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“Det gäller att vara bestämd och verkligen vila, och 
familjen måste acceptera att det är så det är” 

- Upplevelser av MS-fatigues påverkan på familjelivet 
 

Johanna Sehlberg Westerlund och Maria Simma 

 

Fatigue är ett av de vanligaste och mest besvärande symtomen hos personer som är 
diagnostiserade med multipel skleros (MS). Många av de som drabbas av MS är mitt i 
livet och lever i familj. Syftet med denna studie var att undersöka upplevelser av att leva 
med MS-fatigue i familj. Nio semistrukturerade intervjuer genomfördes med MS-sjuka 
personer som upplevde fatigue som ett av sina mest framträdande symtom. Intervjuerna 
analyserades med tematisk analys. Analysen utmynnade i tre huvudteman: Att lära 
känna sig själv igen, Familjens förståelse för min trötthet är helt avgörande och Vi måste 
jobba aktivt för att det ska fungera. Resultatet visade hur deltagarna beskriver sina egna 
samt deras partners anpassning till de nya förutsättningarna som avgörande för hur väl 
familjelivet fungerar. Vidare visade sig fatigue leda till både positiva och negativa 
konsekvenser för deltagarnas upplevda föräldraskap. I studien diskuteras fatigue som ett 
symtom vars konsekvenser behöver förstås i den kontext det uppstår i och inte som ett 
isolerat symtom. Vidare föreslås ett mer utbrett familjeperspektiv i de vårdinsatser som 
erbjuds för MS-patienter. 

Fatigue is one of the most common symptoms and is also experienced as one of the worst 
symptoms of multiple sclerosis (MS). Most of the people who are diagnosed with MS are 
in the middle of life and of childbearing age. The purpose of this study was to gain a 
deeper understanding of how people with MS-fatigue are experiencing their family life. 
Nine semistructured interviews were carried out. The interviews were  analyzed through 
thematic method and generated three themes: To get to know yourself again, Family 
understanding is crucial and We have to make an effort to make it work. The results 
showed how the participants and their partners adapted to the new conditions were of 
crucial importance for a satisfactory family life. Further, the result showed that fatigue 
and its consequences had both positive and negative effects on the participants 
experience of their parenting ability. In this study fatigue is discussed as a phenomenon 
that needs to be understood in the context in which it appears in and not be viewed as an 
isolated symptom. More family oriented health care interventions for patients with MS 
are proposed.  
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Multipel skleros 

Multipel skleros, förkortat MS, är en kronisk, autoimmun sjukdom i det centrala nervsystemet. 
Inflammationer bildas i myelinet hos den drabbade vilket senare leder till ärrbildning. I Sverige 
drabbas 1 av 1000 personer av MS och mer än dubbelt så många kvinnor som män drabbas (Piehl & 
Lycke, 2014). Vilka symtom den drabbade upplever av MS varierar beroende på var i det centrala 
nervsystemet inflammationen har uppstått men några av de vanligaste symtomen är enligt ms-guiden 
(2016) bland annat spasticitet, sexuell dysfunktion, påverkan på känsel och balans, smärtor, kognitiv 
påverkan och trötthet/fatigue. MS är en kronisk sjukdom och kan således inte botas men kan 
behandlas med effektiva bromsmediciner som saktar ned sjukdomsförloppet, minskar antalet skov 
samt minskar riskerna för funktionsnedsättning till följd av sjukdomen. 
 

Fatigue  

Fatigue är enligt Johansson, Starmark, Berglund, Rödholm & Rönnbäck (2010) ett tillstånd som är 
vanligt hos personer som blivit drabbade av skador eller sjukdomar i nervsystemet. Många som 
drabbats av MS upplever fatigue som det svåraste och mest besvärande symtomet av sjukdomen (Fisk, 
Pontefract, Ritvo, Archibald & Murray, 1994). Fatigue definieras som “extrem och varaktig trötthet, 
svaghet eller utmattning - mental, fysisk eller båda delarna.” (Dittner, Wessely & Brown, 2004). 
Symtomet kan göra att den drabbade bland annat upplever förvirring, koncentrationssvårigheter, 
minnessvårigheter och tanketröghet. Symtomen förvärras av uppmärksamhetskrävande uppgifter, 
även enkla sådana. Fatigue har även visat sig försämra psykisk hälsa, upplevd generell hälsa (Fisk, 
Pontefract, Ritvo, Archibald & Murray, 1994) samt livskvalitet (Janardhan & Bakshi, 2002; 
Nourbakhsha, Julian & Waubant, 2016). Drabbade beskriver MS-fatigue som en annan typ av trötthet 
än den de upplevde som friska, en ständigt närvarande trötthet som inte försvinner med sömn eller 
vila (Olsson, Lexell & Söderberg, 2005). Upplevelsen av MS-fatigue är dock individuell och skiljer sig 
från person till person (Moriya & Kutsumi, 2010). MS- fatigue saknar tydliga synbara tecken och kan 
vara svårt för utomstående att uppfatta och det beskrivs även som en upplevelse svår att förklara för 
andra (Olsson, Lexell & Söderberg, 2005). I flera studier beskriver drabbade att det saknas kunskap 
och förståelse om hur MS-fatigue påverkar den drabbade, vilket bland annat kan påverka kvaliteten på 
vården (Olsson, Lexell & Söderberg, 2005; Moriya & Kutsumi, 2010). 
 

Att anpassa sig till sjukdom 

Människans förmåga att anpassa sig när hon utsätts för stress har länge varit föremål för forskning. 
Förmågan har beskrivits med begreppet resiliens vilket kan definieras som den mänskliga förmågan 
att gå vidare, återhämta sig och blomstra när hon utsätts för stress (Bonano, 2004).  Helgeson och 
Zajdel (2017) beskriver vilka faktorer som påverkar hur väl människor anpassar sig till sjukdomar. 
Där beskrivs främst positiva hälsobeteenden, socialt stöd, adaptiva copingstilar, optimism och stark 
tro på sin egen förmåga som viktiga faktorer för att anpassa sig till sjukdom. Tidigare forskning har 
visat att MS skapar unika svårigheter för anpassning då sjukdomen är oförutsägbar till sin natur med 
varierande symtom och kan innebära förluster av flera förmågor (Silverman, Verrall, Alschuler, Smith 
& Ehde, 2017). Att ha hög resiliens ger bättre förutsättningar att anpassa sig och leva ett meningsfullt 
liv med MS (Silverman, Verrall, Alschuler, Smith & Ehde, 2017). Blundell Jones, Walsh & Isaac (2014) 
har intervjuat tio kvinnor med MS om hur de hanterar sina känslor kring sjukdomen. Kvinnorna 
beskrev att det blev tvungna att anpassa förväntningarna på sig själva och acceptera ett “nytt 
normaltillstånd”. De beskrev det även som viktigt att försöka vara positiv och tacksam över de 
förmågor de fortfarande hade kvar.  
 

Dyadisk coping 
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De flesta som drabbas av MS befinner sig i den ålder då många bildar familj och MS-fatigue är ett 
symtom som i stor utsträckning påverkar familjen och vardagen hos den drabbade (Cunninghamn, 
2004). I en studie av Olsson, Lexell & Söderberg (2005) beskrivs MS-fatigue som ett oförutsägbart 
fenomen som gör det svårt att planera tillvaron vilket i sin tur kan göra det svårt att leva upp till sina 
åtaganden. Detta kan resultera i att drabbade av fatigue upplever att de inte längre är tillförlitliga och 
att de inte alltid kan hålla löften till släkt, vänner och familj.  Enligt Pakenham (2001) och Topcu, 
Buchanan, Aubeeluck & Garip (2016) påverkas även livskvaliteten hos de som lever nära den 
drabbade. Symtomen av MS ställer ofta ökade krav på att som närstående ge den drabbade stöd i 
många delar av livet, vilket kan orsaka stress hos de närstående. 

