var ganska få vilket kan ha påverkat resultatet i denna studie. 

Innehållet i artiklarna var omfattande och ansågs vara tillräckligt för att gå vidare 

med litteraturstudien.  

 

Exklusionskriterier för artiklarna var att de skulle vara från 1994 och framåt. 

Fördelen med detta var att få ett större utbud av studier att välja mellan. 

Nackdelen kunde vara  att det gjorts ett flertal studier av värde före denna 

tidsperiod som på så vis uteslutits. Sökning skedde, efter att resultatet skrivits, för 

att få artiklar till diskussionen. Detta gjordes utan exklusions- och inklusions-
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kriterier och gav 46 träffar, vilket gav sju utfall som svarade mot syftet där tre nya 

artiklar inom området hade tillkommit, varav två användes, den tredje beställdes 

men hann ej fås.  

 

Språken som inkluderades var svenska, danska, norska och engelska eftersom 

endast dessa språk förstås av författarna. Detta kan ha lett till att studier om MS-

relaterad trötthet som gjorts i andra länder där denna sjukdom förekommer och 

därmed är skrivna på andra språk har uteslutits, vilket kan ha lett till ett 

missvisande resultat i denna litteraturstudie. Två av artiklarna i resultatet 

baserades på studier gjorda i Sverige, detta tycker författarna verkar vara en stor 

andel med tanke på antal invånare här jämfört med USA. Vid sökning som 

gjordes fanns ett stort antal artiklar som beskrev olika behandlingar vid MS. 

Anledningen till att behandling är vanligare förekommande kan bero på ekono-

miska intressen eller en önskan om att kunna bota, istället för att förstå ett 

fenomen. Författarna anser det är viktigt att återge upplevelser av fenomen för att 

få en ökad förståelse, så att så god omvårdnad som möjligt kan ges åt personer 

med MS-relaterad trötthet.  

 

En kvalitetsbedömning gjordes enligt Forsberg och Wengström (2003, ss. 196-

200) då författarna ställde frågor för att värdera kvalitativ undersökning genom att 

följa bokens bifogade checklista. Denna mall var lätt att följa och gav en god 

översikt över materialets kvalitet. Däremot var det svårt att ange om artiklarna var 

av låg, medel eller hög kvalitet eftersom det inte hittades klara kriterier för detta. 

De tolv punkter som anges i Forsberg och Wengström (2003, s. 152) användes för 

att bedöma studiernas totala kvalitet, artiklar som uppfyllde nio av tolv kriterier 

ansåg vi vara av hög kvalitet, fem till åtta som medel, medan färre än fem 

bedömdes som låg kvalitet. Artiklar som var av medel kvalitet var dock mer 

användbara för att få svar på syftet än de av hög kvalitet.   

 

Något författarna reagerade över var att miljön där intervjuerna genomfördes 

endast beskrevs i en av studierna. Forskarna diskuterade inte motsägande resultat i 
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någon av studierna, vilket författarna tror beror på att detta inte förekommer i 

större utsträckning eftersom problem med trötthet upplevs som ett vanligt 

fenomen vid MS. Detta kan också bero på att ingen av studierna anger om mer än 

en av forskarna repeterat analysförfarandet för att påvisa tillförlitlighet.  Fyra av 

de sex studierna anger ej om resultatet återförts och diskuterats med under-

sökningsgruppen, vilket kan ha lett till att intervjumaterialet omedvetet miss-

tolkats, som på så vis har påverkat denna litteraturstudie. Författarna anser att 

artiklarna som användes i resultatet var ett bra underlag för att svara på syftet.  

 

Innehållsanalys användes där meningsbärande enheter valdes, kodades och klipp-

tes ut samt sorterades efter deras innehåll i kuvert, dessa namngavs efter 

upplevelsen som återspeglades. Denna metod upplevde författarna givande men 

tidsödande. Rent praktiskt tog det mycket tid i anspråk att koda och klippa ut 

meningsbärande enheter, men när detta var gjort tyckte vi det var lätt att få en 

överblick över innehållet i högarna och strukturera om detta. Ursprungligen 

hittades tolv teman som återspeglade de upplevelser som framkom i valda artiklar, 

efter ytterligare sortering för att hitta likheter och skillnader resulterade dessa 

teman i tio subkategorier och tre huvudkategorier.  

