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SAMMANFATTNING 

 

 

Bakgrund   
Multipel skleros är en kronisk autoimmun och inflammatorisk sjukdom i centrala 

nervsystemet. Multipel skleros kan innebära många utmaningar som kräver att personer 

som har denna sjukdom hittar vägar för att hantera sitt dagliga liv. Att driva en 

sjukdomsblogg som copingstrategi kan utgöra ett forum där olika behov av stöd kan 

komma till uttryck.     

 

Syfte  
Syftet var att beskriva hur personer med multipel skleros använder sjukdomsblogg som 

copingstrategi i sitt dagliga liv 

 

Metod  
Metoden var kvalitativa, asynkrona intervjuer i form av strukturerade frågeformulär med 

öppna frågor.  

 

Resultat 

Resultatet visade att det finns flera sätt att använda sig av bloggen som copingstrategi. Att 

sätta ord på tankar och känslor kan leda till en större acceptans av sjukdomens påverkan på 

det dagliga livet. Att dessutom kunna dela dessa erfarenheter med andra och på så vis 

hjälpa dem att se ljusare på tillvaron utgjorde en känsla av meningsfullhet. Bloggen kunde 

också användas i ett mer praktiskt syfte exempelvis genom att informera andra om hur livet 

med multipel skleros kan te sig eller som en dagbok som möjliggör återblickar så att 

sjukdomsmönster kan följas över tid. 

 

Slutsats 

En sjukdomsblogg erbjuder möjligheten att sätta ord på tankar och känslor för att sedan 

dela dem med andra. Personer med multipel skleros som driver en sjukdomsblogg 

använder sig av problem- och emotionsfokuserade copingstrategier. Sjuksköterskan kan 

använda sig av denna kunskap för att hjälpa personer att hitta strategier i sitt dagliga liv 

med sjukdom.  

 

Nyckelord: Multipel skleros, sjukdomsblogg, copingstrategier, dagligt liv 
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BAKGRUND 

Bloggar är ett av de snabbast växande kommunikationsverktygen på internet och har blivit 

ett alltmer utforskat område. De hälsoeffekter som bloggandet kan resultera i för personer 

med kroniska sjukdomar är ännu ett relativt outforskat ämne (Kim & Lee, 2014).  

Involvering av sjukdomsbloggar i vården kommer enligt McGeehin Heilferty (2009) att 

ändra på relationen mellan patient och vårdgivare då sjuksköterskan kan använda sig av 

sjukdomsbloggar som ett hjälpmedel för att berika sina kunskaper om hur livet för en 

person med kronisk sjukdom kan te sig. På detta vis kan sjuksköterskan tillförskanska sig 

djupare förståelse för personens vardag och omvårdnadsbehov.  

 

Multipel skleros 

 

Neurologen Jean-Martin Charcot är den som förknippas med upptäckten av multipel 

skleros (MS). Vid obduktioner i Paris upptäcktes förekomsten av små ärr i hjärnan och 

ryggmärgen som kom att kallas för plack. Charcot identifierade på 1860-talet att vissa 

återkommande symtom som till exempel nedsatt känsel och synförändringar kunde orsakas 

av denna plack och han kallade sjukdomen för ”sclérose en plaques disseminées” Därefter 

myntades begreppet multipel skleros som betyder många ärrhärdar (Fagius, Andersen, 

Hillert, Olsson & Sandberg, 2007).   

 

Patofysiologi och epidemiologi 

I Sverige lever cirka 17 500 personer med MS. Varje år insjuknar cirka fem personer per 

100 000  invånare och sjukdomen drabbar fler kvinnor än män (Ericson & Ericson, 2012). 