Stress och coping har historiskt sett studerats som en individuell process men sedan början av 

1990-talet har det utvecklats flera teoretiska modeller som behandlar stress och coping ur ett 

systemteoretiskt och interpersonellt perspektiv. STM (Systematic Transactional model) av 

Bodenmann (1995) beskriver begreppet dyadisk coping. Denna modell förklarar stress som ett socialt 

fenomen som sker i nära relationer, med speciellt fokus på coping i romantiska parförhållanden. 

Enligt modellen är de två parternas välmående beroende av varandra i en nära relation. Om en part 

upplever någon form av stress så kommer oundvikligen den andra partnern i relationen också att 

påverkas av detta. Dyadisk coping beskriver hur partnern eller paret beter sig i förhållande till sina 

egna eller parets gemensamma uppfattningar av de aktuella stressorerna. Denna process kan vara 

antingen positiv eller negativ. Positiv coping innebär att partnern erbjuder någon form av stöd för att 

hantera stressorn vilket kan vara antingen emotionellt eller praktisk. Negativ coping kan vara fientlig, 

ambivalent eller ytlig och innebär exempelvis att partnern inte tar stressorn på allvar eller erbjuder 

hjälp utan att egentligen vara motiverad till att göra det.   

 
Figur 1. Bodenmann, 2000 
 
En viktig förutsättning för positiv dyadisk coping är parets gemensamma bedömning av stressorn. De 
båda parterna i relationen försöker ständigt jämföra den andres uppfattning av stressorn med sin egen 
uppfattning. En likartad bedömning av vad stressorn innebär är en förutsättning för positiv dyadisk 
coping. Det är även av betydelse huruvida de har en gemensam syn på vilka resurser parterna har var 
för sig samt vilka resurser för att hantera stressorn (Falconier, Randall & Bodenmann, 2016). 
 

Föräldraskap 

Barlow, Cullen, Foster, Harrison & Wade (1999) har i en intervjustudie av mödrar med artros 
undersökt hur kronisk sjukdom påverkar deras egen uppskattade förmåga att utöva föräldraskap. 
Smärta, fatigue och den känslomässiga påverkan av att ha en kronisk sjukdom tycktes i viss mån 
inskränka mödrarnas föräldraförmåga vilket gav upphov till skuldkänslor, frustration och ilska. 
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Mödrarna upplevde dock att den kroniska sjukdomen bidrog till positiv påverkan på föräldraskapet då 
de genom sjukskrivning fick mer tid för sina barn.  De kunde också se att deras barn utvecklade 
förmågor som självständighet och ökad känslighet inför andras behov. Det har bedrivits begränsad 
forskning kring hur föräldrar med MS upplever att sjukdomen påverkar deras föräldraskap men 
Pakenham, Tilling & Cretchley (2012) menar att personer som drabbats av MS-fatigue skattar detta 
symtom som det som har mest påverkan på deras föräldraförmåga. 

I en intervjustudie av Bogosian, Moss-morris, Bishop & Hadwin (2011) framkom att ungdomar 
med föräldrar drabbade av MS kan uppleva både positiva och negativa aspekter av detta. Ungdomarna 
i studien kände sig mer vuxna än sina kamrater och hade lättare att visa empati till andra vilket de 
beskrev som positivt. Samtidigt beskrev de oro inför framtiden och spänningar i familjen till följd av 
förälderns sjukdom. De hade inte heller lika mycket tid att umgås med sina kompisar till följd av 
detta. Ungdomarna tyckte också att det var viktigt att den sjuka föräldern accepterade sin sjukdom 
och tog hand om sig själv. Att se sin förälder ignorera sin sjukdom eller slarva med sin hälsa beskrevs 
som en källa till oro hos ungdomarna. Även Turpin, Leech och Hackenberg (2008) har undersökt 
upplevelsen av att ha en förälder med MS. De intervjuade ungdomarna i denna studie berättar också 
om både positiva och negativa konsekvenser av att ha en förälder med MS. 
 

Familjen och MS-vården 

Familjestöd från vården till familjer där en förälder är drabbad av MS saknas ofta (Boström & 
Nilsagård, 2016). Detta trots att familjestöd både har visat sig gynna barnens välmående, påverka hur 
väl familjen anpassar sig samt minska föräldrarnas oro för barnen (Boström & Nilsagård, 2016; 
Mauseth & Hjälmhult, 2016; Paliokosta et al, 2009; Turpin, Leech & Hackenberg, 2008). Studier har 
visat att barn i familjer där det talas öppet om att en förälder har MS mår bättre än barn i familjer där 
man inte gör det (Boström & Nilsagård 2016, Mauseth & Hjälmhult 2016). Paliokosta et al, 2009 fann 
att hur kommunikationen kring sjukdomen i en familj där en förälder har MS ser ut kan bidra till 
barnens psykosociala hälsa. Dock visar resultaten inte entydigt att det handlar om hur mycket 
information barnen får, utan att det snarare kan handla om på vilket sätt familjen kommunicerar 
kring sjukdomen. Föräldrar kan således behöva hjälp av vården med att avgöra vilken typ av och hur 
mycket information de ska ge till sina barn kring sjukdomen och vad den innebär, samt när och på 
vilket sätt man bäst kan göra detta.  Att familjen som helhet mognar i att en förälder får MS verkar 
enligt Pakenham (2005) vara viktigare än den personliga mognaden hos den sjuke för att denne ska 
kunna anpassa sig framgångsrikt till ett liv med MS. I de nationella riktlinjerna för vård vid MS 
(Socialstyrelsen, 2016) beskrivs dock endast individfokuserade interventioner. 
 

Att se fatigue i dess kontext 

Forskare som undersöker fatigue gör sig, enligt Paterson, Canam, Joachim & Thorne (2003), ofta 
skyldiga till vissa antaganden. Bland annat att fatigue alltid beror på den kroniska sjukdom som den 
drabbade lider av, att fatigue ses som ett isolerat fenomen skilt från andra upplevelser som smärta 
eller illamående eller att fatigue alltid är problematiskt för den som lider av det. Det tas heller inte 
hänsyn till den drabbades övriga livsförhållanden. Detta resulterar i att förslag till interventioner ofta 
är fokuserade på fatigue på ett sätt som inte tar i beaktning den kontext symtomet uppträder i. De 
interventioner som av vården erbjuds för fatigue är ofta generella och antas kunna användas i 
samtliga situationer där den drabbade känner sig trött. Rydén & Stenström (2015) menar att vården i 
allmänhet bör ha ett helhetsperspektiv på patienten. 
 

Studiens syfte 

MS-fatigue är ett symtom som påverkar livsförutsättningarna på ett genomgående sätt, både hos den 
som drabbas och för dem som lever runt den drabbade. Många av de som drabbas av MS är mitt i livet 
och lever i familj. Fatigue är ett symtom som inte syns på utsidan och forskning visar att drabbade ofta 
känner sig missförstådda av sin omgivning. Det finns därför ett behov av vidare forskning kring 
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fenomenet, inte minst av kvalitativ art, för att förstå MS-fatigue och hur detta upplevs av den 
drabbade. Sådan kunskap skulle kunna förbättra vårdprogram och bidra till ett mer validerande 
förhållningssätt hos vårdpersonal. Denna studies syfte är på dessa grunder att undersöka upplevelser 
av att leva med MS-fatigue i familj. 
 

Metod 

Procedur/datainsamling 

Urvalskriterier för deltagande i studien var dels att deltagarna skulle vara diagnostiserade med MS 
och uppleva MS-fatigue som ett av sina främsta symtom och dels att de skulle leva tillsammans med 
partner och/eller barn. Ett informationsblad skrevs av författarna för rekrytering av deltagare till 
studien (bilaga 1). Rekrytering av informanter skedde sedan på flera olika sätt. Två av deltagarna 
rekryterades via en psykolog från Neuroimmunologiska teamet vid Neurologiska kliniken på 
Norrlands universitetssjukhus. Hon kontaktade patienter som hon, utifrån urvalskriterierna, ansåg 
var lämpliga kandidater för studien. De som var intresserade kontaktades sedan av författarna. Tre av 
deltagarna rekryterades via författarnas sociala nätverk. Dessa deltagare kontaktades via mail/telefon 
av oss och mottog informationsbrevet, därefter bokades tid för intervjuer. Vi la även ut en ansökan i 
en grupp för personer med MS på Facebook där vi efterfrågade intervjupersoner till studien. Fyra 
informanter rekryterades på detta sätt. Dessa kontaktade själva författarna via mailadressen som 
angetts och tid för telefonintervjuer bokades. 