 

Resultatdiskussion  
I resultatet framkom att trötthet är ett vanligt symptom vid multipel skleros. Detta 

upplevdes som ett betydande problem av de som drabbats, med stor inverkan på 

deras liv och relationer till familj, vänner och kollegor. MS-relaterad trötthet ledde 

till många olika känslor som var väldigt påfrestande för den drabbade att hantera. 

Något författarna tyckte var tydligt, var att i de flesta studierna upplevdes trötthet 

som ett osynligt problem som var svårt att beskriva (Flensner, Ek & 

Söderhamn2003; Johnson et al. 2004; Olsson, Lexell & Söderberg 2005; 

Stuifbergen & Rogers 1997;). En upplevelse vi tolkade påverka livskvaliteten i 

stor utsträckning var den onda cirkel det var lätt att hamna i, men som kunde 

motverkas genom planering och strukturering. Ett inte förväntat resultat var den 

positiva livssyn och känsla av bemästrande som fanns genom att fokusera på 
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annat än trötthet (Flensner, Ek & Söderhamn 2003; Hainsworth 1994; Johnson et 

al. 2004; Miller 1997; Olsson, Lexell & Söderberg 2005; Stuifbergen & Rogers 

1997).  

 

Tröttheten upplevdes som ett osynligt problem eftersom den var svår att beskriva 

och inte var synligt för omgivningen. Detta fenomen beskrivs av Landtblom et al. 

(2004, s. 3456) i en artikel om fysisk och psykisk uttröttbarhet vid MS. Vi 

upplever att det finns liten eller ingen förståelse alls för sjukdomar med symptom 

som inte alltid är synliga för omgivningen. Detta gäller inte bara vid MS, utan 

även vid andra sjukdomar som till exempel reumatoid artrit, kronisk obstruktiv 

lungsjukdom, allergi och de med olika psykiatriska diagnoser. De som har 

problem som inte är uppenbara behöver minst lika mycket hjälp som den med en 

synlig skada, till exempel ett brutet ben. För den som är sjuk kan det leda till dålig 

självkänsla och mindervärdeskomplex att vara i en situation, där inte omgivningen 

uppfattar att personen i fråga mår dåligt. Den uttalade trötthet som är ett av det 

vanligast förekommande problemet vid MS är enligt Kessel och Moss-Morris 

(2006, s. 583) det problem som det finns minst förståelse för.  För att få en ökad 

förståelse behöver detta problem lyftas fram. Det är viktigt att berörda i 

omgivningen informeras om trötthetens inverkan, speciellt anhöriga men även 

andra kontakter den MS-sjuke har, till exempel arbetsplats, försäkringskassa och 

skola, precis som Landtblom et al. (2004, s. 3456) tar upp. Vi anser, att för den 

som är sjuk är i regel självkänslan nedsatt, och att inte få förståelse för sin 

situation kan kännas kränkande.  För den som är drabbad av MS-relaterad trötthet 

kan det innebära att ej orka hävda sig i diskussioner med olika instanser, det borde 

finnas någon som kan ge stöd i sådana situationer. Travelbee (1971) se Jahren 

(2002, s. 381) tar upp hur viktigt det är för individen att ha ett värde och känna sig 

betydelsefull. Människan behöver kontinuerligt stöd och hjälp av sina närmaste 

och professionella medhjälpare för att utveckla och upprätthålla denna upplevelse 

av mening. 
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Något som har betydelse för den som är drabbad av MS-relaterad trötthet är hur 

allmäntillståndet i övrigt är (Miller 1997; Stuifbergen & Rogers 1997). Yttre och 

inre faktorer kan påverka tröttheten i negativ riktning och leder lätt till en ond 

cirkel. Kessel och Moss-Morris (2006, ss. 583-584) har utvecklat en kognitiv-

beteende modell som återger hur fysiologiska faktorer, kognition, känslor, 

beteende och trötthet kan påverka varandra negativt. Våra tankar om detta är att 

när tankeverksamheten gör att individen inte klarar av att arbeta i den takt som är 

önskvärd, eller orkar med enkla problemlösningar i vardagen på grund av trötthet 

kan leda till en negativ självkänsla. Denna försämrade självkänsla kan ge upphov 

till att man känner sig mindervärdig och isolerar sig, eller känner sig som en 

belastning för omgivningen, vilket inte är önskvärt av den drabbade själv. Det kan 

vara svårt att bryta en ond cirkel på egen hand, omgivningen bör få en förståelse 

för detta för att kunna hjälpa den som lider av trötthet. Lundqvist (2005) skriver 

att det är viktigt att alla berörda förstår vad som sker eftersom MS är en sjukdom 

som påverkar hela familjen. Sjuksköterskan kan ha en betydande roll när det 

gäller att stötta både den som har MS-relaterad trötthet och närstående genom att 

få dem att se betydelsen av planering för att få ut så mycket som möjligt av dagen. 