Prevalensen och incidensen av MS i världen varierar mycket och beror på både geografiska 

och genetiska faktorer. Sjukdomen är mer vanligt förekommande i västeuropeiska länder 

medan det i vissa etniska grupper som maorier i Nya Zeeland samt hutteriter och 

ursprungsbefolkning som finns i västra Canada verkar vara immuna mot sjukdomen 

(Rejdak, Jackson & Giovannoni, 2010). Det är vanligt att sjukdomen debuterar någon gång 

mellan 20- och 45-årsåldern (Espeset, Mastad, Johansen & Almås, 2011). MS är en 

kronisk autoimmun och inflammatorisk sjukdom som drabbar hela centrala nervsystemet 

genom att angripa myelinet (Ericson & Ericson, 2012). Myelinet omger många av 

nervcellernas axon för att den elektriska impulsen ska fortledas snabbare och mer effektivt 

än vid omyeliniserade axon (Haug, Bjålie, Sand, & Sjaastad, 2007). Det skadade området 

där myelinet på axonet är tunnare eller till och med naket kallas för plack (Fagius et al., 

2007). När myelinet förstörs hindras fortledningen av den elektriska impulsen i 

nervcellerna och personen upplever därmed de symtom som är karaktäristiska för MS 

(Ericson & Ericson, 2012). 

 

Symtom  

Symtomen vid MS kan delas in i två kategorier. Symtom som dels kan härledas till en 

skada på en viss nervbana och som resulterar i nedsättning av en viss kroppsfunktion och 

dels de symtom som benämns som allmänsymtom, där en förlamande trötthet, fatigue, är 

det mest framträdande. Symtomen är olika från person till person och alla symtom som 

finns behöver inte förekomma hos alla personer med MS. Symtom som kan förekomma 

vid MS är känselbortfall, synstörning, artikulationssvårigheter, sexuell 

funktionsnedsättning, spasticitet, värmeintolerans och urinblåsestörning (Fagius et al., 

2007).   
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Olika former av MS 

Symtom som uppträder under begränsade och övergående perioder benämns som skovvis 

förlöpande MS och innebär i de flesta fall att personen återfår normal funktion igen. Vidare 

så kan ett skov vara lindrigt som till exempel domning i ett avgränsat hudparti som avtar 

efter några dagar eller vara av mer dramatisk karaktär där förlamningar i en eller flera 

kroppsdelar kan uppstå. En del personer får många skov medan andra endast får ett fåtal.  

Efter många år med MS upplever många personer att symtomen gradvis tilltar utan att skov 

uppstår, vilket benämns som sekundärprogressiv MS. Primärprogressiv MS drabbar cirka 

tio procent av personer som får MS och innebär att personerna redan från början har en 

långsamt tilltagande nedsättning av kroppsfunktioner (Fagius et al., 2007).   

 

Diagnostik 

Att diagnostisera MS bygger mycket på att göra bedömningar om sannolikheter och det är 

svårt att fastställa en MS-diagnos då personen får symtom första gången.  Att träffa en 

erfaren neurolog underlättar fastställandet av diagnosen som genom en tämligen enkel 

neurologisk undersökning kan komma fram till rimligheten att det rör sig om MS. Det 

krävs att neurologen gör kompletterande specialundersökningar för att ytterligare förvissa 

sig om rätt slutsats. Undersökningar som genomförs är magnetkameraundersökningar för 

att upptäcka MS-plack och andra tecken på funktionsförändringar i nervsystemet än på den 

plats som redan ger symtom. Det utförs även en lumbalpunktion för att påvisa en 

immunologisk aktivitet i ryggmärgsvätskan som är typisk vid MS. Grundkriteriet till en 

MS-diagnos är att det finns bevis för att minst två platser i nervsystemet har påverkats vid 

två olika tidpunkter (Fagius et al., 2007).  Det krävs därmed minst två skov för att läkaren 

kan säga att det sannolikt är MS och enligt Runmarker (2012) har ungefär hälften av 

patienterna fått sitt andra skov inom fem år.   