Samtliga intervjuer genomfördes under februari 2017. Två intervjuer genomfördes i lokaler på 
Umeå universitet, en intervju genomfördes hemma hos deltagaren och en intervju genomfördes på 
deltagarens arbetsplats. Fem av intervjuerna genomfördes via telefon då deltagaren var bosatt på 
annan ort. Författarna genomförde 5 respektive 4 intervjuer var. Intervjuerna spelades in med hjälp 
av författarnas mobiltelefoner/datorer. Intervjuerna varierade mellan 45 och 90 minuter. 
Intervjuerna avidentifierades och transkriberades av den författare som inte hade genomfört 
intervjun. Intervjuerna transkriberades ordagrant och sammanlagt bestod transkriberingen av 125 
sidor och 83 950 ord. 

Intervjuguiden (bilaga 2) bestod av tre delar: Bakgrundsinformation, intervjufrågor och en 
avslutande fråga. Bakgrundsinformation berörde frågor om deltagarnas ålder, kön, utbildning, 
sysselsättning och boendesituation. De berörde även frågor om när deltagarna fick sin MS-diagnos 
och vilka symtom de upplever. Intervjufrågorna formulerades utifrån studiens syfte och bestod av 6 
huvudfrågor. Dessa strävade vi efter att utforma till så öppna frågor som möjligt med hjälp av ord som 
“Kan du beskriva ..” eller “Hur upplevde du..” (Dalen, 2008). Frågorna utformades även utifrån ett 
salutogent perspektiv (Lindström & Eriksson, 2005) vilket innebar att frågornas fokus ofta riktades 
mot deltagarnas förmågor. En avslutande fråga uppmanade deltagaren att berätta om denne tyckte att 
det fanns något mer viktigt att berätta som inte berörts under intervjun. 
 

Deltagare 

Deltagarna var nio personer som var diagnostiserade med MS och upplevde fatigue som ett av sina 
mest framträdande symtom. Deltagarna var åtta kvinnor och en man och de var mellan 39 och 62 år 
gamla. De hade varit diagnostiserade med MS mellan 5 månader och 15 år. De var bosatta i olika orter 
i Sverige. En deltagare arbetade 75 % och en deltagare hade heltidsstudier som sysselsättning, övriga 
deltagare hade sjukersättning minst 50 % till följd av sin MS. Samtliga deltagare utom en hade 
eftergymnasial utbildning. En deltagare var ensamstående, i övrigt bodde samtliga tillsammans med 
en partner. Sju av deltagarna hade hemmaboende barn. 
 

Analys 

Materialet analyserades i enlighet med de faser som Braun och Clarkes (2006) beskriver i sina 
riktlinjer för tematisk analys. Detta passade studiens syfte då vi ville identifiera teman och mönster i 
deltagarnas berättelser. I första fasen, göra sig bekant med materialet, transkriberades intervjuerna 
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av den författare som inte genomfört respektive intervju. Varje författare läste sedan igenom samtliga 
intervjuer ett flertal gånger för att bekanta sig med dessa. Under denna fas fördes även anteckningar 
kring möjliga teman. I fas två, generering av initiala koder, läste och kodade varje författare 4 
respektive 5 intervjuer var, sedan gick författarna igenom och kodade om samtliga intervjuer 
tillsammans för samstämmighet. Det gemensamma kodandet skedde med hjälp av ett dataprogram 
för kvalitativ dataanalys (OpenCode 4.03). Koderna formulerades på en semantisk textnära nivå. Efter 
det gemensamma kodandet fanns 223 stycken antecknade koder för de nio transkripten. I den tredje 
fasen, tematisering, gick författarna igenom koderna, sorterade bort de koder som ej bedömdes 
relevanta för syftet och koder som bedömdes överlappa varandra slogs samman till kategorier. 
Koderna sorterades in i kategorier och preliminära underteman utifrån studiens syfte. I denna fas 
fanns sammanlagt 28 kategorier och skisser till fyra underteman. I den fjärde fasen, granskning av 
teman, skrev författarna ut samtliga kategorier och underteman på lappar och skapade utifrån dessa 
fyra huvudteman och nio underteman. Dessa diskuterades tillsammans med handledaren. Författarna 
tog i denna fas inte enbart hänsyn till kodfrekvens utan såg också till de olika kodernas och 
kategoriernas innehåll och relevans för studiens syfte. Namn på underteman och teman skapades 
även under denna fas. För exempel på kodning och tematisering av citat, se Tabell 1. I femte fasen, 
definiera och namnge teman, förfinades och förtydligades under- och huvudtemana ytterligare. Inga 
teman eller koder togs bort utan enbart namnändringar skedde. Tabellen tillsammans med 
beskrivande text och citat utgjorde studiens resultat och låg till grund för den sjätte fasen, 
rapportskrivning. I denna sista fas delades ett av undertemana upp i två olika underteman för att på 
ett bättre sätt kunna presentera resultatet i textform. 
 

Tabell 1 

Exempel på kodning och tematisering av citat 

Citat                                             Kategori Undertema Huvudtema 

”Jamen det är väl just det som kanske 
är problemet att det är inte så lätt för 
honom att förstå att jag inte, att jag är 
som jag är nu då. Utan han kanske tror 
att jag är ointresserad eller att jag 
skiter i vad han säger, det kan jag ju 
uppleva!” 
 
”Min man han är den som har svårast 
att fatta att jag är sjuk ibland, han tror 
att jag inte vill eller ’vadå liksom? Så fort 
jag vill göra någonting så kan du inte’. 
och det handlar inte om det. Det handlar 
om orken.” 
 
”Går jag och lägger mig en helgdag mitt på 
dagen så är ju liksom inte det någon fråga, 
’varför går du och lägger dig och vilar 
liksom, varför måste du sova nu’ utan det är 
bara, ja det är helt okej för att när jag 
verkligen gör det så behöver jag verkligen 
göra det” 

Svårt för partner 
att förstå 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partner 
accepterar mitt 
behov av vila 

 
 
 
 
 
 
 
 
Att få andra 
att förstå det 
som ej går 
att beskriva 

 
 
 
 
 
 
 
 
Familjens 
förståelse för min 
trötthet är helt 
avgörande 

Etiska överväganden 

Studien har utgått från forskningsrådets etiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna blev vid upprepade tillfällen informerade om studiens 
syfte. De mottog både skriftlig och muntlig information om att deltagandet var frivilligt och att de när 
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som helst hade rätt att avbryta sin medverkan. Samtycke till att delta i studien inhämtades och 
befästes muntligt innan intervjun påbörjades (bilaga 3). Deltagarna informerades även om att 
intervjuerna endast var till för denna examensuppsats och de erbjöds att ta del av den färdiga 
uppsatsen. Författarna har valt att i den färdiga rapporten presentera citat utan att med fingerat namn 
eller numrering ange vilken intervju det kom ifrån, detta för att värna deltagarnas integritet. 

Resultat 

 
Resultatet presenteras i tre huvudteman och sammanlagt nio underteman. Undertemana syftar till att 
belysa olika aspekter av respektive huvudtema. Huvudtemana presenteras ett och ett i texten och 
under varje huvudtema presenteras deras tillhörande underteman. En översikt av samtliga 
huvudteman och underteman presenteras i Tabell 2. 
 