Det är viktigt att även planera tid för vila under dagen, inte bara tid för det som 

ska göras, detta är något som gagnar berörda parter. Precis som Landtblom et al. 

(2004, s. 3456) och även Skerrett och Moss-Morris (2006, s. 588) beskriver så 

behövs det en planering och strukturering av dagen annars finns det en risk för att 

göra för mycket under bra stunder vilket leder till en total utmattning som gör att 

inget orkas med.  

 

Fokusering på annat än trötthet ledde till att en positiv livssyn kunde upprätthållas 

och stärkte självkänslan. Positiva tankar medförde att tröttheten kom i skymundan 

och ledde till en känsla av att kunna bemästra tillvaron. Enligt Kessel och Moss-

Morris (2006, s. 584) var det viktigt för den MS-sjuka att utveckla strategier för 

att få ökad kontroll över symptomen och livet. Studien visade även att de som inte 

trodde sig ha kontroll, kunde lära sig utveckla detta. Våra tankar om detta är att 

det kan vara svårt att tänka positivt för den som är drabbad av en kronisk åkomma 
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med symptom som har stor inverkan på livet. Det var en positiv överraskning att 

finna detta i studier som beskrev hur det är att leva med MS och MS-relaterad 

trötthet. Sjuksköterskan kan ha en roll i att hjälpa den som är drabbad av trötthet 

att finna sina starka sidor och utveckla strategier för att fokusera på sådant som 

upplevs som positivt. Den enskilde behöver stöttning för att tänka positivt och 

hjälp med planering så vardagen fungerar så bra som möjligt. Det är även viktigt 

att få individen att förstå betydelsen av att tillåta sig själv fortsätta med aktiviteter 

som upplevts som positiva även om dessa tar längre tid än förut. Enligt 

internetsidan multipelskleros.nu (2005) bör den som är MS-sjuk ställa rimliga 

krav på sig själv, fortsätta göra saker denne alltid tyckt om även om det kräver 

ansträngning, bibehålla sitt umgänge, vara nöjd med sig själv och inse att positiva 

tankar och skratt kan underlätta i det dagliga livet.  

 

SLUTSATS 
Trötthet vid multipel skleros upplevdes som ett betydande problem och påverkade 

hela livssituationen för de som var drabbade. Dessa upplevelser påverkade inte 

bara de drabbade utan även deras relation till familj, arbetsliv och fritid. 

Fokusering på annat än trötthet ledde till en positiv livssyn och framtidstro med en 

känsla av att kunna bemästra tillvaron. Det är av vikt att beskriva hur den enskilda 

upplever sin situation och hur detta påverkar tillvaron för att öka förståelsen för 

det dolda problemet trötthet. Sjuksköterskan kan ha en viktig roll i att stötta den 

som är sjuk i MS, så att denne kan finna mening och få så god kontroll som 

möjligt över sin situation. Fler studier inom detta område bör göras så att så god 

omvårdnad som möjligt kan utformas utifrån behoven hos den som är drabbad av 

MS-relaterad trötthet.  
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Bilaga 1 

Sökschema för datorbaserad litteratursökning  
Datum Databas Exklusions-

kriterier 

Inklusionskriterier Huvudsökord Undersökord  Antal 

sökträffar

Motiv till exklusion av 

artiklar 

 

11/9 

2006 

Pubmed >10 år Humans, nursing journals, 

Swedish, Danish, Norwegian, 

English 

Multiple 

sclerosis 

Experience, 

Nursing 

31 28 svarade ej mot syftet 

eller var reviewartiklar. 

11/9 

2006 

Pubmed >10 år Humans, nursing journals, 

Swedish, Danish, Norwegian, 

English 

Multiple 

sclerosis 

Experience  43 39 svarade ej mot syftet 

eller var reviewartiklar. 