 

Farmakologisk behandling 

Det finns ingen farmakologisk behandling som botar sjukdomen men det finns behandling 

som syftar till att hämma den inflammatoriska processen för att förlänga tiden mellan 

skoven och lindra symtomen (Ericson & Ericson, 2012). Enligt Fagius et al. (2007) 

används interferoner som läkemedel för att minska sjukdomsaktiviteten på sikt. 

Interferoner är en typ av cytokiner, det vill säga proteiner som bildas av olika immunceller 

i människan. Interferon-beta är en vanlig bromsmedicin och dämpar sjukdomsaktiviteten 

genom antiinflammatorisk påverkan och har visat sig ge behandlingseffekt mot MS utan att 

ge för svåra biverkningar. Administrationssätt för Interferon-beta är subkutan injektion 

eller intramuskulär injektion beroende på vilken typ av preparat personen använder. 

Injektionerna kan en person med MS i regel ta själv efter en tid med träning. En annan typ 

av läkemedel beskriver Fagius et al. (2007) är Tysabri med det verksamma ämnet 

natalizumab. Natalizumab är en antikropp som producerats av en speciell celltyp från 

möss. Natalizumab hindrar inflammatoriskt aktiva vita blodkroppar att vandra från 

blodbanan till nervsystemet och därmed bromsas inflammationsprocessen. Preparatet ges 

via intravenöst dropp mot skovvis förlöpande MS var fjärde vecka. Vid akuta skov som ger 

tydlig funktionsnedsättning är det vanligt förekommande att personen ordineras 

kortisonbehandling. 

 

Icke- farmakologisk behandling 

Sjukgymnasten har en mycket viktig roll vid behandlingen av MS för att personen ska 

kunna behålla sin funktionsnivå och lära sig att tillvarata sina kvarvarande funktioner på ett 

sätt som inte förbrukar för mycket energi (Fagius et al. 2007).  



 3     

Sjukgymnasten kan även lära ut bättre andningsteknik för att motverka fatigue och hur 

symtomet spasticitet kan lindras genom dagliga töjningar av stram muskulatur. 

Arbetsterapeuten kan bistå med praktiska hjälpmedel för att personen med MS ska klara 

sin vardag om dennes förmåga att klara sig själv skulle försämras. Smärta är ett symtom 

som kan behandlas med transkutan nervstimulering (TNS) som blockerar smärtimpulser 

via elektrisk stimulering, genom att små gummiplattor placeras på huden. Akupunktur kan 

på liknande sätt erbjuda lindring vid smärta (Fagius et al. 2007). En del personer med MS 

upplever sig få värre symtom vid värme och därav finns kylvästar som kan lindra dessa 

besvär genom att sänka kroppstemperaturen (Ericson & Ericson, 2012). 

 

Omvårdnad vid MS 

 

Sjuksköterskan är omvårdnadsansvarig vilket syftar till att stärka personens välmående och 

hälsa utifrån personens önskemål och behov. Detta kan innebära att ge information och 

undervisning som rör MS och behandling samt ge råd om egenvård och sjukdomshantering 

(Gottberg & Myr, 2012). Sjuksköterskan kan anpassa omvårdnaden efter de fysiska och 

psykiska besvär som kan uppkomma genom att förstå hur personen påverkas av dem. Det 

stöd en person med MS behöver varierar beroende på i vilket stadium personen är i 

sjukdomen och i perioder kan ett multidisciplinärt team behövas för att möta de komplexa 

behoven (Nazarko, 2013). Även Malcomson, Lowe-Strong och Dunwoody (2008) betonar 

att personerna måste få information om var de ska vända sig med de olika symtom som 

sjukdomen för med sig. Det är endast personen själv som vet hur denne påverkas av 

symtomen och alla omvårdnadshandlingar ska därför ske i samråd med personen (Gottberg 

& Myr, 2012). Personer med MS uppvisar ofta ångest för när ett nytt skov ska komma, en 

tydlig information och en klar diagnos kan då verka lugnande (Svensson, 2012). Det 

framkom i studien av Malcomson et al. (2008) att deltagarna upplevde att läkare ofta 

fokuserar på de fysiska symtomen och att den psykiska biten glömdes bort. Detta innebar 

att de inte fick den information de behövde för att hantera de livsstilsförändringar som 

sjukdomen kunde innebära. Fagius et al. (2007) poängterar också vikten av att involvera 

närstående eftersom hela familjen vanligen påverkas av sjukdomen. I en studie av 

Giordano et al. (2012) framkom att närstående till personer med MS hade sämre vitalitet 

och psykiskt välmående än personerna i kontrollgruppen. 