 Tabell 2 

Huvudteman 

 

1. Att lära känna sig själv igen 

 

 

 

 

 

 

2. Familjens förståelse för min trötthet är 

helt avgörande 

 

 

 

 

3.  Vi måste jobba aktivt för att det ska 

fungera 

Underteman 

 

1a. MS har påverkat och förändrat mina 

livsförutsättningar 

1b. Jag är samma person som innan jag fick MS 

1c. Jag accepterar mina nya förutsättningar 

 

 

2a. Att få andra att förstå det som inte går att 

beskriva 

2b. Mina gränser är viktiga för hela familjen 

 

3a. Planering en förutsättning 

3b. Att prioritera ger mig makt över situationen 

3c. Partnerrelationen kräver jobb och tid 

3d. Kommunikation och delaktighet 

Huvudtema 1: Att lära känna sig själv igen 

Detta tema berör att deltagarna fortfarande känner sig som samma person inuti som innan de blev 
sjuka men att deras livsförutsättningar har förändrats. Det berör även vikten av acceptans av 
sjukdomen och hur de har funnit ett nytt sätt att vara samma person men med de begränsningar som 
MS ger. Temat består av tre underteman: MS har påverkat och förändrat mina livsförutsättningar, 
Jag är samma person som innan jag fick MS samt Jag accepterar mina nya förutsättningar. 
 
MS har påverkat och förändrat mina livsförutsättningar 
Deltagarna berättar att tröttheten förändrar hur de upplever och ser på sig själva när de inte längre 
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orkar med saker som är viktiga för dem. De beskriver att de inte orkar delta i sociala aktiviteter eller 
vara lika spontana som förut vilket får dem att känna sig tråkiga. En deltagare säger: 
 

”[…] alltså jag tror att min sjukdom och fatigue gör så att man blir tråkig. Tråkig när man inte 
kan vara spontan och man vilar hela tiden och man är ju tråkig, liksom. Och sen det här, jag är 
en väldigt social människa, jag trivs med folk omkring mig, jag har ju alltid jobbat med folk och 
så. Men nu om jag umgås för mycket med folk eller jag går på en fest eller någonting, så helt 
plötsligt så kan min hjärna, den lägger av.” 
 

Citatet ovan illustrerar också hur trötthet och kognitiva svårigheter är tätt sammankopplade vilket 
beskrivs som ett hinder i det sociala livet. 
 
Jag är samma person som innan jag fick MS 
På många sätt känner deltagarna ändå fortfarande igen sig själva och de ger uttryck för att ha kvar sin 
grundpersonlighet. Det framkommer genom uttalanden som att de har en optimistisk grundsyn på 
livet eller att de alltid varit bra på att resa sig efter motgångar. En deltagare berättar att det finns en 
föreställning om att en sjukdom på något vis ska förändra en och göra en till en bättre människa men 
berättar att hon fortfarande känner sig som sig själv: 
 

”Jag tror inte att jag har fått det här för att jag ska bli en bättre människa, jag tror att jag var rätt 
bra och trevlig innan jag blev sjuk också. Det har liksom inte med det att göra, att jag ska lära 
mig någonting. Jag tycker inte att jag har lärt mig ett skit. Jag tycker att jag är ungefär samma 
person nu som jag var innan jag blev sjuk fast med vissa begränsningar.” 

 
Jag accepterar mina nya förutsättningar 
I alla intervjuer framkommer det som viktigt att acceptera sin nya situation med MS-fatigue men 
deltagarna ger även uttryck för att detta inte är en enkel process. En deltagare beskriver det som att 
det är ett jobb i sig att acceptera det faktum att man måste acceptera. Deltagarna måste hantera sin 
sorg och ilska över att inte längre kunna göra allt på samma sätt som innan och vara den aktiva 
människa de en gång var. Samtidigt beskriver de att den enda vägen till att må bra är att acceptera 
sina nya förutsättningar och utifrån dessa fokusera på det som de fortfarande kan och orkar göra.  
Deltagarna beskriver vikten av att inse att de fortfarande kan göra sådant som de tycker om och vill 
göra om de accepterar att det kräver anpassning. Det kanske inte går att utföra aktiviteterna på exakt 
samma sätt som innan eller i samma utsträckning men det går fortfarande att utföra dem. En 
deltagare beskriver det såhär: 
 

” […] jag kan säkert göra mycket mer än vad jag tror. Jag kom ihåg då, simmat har jag gjort 
mycket i mitt liv. Också tyckte jag att jag inte kunde det för det gick så sakta och kändes 
jättekonstigt i benen och sådär. Och då säger folk ’Va, kan du inte simma längre?’ ’Jo det kan 
jag ju, fast jag kan inte simma lika fort (skratt). Så det var ju också en anpassning. För jag 
simmar ju visst men jag kan inte simma lika fort som jag gjorde förut. Och jag kan cykla för jag 
har fått en trehjuling av min svärfar. Jag kan inte cykla en tvåhjuling längre men jag kan cykla’” 

 
Det gäller att acceptera att svårigheter och sjukdom är något som tillhör livet, berättar deltagarna. En 
del i att acceptera sina nya livsförutsättningar har för deltagarna även inneburit att sänka kraven på 
sig själva.  De har arbetat med att hitta sin egen nivå av vad de orkar med och att anpassa kraven de 
ställer på sig själva i vardagen. De beskriver samtidigt att det är viktigt att i denna process inte bli av 
med sådant som upplevs som viktigt i livet. För en deltagare har det alltid varit viktigt att ha det fint 
hemma, därför fortsätter hon ta sig tid att plocka undan hemma trots att det kostar energi. 
 

Huvudtema 2: Familjens förståelse för min trötthet är helt avgörande 

Detta tema berör att familjens förståelse för vad tröttheten innebär spelar stor roll för hur familjelivet 
med MS-fatigue blir. Partnerns förståelse och stöd framträder i berättelserna som det som blir mest 
avgörande. I temat ryms både berättelser från deltagare som har upplevt stor förståelse och mycket 
stöd av sin omgivning och från de som berättar om att de känt sig missförstådda och kritiserade. 
Berättelserna om betydelsen av omgivningens förståelse delas in i två underteman Att få andra att 
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förstå det som inte går att beskriva och Mina gränser blir viktiga för hela familjen 
 
Att få andra att förstå det som inte går att beskriva 
Deltagarna beskriver MS-fatigue som en trötthet som är svår att beskriva, det pratas om som en 
absolut trötthet som inte känns som vanlig trötthet. Det faktum att tröttheten kan komma väldigt 
plötsligt och att den inte syns på utsidan bidrar till att det är svårt för omgivningen att förstå. En 
deltagare beskriver det såhär: 
 

”Det syns ju inte på mig att jag är sjuk. Jag orkar promenera långt, jag orkar lyfta ganska tungt 
på gymmet och är rätt kapabel när det gäller många saker. Och tröttheten är något som bara, 
den kan ju bara smälla till väldigt hastigt, jag kan känna mig ’jag mår skitbra idag’ också gör jag 
någon liten skitgrej och sen är det bara såhär ’gud jag orkar inte röra mig ur fläcken’” 
 

Vissa deltagare berättar om sin familj som förstående där barn och/eller partner kan se deras trötthet 
och be deltagaren gå undan och vila när de märker att hen blir för trött. Partnern tar större ansvar och 
gör mer hushållssysslor hemma när den med MS inte längre orkar lika mycket, till följd av detta får de 
den möjlighet till vila de behöver. En deltagare beskriver det såhär: 
 

”Vi har inte pratat om det, utan det har bara blivit, vi har liksom inte diskuterat någonting så 
överhuvudtaget runt utan det har liksom, han har gått in när han har sett att det behövts 
ungefär. Jag tror han ser ju väldigt tydligt idag på liksom, det finns inga frågetecken längre. Går 
jag och lägger mig en helgdag mitt på dagen så är ju liksom inte det någon fråga, varför går du 
och lägger dig och vilar liksom, varför måste du sova nu utan det är bara, ja det är helt okej för 
att när jag verkligen gör det så behöver jag verkligen göra det.” 