11/9 

2006 

Pubmed >10 år Humans, nursing journals, 

Swedish, Danish, Norwegian, 

English 

Multiple 

sclerosis 

Experience, 

fatigue 

9 5 svarade ej mot syftet.  

11/10 

2006 

Pubmed >10 år Humans, nursing journals, 

Swedish, Danish, Norwegian, 

English 

Multiple 

sclerosis 

Quality of life 49 47 svarade ej mot syfte eller 

var reviewartiklar. 

11/10 Pubmed > 10 år Humans, nursing journals, 

Swedish, Danish, Norwegian, 

English 

Ms-related 

fatigue 

 2 1 var reviewartikel. 

11/10 Pubmed > 10 år Humans, nursing journals, Multiple Chronic illness 35 34 svarade ej mot syftet 



 

  

 

Swedish, Danish, Norwegian sclerosis eller var reviewartiklar. 

12/10 Pubmed > 10 år Humans, nursing journals, 

Swedish, Danish, Norwegian, 

English 

MS Symptoms, 

Fatigue 

13 12 svarade ej mot syftet 

eller var reviewartiklar. 

12/10 Pubmed  Humans, nursing journals, 

Swedish, Danish, Norwegian, 

English 

Multiple 

sclerosis 

Experience 54 49 svarade ej mot syftet 

eller var reviewartiklar. 

12/10 ELIN > 10 år  Multiple 

sclerosis 

Fatigue, 

Experience 

23 22 svarade ej mot syftet 

eller var reviewartikel. 

12/10 Cinahl > 10 år  Multiple 

sclerosis 

Fatigue 29 28 svarade ej mot syftet 

eller var reviewartiklar. 

15/10 Cinahl > 10 år  Ms-related 

fatigue 

 9 7 svarade ej mot syftet eller 

var reviewartiklar.  

15/10 Cinahl > 10 år  Multiple 

sclerosis 

Experience 38 36 svarade ej mot syftet 

eller var reviewartiklar. 

24/11 

2006 

Pubmed > 10 år Humans, nursing journals, 

Swedish, Danish, Norwegian, 

English  

Multiple 

sclerosis 

Fatigue 23 20 svarade ej mot syftet 

eller var reviewartiklar.  

 



 

  

 

  

  Bilaga 2 

Artikelöversikt  
Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomföran
de  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Flensner G, 
Ek A-C, 
Söderhamn 
O. 
 
Sverige  
 
2002  

Lived experien-
ce of MS-
related fatigue- 
a phenomenolo-
gical interview 
study. 

Att beskriva hur 
det är att leva med 
MS-relaterad trött-
het. 

Fem kvinnor och fyra män i åldern 
25-88 år som ingick i en lokal MS-
grupp. Kontakt togs via brev. 
 
Bandinspelade intervjuer gjorda i 
hemmet med fokus på den intervjua-
des erfarenheter med hjälp av öppna 
frågor.  

Empirisk 
fenomeno-
logisk 
psykologisk 
metod 

MS-relaterad trötthet är ett omfattande 
fenomen som är tidskrävande för individen 
och kräver egenvård. Det påverkar hela 
kroppen, hela människan. Inom detta behövs 
mer forskning 

 
 
     
Medel 

Olsson M, 
Lexell J, 
Söderberg S. 
 
Sverige  
 
2004  

The meaning of 
fatigue for 
women with 
multiple 
sclerosis. 

Att belysa upp-
levelsen av att leva 
med trötthet, berät-
tad av kvinnor med 
MS.   

Tio kvinnor med MS-diagnostiserad 
sekundär progressiv MS, i åldern 43-
59. De kontaktades via en 
rehabklinik.  
 
Bandinspelade intervjuer Kvinnorna 
fick berätta om sin upplevelse av 
symptom, det dagliga livet och 
tröttheten. Tankar om sin sjukdom 
och relationer till andra. 

Fenomenolo-
gisk 
hermeneutisk 
förklaring 

Tröttheten gav en känsla av att vara 
frånvarande och känna sig splittrad. 
Tröttheten hade en stor inverkan på 
kvinnornas dagliga liv. Studien belyser hur 
viktig det är för sjuksköterskor att förstå 
kvinnors upplevelse av MS-relaterad trötthet. 
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Stuifbergen 
A,  
Rogers S.  
 