 

Bemötandet vid diagnos 

Enligt Fossum (2013) är det svårt att förklara vad bemötande i vården innebär men 

begreppet kan exempelvis handla om hjälpsamhet, människovärde, människosyn. Det kan 

även handla om att ge korrekt och tydlig information och att i mottagandet av personen 

visa respekt, vänlighet och engagemang. Även kroppsspråket och tonfall kan enligt 

Fossum ha inverkan på hur personen upplever bemötandet. Fagius et al. (2007) beskriver 

hur avgörande bemötandet är under den första tiden kring diagnosen för att personen ska 

hitta strategier för att leva med sjukdomen, men att tidspressen i vården kan leda till att 

patientens frågor inte blir adekvat besvarade. I studien av Malcomson et al. (2008) framgår 

att ett taktlöst och oberört första bemötande påverkar bilden av den fortsatta vården 

negativt. Även tiden innan den fastställda diagnosen är bemötandet viktig enligt en 

intervjustudie av Fleming Courts, Buchanan och Wertlein (2004). De beskriver att en del 

av deltagarna fick vänta flera år innan de kunde få en definitiv diagnos och att de inte blivit 

tagna på allvar av vårdpersonalen då de först sökt hjälp. En studiedeltagare berättar att han 

blev skickad till olika specialister för sina separata symtom innan läkarna tillslut kunde 

konstatera att de hörde ihop. En annan deltagare blev remitterad till en psykolog då hans 

behandlande läkare trodde att symtomen han sökte för var psykosomatiska.  
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Detta har, enligt studien, påverkat deltagarnas förtroende för vården. Studien summerar hur 

viktigt det är, inte bara att bli hörd, utan även att behovet av någon som bara lyssnar utan 

att döma tillgodoses. 

 

MS-sjuksköterskan 

Idag arbetar ett antal sjuksköterskor i öppenvården med omvårdnaden för personer med 

MS på mottagningar och speciella MS-centrum. Det finns en MS-sjuksköterskeförening i 

Sverige som bildades år 1999 som har satt upp mål för att förbättra omvårdnaden för 

personer med MS. Dessa mål innebär delvis att arbeta för att höja kvaliteten på 

omvårdnaden för personer med MS genom att bevaka den senaste omvårdnadsforskningen 

samt utbilda andra personalgrupper i ämnet. Arbetsuppgifterna för sjuksköterskan handlar i 

huvudsak om omvårdnad och att utbilda patienter och närstående samt andra yrkesgrupper 

som vårdar personer med MS. Rådgivning och olika behandlingar är vanligt 

förekommande liksom deltagande i olika forskningsprojekt. Det finns ingen speciell 

utbildning för att bli MS-sjuksköterska utan erfarenhet och personlig lämplighet är det 

avgörande. Med personlig lämplighet menas bland annat att sjuksköterskan ska kunna 

bedöma vilka omvårdnadsåtgärder en person med MS kan ha nytta av utifrån den 

livssituation och det sjukdomsstadium personen befinner sig i. Sjuksköterskan ska även 

vara en duktig pedagog samt ha intresse för forskning inom MS (Gottberg & Myr, 2012). 