 
Citatet ovan är även ett exempel från en deltagare som upplever att tröttheten har blivit accepterad 
och förstådd. Andra berättar dock att de har blivit missförstådda och kritiserade i sin trötthet. 
Omgivningen har tolkat den som att de är lata och vissa deltagare beskriver en känsla av att de måste 
förklara och försvara att de behöver vara sjukskrivna till följd av sin trötthet. Det som beskrivs som 
mest utmanande av deltagarna är när deras partner inte visar förståelse för de begränsningar som 
tröttheten skapar. Deltagarna beskriver hur samlivet och samspelet med partnern förändras i och med 
sjukdomen, den med MS orkar inte göra lika mycket hushållsarbete hemma och den orkar inte delta i 
aktiviteter med partnern i lika stor utsträckning som förut. Detta blir ofta en källa till konflikt med 
partnern då detta av partnern kan uppfatta detta som ointresse eller lathet. Två av informanterna har 
vid intervjutillfället tagit beslutet att separera från sin partner och de beskriver känslan av att känna 
sig missförstådd och att deras partner kräver mer än de orkar som bidragande orsaker till att 
relationen inte längre fungerar. Såhär beskriver en deltagare hur hon hamnar i en ond cirkel i 
samspelet med sin partner: 
 

”När jag blir trött blir jag så himla lättirriterad och arg. Och då blir jag ännu mer ljudkänslig. 
Och då kan vi, det är ju jag som får ta det största med barnen och det blir ju väsen, då säger min 
man ’Jamen du blir ju så himla arg’ ’Ja men jag är trött’. Och istället för att gå in och hjälpa mig 
då ’Jamen du är ju alltid trött’, och då blir det liksom att vi börjar bråka om att jag är trött […] 
då blir det liksom en ond cirkel och otrevligt […] istället för att för att han kan hjälpa mig att 
lösa situationen på ett bra sätt så börjar vi bråka om att jag inte klarar av att lösa situationen. 
Då låser det sig för mig, jag är så trött och de kognitiva svårigheterna, allting detta gör att det 
låser sig för mig och jag mår skit.” 

 
Mina gränser är viktiga för hela familjen 
Deltagarna beskriver det som svårt att sätta gränser utifrån sina nya förutsättningar, dels för att de 
önskar att de skulle orka mer och dels för att det kan generera dåligt samvete att säga nej till barnen 
och att de inte orkar föräldraskapet på samma sätt som de hade velat. Samtidigt berättar deltagarna i 
att de har landat i att det i förlängningen blir bäst för alla i familjen om de respekterar sina gränser 
och tar hand om sig själva. En deltagare säger såhär: 
 

”Det vet jag ju att om barnen ser att jag mår jättedåligt så mår ju inte de så bra över det så att 
det gäller ju på något vis att faktiskt tänka på att, jag menar för att jag ska kunna ta hand om de 
andra så måste jag ta hand om mig själv för annars funkar det inte.” 
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Det här kräver också att deltagarnas familjer accepterar och tar hänsyn till deras gränser. En deltagare 
uttrycker det såhär:  

 
”För den som har MS gäller det att vara bestämd och verkligen vila. Inte köra på för länge […] 
och att familjen måste acceptera att det är så det är” 
 

Vissa deltagare beskriver även att en följd av att familjen måste anpassa sig till de gränser som den 
med MS har är att barnen i familjen lär sig omsorg och att visa hänsyn, någonting som beskrivs som 
positivt och som de som föräldrar är stolta över. En deltagare berättar 
 

”Ja det var faktiskt en annan mamma som sa det […] min son var hos hennes barn och hon var 
lite trött och stod i köket. Då säger min stora pojke ’Du, hur mår du?’ Och hon sa det har hon 
aldrig varit med om, att något annat barn har frågat hur hon mår och hon kände sig verkligen 
som en urvriden trasa. Hon sa att ’det kände så bra att någon såg att jag var trött’ […] det brukar 
jag säga, att de blir empatiska i alla fall. Och det finns inget ont som inte har något gott med sig. 
 

Huvudtema 3: Vi måste jobba aktivt för att det ska fungera 

I detta huvudtema har vi samlat de delar i deltagarnas berättelser om hur de får familjelivet att gå 
ihop som person som lever med MS-fatigue. Det framkommer som viktigt för deltagarna att planera 
vardagen, att prioritera hur de ska använda sin energi samt att lägga tid på att skapa sammanhållning 
och teamkänsla inom familjen. Planering en förutsättning, Prioritering ger mig makt och Att leva i 
familj kräver jobb är de underteman som huvudtemat rymmer. 
 
Planering en förutsättning 
Deltagarna beskriver att med begränsad energi blir det väldigt viktigt att vardagsbestyren är 
välplanerade, så att ingen onödig energi går åt då de ska genomföras. Framförallt handlar det om att 
planera in tid för att vila. Det beskrivs som svårt att gå ifrån planeringen och vara spontan och de små 
extragrejerna som kan dyka upp i vardagen beskrivs som väldigt jobbiga att hantera. Följande citat får 
illustrera hur planering beskrivs som en förutsättning för att vardagen ska fungera: 
 

”Det går nog mycket tid uppe i mitt huvud för att planera, till exempel dagen innan bara det att 
ja, om jag kommer hem och inte [partners namn] är hemma då måste jag ha tänkt till innan vad 
vi ska äta för mat för då vet jag att jag är för trött när jag kommer hem. Och gärna, [partnerns 
namn] brukar förbereda mycket mat eller att det finns mat som går snabbt och enkelt att göra 
och det får inte hända någonting oförutsett för då spricker, då spricker schemat och då, då blir 
jag fruktansvärt stressad. Om det tillkommer grejer, om det blir någonting som blir förändrat, 
någon aktivitet som blir förändrad eller nämen hoppsan nu måste jag fara och fixa, nu skulle jag 
behöva fara och handla den där grejen, då kan det kännas som ett obeskrivligt, alltså svårt att, 
ett hinder som jag har jättesvårt att klara av.” 
 

Att prioritera ger mig makt över situationen   
Deltagarna berättar att de har lärt sig att prioritera hur de ska använda den begränsade energi de har. 
Ibland handlar det om att prioritera hushållsarbete och annat som måste bli gjort men de pratar även 
om vikten av att prioritera sådant som är roligt och som de mår bra av. De beskriver att de lärt sig att 
om de göra någonting utöver det vanliga så kräver detta lång återhämtningstid efteråt. Ibland kan det 
dock vara värt att trots allt prioritera sådana aktiviteter. 
 

”Vad kan jag? Vad kan jag inte? Vad blir konsekvenserna av att jag gör det här? För ibland kan 
det faktiskt vara värt en konsekvens, alltså det kan vara värt att jag blir trött och jättetrött i fem 
dagar, nej men några dagar efteråt, det kanske är värt det. Men då har jag också gjort ett 
medvetet val, det är väl kanske det jag kan säga, att börja göra medvetna val är det bästa tipset 
[till annan som är drabbad av MS-fatigue]” 
 

Även i ett större perspektiv beskriver deltagarna att den begränsade energin kräver prioritering och 
att de gör aktiva val i hur de vill leva sina liv. För vissa deltagare handlar det om att prioritera 
föräldraskap eller att välja att inte skaffa fler barn, andra berättar att de valt att gå ner i arbetstid eller 
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är mer kräsen med vilka vänner de umgås med. En deltagare beskriver beslutet att gå ner i arbetstid 
såhär: 
 

”Det skulle jag ha gjort för flera år sedan insåg jag ju, det var ju, ja vad ska jag beskriva det som? 
En helt ny värld egentligen, jag hade energi till både jobb och hemma också. Annars var det ju 
som jobbet som tog allt och hemma var det ju kaos […] Det var ju, jag var ju, när jag blir trött så 
reagerar jag med ilska, jag var ju förbannad jämt kändes det som och det var ju ohållbart, så det 
var rätt beslut.” 
 

Just att sjukskriva sig beskriver deltagarna som någonting som ger mycket lättnad, det gör att de har 
mer energi till övriga livet och är mindre trötta när de är tillsammans med sina barn. De beskriver 
också att en positiv följd är att de är mer hemma och att de därför helt enkelt får spendera mer tid 
med sina barn. 
 