USA 
  
1997  

The Experience 
of Fatigue and 
Strategies of 
Self-Care 
Among Persons 
With Multiple 
Sclerosis. 

Att belysa hur upp-
levelsen av trötthet 
beskrivs, för att 
förstå bakgrunden 
och egenvårdsstra-
tegierna för att 
hantera situationen. 

Genom en annons i lokalt nyhets-
brev för personer med MS fann man 
tio kvinnor och tre män i åldern 35-
63 år. De fick ej ha andra sjukdomar 
eller vara gravida.  
 
Bandinspelade intervjuer. Semistruk-

En utforskan-
de kvalitativ 
undersök-
ningsmetod 

Det visade att det krävs olika egen-
vårdsstrategier som till exempel tids-
planering, och även tid för återhämtning, för 
att kunna bemästra sin MS 
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turerad intervjuguide användes med 
beskrivande frågor. 

Miller  CM 
USA  
1997 

The lived 
Experience of 
Relapsing 
Multiple 
Sclerosis- a 
Phenomeno-
logic study.  

Att presentera en 
beskrivning utav 
människor med 
erfarenhet av att 
leva med MS som 
går i skov.  

Tio personer i åldern 40-59 år med 
diagnostiserad MS. Vid besök på 
MS-klinik blev de tillfrågade om att 
delta i studien av författaren själv.  
 
En bandinspelad intervju med under-
sökande, verbala frågor där deltagar-
na ombads att i detalj beskriva sin 
upplevelse av MS.  

Hermeneu-
tisk fenome-
nologisk 
metod 

Deltagarnas sociala nätverk påverkade 
antingen positivt eller negativt i början av 
MS- perioden, vilket kunde leda till 
konflikter. Vissa kände en lättnad över sin 
diagnos eftersom de trott att symptomen var 
ett resultat av dödlig sjukdom eller psykisk 
instabilitet. Sjuksköterskan bör reflektera 
över vikten av att upprätthålla hoppet och 
öppen kommunikation inom familjen.   
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Johnson J, 
Yorkston 
KM, 
Klasner ER, 
Kuehn CM, 
Johnson E, 
Amtmann  
D. 
  
USA  
 
2004 

The Cost and 
Benefits of 
Employment: A 
Qualitative 
Study of 
Experiences of 
Persons With 
Multiple 
Sclerosis. 

 För att få en bättre 
förståelse för den 
MS-drabbade per-
sonen på en arbets-
plats, både vad 
gäller vinster och 
hinder med ett 
arbete 

14 kvinnor och två män med MS-
diagnos i åldern 27-62 år deltog i stu-
dien. Kontakt togs genom nyhets-
brev via MS Association of King 
County, via rehabcenter eller genom 
en MS-SSK. De skulle ha en anställ-
ning eller tidigare haft en. 
 
 
 
Bandinspelade intervjuer med 
ostrukturerade och öppna frågor.   

Kvalitativ 
undersök-
ningsmetod 

För personer med MS hade arbetet både en 
betydande roll samtidigt som det kunde vara 
påfrestande. Anpassning på arbetsplatsen och 
förändring av ansvarsroller i hemmet gjorde 
det möjligt för individen att kunna fortsätta 
jobba. Konsekvenserna av arbetslöshet eller 
byte av jobb var negativa och upplevdes som 
stressande 
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Hainsworth 
MA.  
 
USA  
 
1994 

Living with 
Multiple 
Sclerosis: The 
Experience of 
Chronic Sorrow 

Att utforska per-
soner med MS som 
lider av kronisk 
nedstämdhet.   

Nio kvinnor och en man deltog i 
studien. Ålder: 28-55 år. En jobbade 
full tid, en deltid och sju var arbets-
lösa. Kontakt togs genom annons i 
the National MS Society.   
 
Bandinspelade intervjuer i deltagar-
nas hem där man utgick från 16 
öppna frågor.   

Hermeneu-
tisk fenome-
nologisk 
metod   

Resultatet visade att åtta av tio deltagare hade 
kronisk sorg vilket yttrade sig i känslor som 
ledsamhet, ilska, frustration, rädsla och 
hjälplöshet. Sjuksköterskans empati och 
professionella omvårdnad hjälpte deltagarna 
att hantera sina känslor av kronisk sorg. 
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