 

Ett dagligt liv  

 

Carnevali (1996) presenterar en omvårdnadsmodell som beskriver hur dagligt liv och 

funktionellt hälsotillstånd sammansmälter med varandra. Funktionellt hälsotillstånd 

beskriver de yttre och inre resurser som personer har för att bemöta de krav som ställs i 

vardagen. Denna modell baseras inte på huruvida personen är sjuk eller frisk utan hur väl 

balansen fungerar mellan det dagligt livet och den funktionella förmågan och vilka inre 

och yttre resurser som finns tillgängliga för att möta dessa krav. Inre resurser är de resurser 

som finns inom människan. Färdigheter som att kunna beskriva sin sjukdom och sina 

omvårdnadsbehov samt vilka kunskaper personen besitter om sin sjukdom och hur dessa 

kunskaper används i det dagliga är exempel på inre resurser. Alla resurser för att klara sitt 

dagliga liv som finns utanför personen kallas för yttre resurser, exempelvis tekniska 

hjälpmedel. En av de viktigaste yttre resurserna är andra människor, det vill säga 

människor som finns till för personen och dess närstående både i bra och svåra perioder i 

livet. Personer eller familjer med kroniska sjukdomar eller andra hälsoproblem kan uppnå 

balans och välbefinnande i sitt dagliga liv om de har tillgång till de rätta yttre och inre 

resurserna. Sjuksköterskan kan hjälpa personen och dess närstående att finna balans mellan 

de krav och resurser som uppstår i det dagliga livet för att ett välbefinnande ska kunna 

infinna sig. Ett sätt att göra detta på är att inte bara uppmärksamma och samla in data om 

särskilda aktiviteter i det dagliga livet utan även lägga märke till hur dessa aktiviteter 

upplevs och vad de har för betydelse för individen. Sjuksköterskan kan på detta sätt 

identifiera vilka resurser som finns och vilka som skulle behövas kompletteras. 

   

MS i det dagliga livet 

Många personer får en påverkan på sitt dagliga liv på grund av de fysiska inskränkningar 

och den emotionella instabilitet som sjukdomen innebär (Ericson & Ericson, 2012). I en 

studie av Einarson, Gottberg, Fredriksson, von Kock och Holmqvist (2006) som undersökt 

personer med MS i Stockholm, visade att de största utmaningarna deltagarna upplevde var 

bland annat att städa, förflytta sig utomhus och att utföra fysiskt tungt arbete.  
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Det är vanligt att personer med MS oroar sig för att försämras i sin sjukdom så att de inte 

längre kan förflytta sig själva och därmed förlora en del av sin självständighet (Malcomson 

et al.,2008). Detta kan också påverka deras yrkesliv eftersom det, i de flesta arbeten krävs 

att personen kan ta sig fram gående och även har en god rörlighet i övrigt. Det är inte bara 

de fysiska hindren som ställer till bekymmer i arbetsförmågan, även fatigue kan utgöra ett 

hinder (Fagius et al., 2007) vilket både påverkar arbetsförmågan och det sociala livet 

(Gottberg & Myr, 2012). Eftersom fatigue inte syns utanpå kan det vara svårt för 

omgivningen att förstå konsekvenserna av denna förlamande trötthet (Amor & Van Noort, 

2012), och fatigue innebär många gånger en begränsning i det dagliga livet för personer 

med MS (Chwastiak et al., 2005). Malcomson et al., (2008) skriver att deltagare i deras 

studie behöver planera sin tid för att orka göra de aktiviteter de vill, och vill det sig illa 

måste de även planera in att inte göra något alls dagen efter aktivitet för att energin inte 

räcker till. I samma studie framkommer också hur påfrestande det är med ovissheten om 

vilka dagar som kommer att bli bra och vilka som inte blir det, eftersom det försvårar 

planeringen. 