Partnerrelationen kräver jobb och tid 
Deltagarna berättar hur deras partner har tvingats anpassa sig till den nya situationen som uppstår av 
att leva med någon som plötsligt blir sjuk. De nya förutsättningarna för den som drabbats av MS gör 
att även relationen till partnern ställs inför en stor förändring, vilket inte alltid sker friktionsfritt. 
Vissa deltagare berättar om en hel del bråk, tjafs och missförstånd som har uppstått till följd av deras 
trötthet och för vissa deltagare har detta lett till att de beslutat sig för att separera från sin partner.  
För andra deltagare har omställningen gått bättre men även de deltagare som väljer att fortsätta leva 
tillsammans med sin partner berättar att relationen till deras partner kräver mycket arbete. 
Deltagarna har på olika sätt fått arbeta aktivt för att förhållandet ska hålla genom att exempelvis gå i 
parterapi med sin partner eller gå en sexkurs för att förbättra sexlivet. De beskriver det även som 
viktigt att avsätta tid för att vara tillsammans med sin partner utan barnen.  Att de i grunden älskar 
varandra och att båda aktivt väljer att jobba på relationen beskrivs av deltagarna som faktorer som får 
relationen till partnern att hålla. Det beskrivs även som styrkor att ha varit tillsammans länge med sin 
partner och att båda parterna finner någon form av trygghet i relationen. En deltagare säger så här: 
 

”Alltså nu har vi ju varit i lag så länge och jag är en trygghet för han precis som han kan vara en 
trygghet för mig […] och vi har ju en hel jäkla historia tillsammans så att vi har, jamen vi har ju 
likartade intressen och sen kan ju han göra nåt själv och det är inte så krångligt och struligt 
längre.” 
 
 

Kommunikation och delaktighet 
Deltagarna berättar att de gärna prioriterar att vara tillsammans hela familjen, det är det som gör 
vardagen meningsfull och skapar sammanhållning vilka beskrivs som faktorer som hjälper familjen 
att hantera MS-fatigue. Familjen beskrivs som ett team.  Deltagarna gör gärna resor och utflykter 
tillsammans med sina familjer men de uttrycker också hur viktigt det är att vara tillsammans små 
stunder i vardagen vilket citatet nedan illustrerar: 
 

” […] så bara sitta och äta tillsammans en vardag, det är ju guld tycker jag att vi får, jamen är 
samlade allihop och får göra någonting och egentligen spelar det inte så jättestor roll vad det är, 
om det är att åka båt eller vara iväg på någon tävling eller om det är sitta i soffan tillsammans.” 
 

Hur familjen pratar med varandra framhåller deltagarna som någonting som får stor betydelse för hur 
familjelivet blir. De pratar om vikten av att kommunicera öppet med barnen kring sjukdomen och att 
det inte ska vara något hemligt eller skamligt kring att en förälder är sjuk. En deltagare berättar att 
hennes son har följt henne till sjukhuset ibland när hon fått behandling i ett försök att undvika att 
sonen skapar felaktiga föreställningar om hennes sjukdom. En annan deltagare beskriver det som en 
balansgång där det å ena sidan är det viktigt och skapar närhet att prata med barnen om svåra saker, å 
andra sidan vill hon inte belasta dem med för mycket av henne svårigheter. Deltagarna beskriver det 
som viktigt att barnen ska ha möjlighet att säga ifrån när de tycker att någonting känns jobbigt och de 
berättar att de ibland blir tillsagda av sina barn att gå och lägga sig. En av dem berättar hur hennes 
son brukar kalla henne för “MS-drake” när han märker att hon är påverkad av sin trötthet: 
 

”Då tycker jag på något vis att min son kan säga att ’mamma nu är du MS-drake’, det är att ge 
honom lite makt, också tycker jag att han faktiskt får säga ifrån, att jag får faktiskt inte, jag må 
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vara hur trött som helst, men jag får faktiskt inte bete mig hur som helst även fast jag är trött.” 
 
Det framkommer av deltagarna i studien att de hade önskat mer stöd till familjen från vården. 
Framförallt hade de velat att deras partners hade fått mer information om vad MS innebär vilket hade 
kunnat skapa ökad förståelse i parrelationen. En deltagare berättar att hans partner fick en folder med 
information om MS-fatigue och att det upplevdes som hjälpsamt för dem båda. Även om partnern 
hade hört samma information från honom så tillförde det någonting i hennes förståelse när hon fick 
läsa det i ett informationsblad. En annan deltagare uttrycker det såhär: 
 

”Jag har ju träffat arbetsterapeuter och alla möjliga och fått diverse tips till vardagen, hur jag 
ska spara energi och göra och så. Men det hade nog varit ett värde om min man också hade varit 
med i det i stället [...] jag tror det hade vart ett värde om någon annan ska berätta hur man ska 
tänka och så.” 

Diskussion 

 
Syftet med denna studie var att undersöka och beskriva hur personer med MS upplever MS-fatigue i 
förhållande till sitt familjeliv. I resultatet framstår fatigue som ett symtom som kan vara svårt för 
omgivningen att förstå då det inte syns på utsidan. De berättar om hur deras livsförutsättningar 
förändrats i och med tröttheten, vilket ställer krav, dels på att deltagarna själva anpassar sig och sin 
inställning till sig själva men också att familjen gör detta. Dessa två anpassningsprocesser beskrivs 
som enskilda men det framgår i resultatet hur avhängiga de är varandra. Den individuella 
anpassningen handlar om att lära känna sig själv på nytt, acceptera sin nya energinivå och att justera 
kraven på sig själv. Anpassningarna i familjelivet beskrivs av deltagarna genom att familjen lägger stor 
vikt vid att planera vardagen och prioritera hur energin ska användas. Deltagarna beskriver även 
vilken avgörande betydelse det får att de andra familjemedlemmarna tar tröttheten på allvar och ger 
stöd till den som är trött. 
 

Resiliens 

I temat att lära känna sig själv igen berättar deltagarna om den process det är att lära sig leva med 
MS-fatigue. Det är en process som kan illustreras väl med begreppet resiliens (Helgeson &  Zajdel, 
2017; Silverman, Verrall, Alschuler, Smith & Ehde, 2016). Det handlar främst om att acceptera 
situationen som den är och att se till det man fortfarande klarar av, att anpassa vardagen och att sänka 
kraven på sig själv. Deltagarna beskriver det som en process som inte är helt enkel men att det är 
nödvändigt och oundvikligt att acceptera och anpassa sig till sin nuvarande situation. För att kunna 
leva ett meningsfullt och tillfredsställande liv behöver deltagarna således skapa en ny form av 
normalitet i vilken MS-fatigue är en integrerad del och där man uppskattar de förmågor man 
fortfarande har kvar (Blundell, Jones, Walsh & Isaac, 2014). Deltagarna beskriver att personliga 
egenskaper såsom optimism och förmåga att resa sig efter motgångar har hjälpt dem att anpassa sig 
till ett liv med MS-fatigue. Optimism som egenskap är en god förutsättning för resiliens då 
optimistiska personer tenderar att söka konstruktiva vägar att copa med sin sjukdom (Helgeson & 
Zajdel, 2017). I deltagarnas berättelser under detta tema går det mesta i linje med tidigare forskning 
av individuella anpassningsprocesser.  

 

Dyadisk coping 

För att familjelivet ska fungera räcker det inte med att enbart individen lär sig att leva med MS-
fatigue. Deltagarna beskriver hur relationen med partnern förändrats i och med sjukdomen och hur 
avgörande partnerns förhållningssätt blir för livet med MS-fatigue. Att leva med någon som drabbas 
av MS är en stor livsomställning som påverkar den anhöriga i stor utsträckning (Pakenham 2001, 
Topcu, Buchanan, Aubeeluck & Garip, 2016), något som deltagarna i studien beskriver och visar 
förståelse för genom uttalanden som att deras partner fått ta över mycket av hushållsarbetet och att 
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det nog inte är så lätt att leva med någon som har MS-fatigue. Den ena partens sjukdom blir således 
en angelägenhet för båda parter i relationen och något man måste copa med gemensamt för att få 
familjelivet att fungera.  