   

Psykosociala aspekter på MS 

Liu et al. (2009)  kom i sin studie fram till att personer med MS mådde sämre psykiskt 

jämfört med personerna i studiens kontrollgrupp och att psykosociala faktorer, så som 

stress, hade ett tydligt samband med uppkomsten och utvecklingen av MS. Även 

deltagarna i studien av Malcomson et al. (2008) beskriver att stress förvärrade symtomen 

och att den till och med kunde framkalla ett skov. Detta kan leda till ytterligare stress 

eftersom det kan upplevas som att få diagnosen på nytt då personerna återinsjuknar efter att 

ha känt sig fullt friska en period (Espeset et al., 2011). Detta beskriver Gottberg och Myr 

(2012) som att en ny kris börjar och att personen är i behov av ökat stöd. I en studie av 

Moore et al. (2012) observerades hög prevalens av möjlig depression under skovperiod och 

detta i kombination med hög grad av handikapp under skovet var associerat med en ökad 

risk för depression upp till sex månader efter skovet. 

 

Stöd från andra personer i liknande situation 

För att få hjälp i bearbetningen kan det betyda mycket att få komma i kontakt med andra 

personer med MS för att dela erfarenheter, kunna stötta varandra och att både kunna ge och 

få råd för att hitta en väg som hjälper individen i anpassningen till livet med sjukdom 

(Malcomson et al., 2008; Svensson, 2012). En viktig yttre resurs är enligt Carnevali (1996) 

stödet från andra människor för att kunna hantera sitt dagliga liv med sjukdom. Att 

använda sig av stödgrupper kan fungera som en strategi för personer med MS, speciellt för 

de personer som har MS med funktionshinder (Lejbkowics, Paperna, Stein, Dishon & 

Miller, 2010). En skillnad som bör belysas är att stödgrupper inte är något för alla, då 

några deltagare i Knaster, Yorkston, Johnson, McMullen och Ehdes (2011) undersökning, 

inte upplevde fenomenet som ett sätt att hantera sin sjukdom utan snarare blev nedstämda 

av att tillbringa tid med andra personer som upplevde svårare symtom av sin MS.  

 

Coping 

 

Inre och yttre resurser behöver möta de krav som ställs för att uppnå balans i det dagliga 

livet. Sjuksköterskans roll blir då att hjälpa personer att balansera dessa krav och resurser 

för att bidra till deras välbefinnande (Carnevali, 1996). Lazarus och Folkman (1984)  

beskriver att det upplevs som stressfullt för en person då de inre och yttre kraven 

överskrider personens resurser och att detta kräver en förändring i beteende eller attityd.  
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Begreppet coping är enligt Lazarus och Folkman (1984)  just denna förändring i beteende 

eller attityd. Forskare använder sig än idag av Lazarus och Folkmans definition av coping, 

ett exempel är Kim och Lee (2014). Lazarus och Folkman (1984) beskriver två typer av 

coping. Problemfokuserad coping innebär att personen aktivt försöker lösa ett problem 

eller förändra en situation som genererar stress medan emotionsfokuserad coping innebär 

att personen försöker hantera en situation känslomässigt genom att till exempel vända en 

negativ situation till positiv eller använda sig av förnekande eller bagatellisering. Lazarus 

och Folkman (1987) beskriver att det finns skillnader i copingstrategier beroende på ålder. 

De fann i sin studie att yngre personer tenderar att använda sig av problemfokuserad 

coping som till exempel att söka socialt stöd medan äldre personer använder sig av en mer 

emotionsfokuserad coping som avståndstagande eller positiv omvärdering.  

 

Problemfokuserad coping 

Problemfokuserad coping är enligt Lazarus och Folkman (1984) likt problemlösning ett 

sätt att definiera ett problem, hitta olika sätt att lösa det och sedan göra ett aktivt val av 

vilket av alternativen som passar bäst samt agera efter det. Skillnaden mellan dem är att 

problemlösning i första hand är en analytisk process som koncenteras till de yttre 

omständigheter som finns runt problemet medan problemfokuserad coping också 

inkluderar personens inre resurser.  