I deltagarnas berättelser om hur de har försökt hantera sin fatigue tillsammans med sin partner 
finns exempel på såväl positiv som negativ dyadisk coping (Bodenmann, 1995). Som exempel på 
positiv dyadisk coping berättar en deltagare att denne inte orkar umgås med sin partner lika mycket 
men att partnern visar förståelse för detta, trots att hen tycker att det är tråkigt. Andra exempel på 
positiv dyadisk coping finner vi i undertemat Att få andra att förstå det som inte går att beskriva där 
deltagarna berättar hur deras partner kan se när de är trötta och då be dem att gå och vila eller gå in 
och ta över hushållssysslor till förmån för den med MS. I dessa exempel erbjuder partnern såväl 
emotionellt som praktiskt stöd till den drabbade, vilka båda är former av positiv dyadisk coping 
(Bodenmann, 1995). I samma undertema finner vi även exempel på negativ dyadisk coping. En 
deltagare beskriver hur hennes partner förväntar sig att hon ska göra mer hushållsarbete än vad hon 
faktiskt orkar. En annan deltagare beskriver hur hon och hennes partner hamnar i en ond cirkel då 
hon blir trött, partnern erbjuder inte den hjälp hon önskar och de börjar bråka om det faktum att hon 
är trött istället för att svåra situationer blir lösta. Ett sätt att förstå detta är att partnern och personen 
med MS i dessa exempel inte har en gemensam bedömning av situationen och en gemensam 
uppfattning av vad paret besitter för resurser (Falconier, Randall & Bodenmann, 2016), de är helt 
enkelt inte överens om vad tröttheten innebär och hur den bör hanteras. Detta bekräftas av uttalanden 
av deltagare som känner sig missförstådda i sin fatigue. Om paret inte delar en gemensam bedömning 
ger detta dåliga förutsättningar för att positiv dyadisk coping ska komma till stånd och kan även 
försämra den upplevda hälsan hos den som är sjuk (Falconier, Randall & Bodenmann, 2016). Detta 
kan hjälpa till att förstå hur en deltagare berättar att bristen på förståelse och det negativa bemötandet 
från partnern får henne att må sämre i sin fatigue. Om en fungerande partnerrelation ska uppstå och 
om den personen med fatigue ska kunna må bra så räcker det alltså inte att enbart att den som är 
drabbad av symtomet har accepterat sina nya förutsättningar och försöker att uppnå en ny normalitet, 
utan det krävs att partnern också deltar i denna process.  

 

Föräldraskap 

Liksom fatigue påverkar deltagarnas förhållande till sin partner så påverkar det även hur de upplever 
sig själva som föräldrar. Deltagarna beskriver hur de inte orkar göra lika mycket som de skulle önska 
tillsammans med sina barn och de beskriver att barnen måste ta mer ansvar i hemmet. Detta ger hos 
våra deltagare upphov till skuldkänslor och dåligt samvete, någonting som visat sig vanligt 
förekommande hos kroniskt sjuka föräldrar (Barlow, Cullen, Foster, Harrisson & Wade, 1999). De 
deltagare som i någon mån är sjukskrivna beskriver dock en annan typ av samvaro med sina barn som 
de förmodligen inte skulle ha haft om de hade arbetat heltid. Som sjukskrivna är de nämligen hemma 
mer och får mer tid tillsammans med sina barn vilket upplevs givande för relationen med barnen. 
Våra deltagare pratar också med värme och stolthet om den empati för andra människor och den 
acceptans för andras olikheter de ser hos sina barn, någonting de ser som en positiv bieffekt av 
sjukdomen. Detta utmanar ett vanligt antagande som legat till grund för tidigare forskning om fatigue, 
nämligen att fatigue alltid uppfattas som någonting enbart negativt av den drabbade (Paterson, 
Canam, Joachim, Thorne, 2003). 

I undertemat mina gränser är viktiga för hela familjen framgår att våra deltagare upplever att det 
är viktigt att de tar hand om sig själva för att kunna vara en bra förälder. Det är ibland svårt för 
deltagarna att prioritera sig själva då det ger upphov till skuld och dåligt samvete men de menar 
samtidigt att de inte har något annat val. De berättar även hur deras barn faktiskt uppmuntrar dem till 
att gå och vila när de ser att de är trötta. Som barn till en kroniskt sjuk förälder kan det skapa oro när 
den sjuka föräldern inte tar hand om sig själv (Bogosians, Moss-morris, Bishop & Hadwin, 2011) vilket 
talar för att deltagarnas uppfattning stämmer- om barn märker att en förälder mår dåligt påverkar det 
även dem. Att sträva efter att acceptera och ta hand om sin fatigue blir alltså i förlängningen att 
prioritera sitt föräldraskap, någonting som deltagarna strävar efter. 

Vidare trycker deltagarna också på vikten av att prata om sjukdomen öppet i familjen och det 
beskrivs som särskilt viktigt att sjukdomen inte ska vara något som är hemligt inför barnen. De pratar 
om förmågan att kommunicera öppet som en styrka i familjen som hjälper dem att hantera 
situationen. Tidigare forskning visar att barn mår bättre i familjer där man talar öppet om att en 
förälder har MS (Boström & Nilsagård, 2016; Mauseth & Hjälmhult, 2016) men hos deltagarna i 
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denna studie framkommer även en annan sida, nämligen att det inte alltid är så lätt att veta hur man 
som förälder ska prata med sina barn om svåra saker. De beskriver hur de slits mellan viljan att 
barnen ska ha förståelse kring situationen och viljan att inte belasta dem för mycket. Här bör vården 
kunna göra en större insats för att hjälpa föräldrar att kommunicera med sina barn (Paliokosta et al, 
2009). Detta skulle kunna gynna barnens välmående samt minska föräldrarnas oro (Boström & 
Nilsagård 2016; Mauseth & Hjälmhult 2016; Paliokosta et al, 2009; Turpin, Leech & Hackenberg, 
2008). 

Metoddiskussion 

Vi har valt att fokusera på fatigue som enskilt symtom vilket kan ses som en brist om man ser till 
kritiken från Paterson et al (2003) riktad mot kvalitativ forskning som behandlar fatigue som enskilt 
fenomen. Under arbetets gång har vi tagit denna kritik i beaktande för att motverka att reducera 
deltagarnas upplevelser som något enbart färgat av fatigue. För att göra detta har vi vid kodning och 
tematisering i så stor utsträckning som möjligt låtit olika nyanser och motsättningar i berättelserna 
komma till uttryck. Kritik finns också mot framställningen av fatigue i tidigare kvalitativ forskning 
som något enbart negativt (Ibid), vilket vi försökt motverka genom att utforma intervjuguiden utifrån 
ett salutogent perspektiv där mycket fokus låg på deltagarnas och familjens resurser.  

Vi har utgått från en fenomenologisk kunskapssyn (Kvale & Brinkman, 2009) vilket innebär att vi 
strävat efter att undersöka deltagarnas erfarenheter och upplevelser enligt deras eget perspektiv. I 
genomförandet av intervjuerna och i tolkningen av deltagarnas berättelser kan vi som författare ha 
påverkat berättelserna genom vår egen subjektivitet vilket gör att vi inte kan vara säkra på att vi 
beskriver allt helt enligt deltagarnas eget perspektiv. För att öka graden av objektivitet har ingen 
författare kodat sina egna intervjuer och våra koder, kategorier och teman har kritiskt granskats 
tillsammans med vår handledare. Ingen av författarna har eller känner någon som har drabbats av MS 
eller fatigue vilket bör minska risken för identifiering med deltagarna och gynna en mer objektiv syn 
på deras berättelser. Detta faktum kan å andra sidan ha minskat vår förståelse att känna in och förstå 
deras erfarenheter och berättelser. En av författarna har dock träffat MS-patienter under sin praktik 
vilket kan ha påverkat vår förförståelse av fenomenet i viss grad. De personer vi intervjuat har 
framträtt som resursstarka individer, med avseende på till exempel utbildningsnivå och hur de 
beskrev sig själva. Då de flesta deltagare i studien rekryterades genom att de själva fick anmäla sitt 
intresse för deltagande så måste viss hänsyn tas till möjligheten att resursstarka individer är mer 
benägna att delta i en sådan här intervjustudie. Detta skulle kunna ha påverkat vilka berättelser som 
framträder i denna studie. Vi har av den anledningen noggrant presenterat deltagarnas bakgrund och 
resultatet bör läsas i ljuset av detta. 

Slutsatser och klinisk relevans 

Tydligt i både denna och andra studier (Boström & Nilsagård 2016; Mauseth & Hjälmhult 2016; 
Paliokosta et al, 2009; Turpin, Leech & Hackenberg, 2008) är att fatigue är ett symtom som påverkar 
samtliga familjemedlemmar. Deltagarna vittnar om att det är viktigt att själv som individ lära sig att 
leva med sin MS-fatigue men för att få till ett fungerande familjeliv så är det lika viktigt att familjen 
som helhet lär sig att leva med de nya förutsättningarna. Familjen behöver mogna med sjukdomen för 
en framgångsrik anpassning till ett liv med MS (Pakenham, 2005) vilket inte är en helt enkel process. 
Det framgår av deltagarna i denna studie hur svårt det kan vara att få deras partner att förstå vad 
deras trötthet innebär och hur de ställs inför dilemman i kommunikationen med sina barn. 
Deltagarnas berättelser går att förstå som att vissa familjer lyckas med denna anpassning och har 
klarat av att skapa ett nytt normaltillstånd i familjen medan andra familjer fortfarande kämpar med 
denna process. I denna process kan interventioner från vården hjälpa till att underlätta 
kommunikationen i familjen samt underlätta partnerskapet mellan personen med MS och dennes 
partner. I socialstyrelsens rekommendationer nämns inga interventioner med familjeinriktat fokus 
trots att det är tydligt att ett sådant behov finns hos patientgruppen. Sådana interventioner behöver 
utvecklas, ett arbete som behöver utföras av personer med bred kunskap om såväl neurologiska 
sjukdomar som hur familjerelationer fungerar. 
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Framtida forskning 

Utifrån resultaten i denna studie bör framtida forskning fokusera på att utveckla och utvärdera 
interventioner och behandlingsinsatser för MS som riktar sig mot hela familjen. Sådan forskning 
skulle med fördel kunna bedrivas tillsammans med sjukhusens neurologiska team. 
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Bilaga 1. Informantbrev 

 

Hej! 

Vill du ställa upp och dela dina erfarenheter av MS-fatigue? 

Vi heter Johanna Westerlund och Maria Simma och är studenter som går sista 

terminen på psykologprogrammet vid institutionen för psykologi, Umeå universitet. Vi vill 

som examensarbete göra en intervjustudie för att undersöka hur MS-fatigue kan påverka 

familjelivet. Det är viktigt att undersöka hur drabbade upplever sin fatigue, detta för att få 

mer förståelse för symtomet och för att vården ska kunna utvecklas utifrån de drabbades 

behov. 

Vi söker dig som är diagnostiserad med MS, upplever fatigue som ett av dina främsta 

symtom och lever och delar vardag ihop med partner och/eller barn. Om du vill vara med 

kommer du att bli intervjuad av en av oss, intervjun kommer att ta ca en till en och en halv 

timme. Frågorna kommer att handla om hur det är för dig att leva med MS-fatigue och hur 

du gör för att hantera din familjesituation. Vi kommer att intervjua flera personer och 

resultaten kommer att sammanställas i en uppsats. Det som kommit fram i intervjuerna 

presenteras i uppsatsen på gruppnivå, så inget i uppsatsen kommer kunna identifieras till just 

dig. 

Intervjuerna kommer att genomföras under februari och vi är flexibla angående 

intervjuns plats och tid. Det är viktigt för oss att intervjun genomförs på en plats och 

tidpunkt där du känner dig bekväm. Naturligtvis kommer du, om du är intresserad, att få ta 

del av uppsatsen när den är färdig. Under intervjun bjuder vi på gott fika. 

Vi kommer att spela in intervjuerna och de kommer att förvaras på ett sådant sätt att 

ingen utomstående kan ta del av dessa. De enda som kommer att kunna ta dela av 

intervjuerna i sin helhet är vi som genomför intervjuerna samt vår handledare. Medverkan 

är helt frivillig och känner du under intervjuns gång att du vill avbryta kan du göra det utan 

vidare förklaring. 

 

Vänliga hälsningar 

Maria Simma och Johanna Westerlund 

Mejl: xxxx 

Psykologstudenter, termin 10 vid Institutionen för psykologi, Umeå universite 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Bakgrundsinfo: 

● Namn, ålder, kön 

● Var kommer du ifrån? 

● Vilken är din nuvarande sysselsättning? Om sjukskriven: Vilken är din sysselsättning när du 

ej är sjukskriven? 

● Vad har du för utbildning? 

● Vilka ingår i den familj du delar hushåll med? Hur bor ni? 

● När fick du din MS diagnos? 

● Vilka symtom upplever du av din MS? 

 

Då kommer jag att börja med intervjun om MS-fatigue: 

 

1. Vad är MS-fatigue för dig? 

2. Kan du berätta hur det är för dig att leva med MS-fatigue i din familj? 

3. Påverkas vardagen i familjelivet av din MS-fatigue? 

● Hushållsarbete 

● Ta hand om barn 

● Dagliga rutiner 

● Hur har vardagen förändrats? (konkret) 

 

 

      4.    Påverkas din upplevelse av rollen som partner/förälder av din MS-fatigue? 

● Har något förändrats sedan du blev sjuk? 

 

      5.    Hur gör ni i din familj för att hantera din MS-fatigue? 

● Vilka styrkor finns i er familj? 

● Vad har fungerat för er? 

● Vad skulle du ge för tips till en familj i liknande situation? 

● Vad gör er familjs vardag meningsfull? 

● Hur har ni fått tillgång till dessa strategier? 

 

Generella följdfrågor: 

 
Kan du ge exempel på när/hur? 

 

Berätta om en sådan situation. 

 

Hur märker man det? 
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Kan du beskriva det i en situation..?   

 

Kan du ge exempel på någon situation när du har upplevt det? 

 

Kan du ge något exempel?   

 

Kan du beskriva mer i detalj vad du menar/vad som hände?   

 

När du säger … menar du att … ?   

 

Kan du säga något mer om det? 

 

Vad anser du om det? 

 

Hur upplevde du det?   

 

Vad gjorde du i den situationen? 

 

Vad tänkte du? 

 

Vad kände du? 

 

Hur brukar du göra? 

 

Vad brukar du göra? 

 

Vad tänker du om det? 

 

Hur känner du inför det? 
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Bilaga 3. Muntligt informerat samtycke 

Informerat samtycke: 

Innan intervjun vill jag ha ett informerat samtycke från dig.  Först ska jag berätta kort om varför vi 

gör den här intervjun. 

 

Samtycket gäller deltagande i en intervju för examensarbete på Psykologprogrammet vid Umeå 

universitet. 

 

Syftet är att perspektiv undersöka upplevelser av MS-fatigue i familjerelationer. 

 

Medverkan är helt frivillig och du kan när som helst avbryta utan att förklara varför. Ljudet kommer 

att spelas in och skrivas ut ordagrant av oss, det materialet kommer ingen annan få tillgång till. Den 

slutgiltiga uppsatsen kommer att lämnas in och publiceras på en sida för examensarbeten. Vi kommer 

att intervjua flera personer. Uppsatsen kommer att innehålla korta citat från intervjuerna för att belysa 

vad som kommit fram men stor vikt kommer att läggas på att dessa citat presenteras på ett sådant sätt 

att det inte går att förstå vem det kommer ifrån. 

 

Känner du att du blivit informerad om hur dina uppgifter blir behandlade? Ger du ditt samtycke till att 

delta i denna intervju om MS-fatigue? 

 

 

 

 

 

 

 

 