 

Emotionsfokuserad coping 

Denna typ av coping bygger enligt Lazarus och Folkman (1984) på att omvärdera känslor 

och tankar kring en stressframkallande situation så att denna situation kan upplevas som 

lättare att hantera. Att använda emotionfokuserad coping innebär att upprätthålla en positiv 

inställning och hoppfullhet genom att exempelvis förneka fakta. Ett annat sätt att hantera 

en problemfylld situation känslomässigt är att angripa problemet utan att bortse från fakta. 

Då kan istället personen omvärdera meningen med problemet och till exempel tänka att 

saker och ting kunde ha varit mycket värre. En person kan använda sig av både 

problemfokuserad och emotionsfokuserad coping på en och samma gång.   

 

Att finna copingstrategier genom internet 

Många personer med MS inhämtar hälsoinformation från internet för att få stöd i att 

hantera MS och finna copingstrategier (Marrie, Salter, Tyry, Fox & Cutter, 2013; 

Malcomson et al., 2008). Att hålla sig uppdaterad med den senaste forskningen hjälpte 

personer med MS att känna att de fick mer kontroll över sin sjukdom, men de upplevde att 

denna information i stor utsträckning saknades i sjukvården (Malcomson et al., 2008). 

Sjuksköterskan kan bistå personer med MS att finna lämpliga internetkällor, då det är 

vanligt att personer med MS vänder sig till internet, bloggar och forum för att få 

information och råd och därmed finna copingstrategier (Crawford, Jewell, Mara, McCatty 

& Pelfrey, 2014).  Jacobs och Popick (2012) som studerat hur ungdomar med kroniska 

sjukdomar finner copingstrategier genom olika internetkällor, menar att sjukvården inte 

kan bortse från dessa källor och måste, i sin patientundervisning, även inkludera lämpliga 

internetkällor och sociala nätverk eftersom föräldrar och deras ungdomar med hög 

sannolikhet kommer att söka hälsoinformation online.  

 

Uttrycksfullt skrivande som copingstrategi 

I en kvalitativ studie av Furnes, Natvig, och Dysvik (2014) visade att få uttrycka sina 

känslor genom skrivandet och att utbyta tankar och känslor tillsammans med andra 

människor i liknande situation var ett effektivt sätt för personer med kronisk smärta att få 

ökad insikt i hur de skulle hantera sin situation. 
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 Deltagarna i studien blev tillfrågade att skriva ned sina känslor och tankar som rörde olika 

områden och detta ledde till ökat reflekterade och nya tankesätt. Furnes och Dysvik (2012) 

observerade att skrivandet som terapiform är ett bra komplement till kognitiv 

beteendeterapi genom att bidra till nya insikter och omstrukturering av tankegånger för 

personer med kronisk smärta. Uttrycksfullt skrivande var associerat med fysiska och 

psykiska fördelar hos en grupp kvinnor som överlevt bröstcancer i Kina (Lu, Zheng, 

Young, Kagawa-Singer & Loh, 2012). Kvinnorna i denna studie uppvisade vid en 

uppföljning efter sex månader att skrivandet hade resulterat i en reducering av fatigue och 

posttraumatiskt stress och en ökning av upplevd förbättrad livskvalitet kunde observeras. 

 

Bloggen som copingstrategi 

 

Enligt Nationalencyklopedin beskrivs blogg enligt följande (Blogg, 2014):  

 

”… personlig och öppen dagbok eller logg på webben. En typisk blogg 

består av regelbundna skriftliga inlägg med personligt hållna iakttagelser 

och synpunkter på dagsaktuella händelser, vanligtvis med länkar till 

relaterade webbsidor, artiklar och bloggar samt ibland med bilder och/eller 

videor.” 

 

Att driva en blogg fyller en liknad funktion som en dagbok där berättandet kan ha en 

läkande effekt och genom bloggen kan även stöd från läsare erbjudas och detta kan inge en 

känsla av samhörighet och uppmuntran. Bloggandet kan på detta sätt fungera som en 

copingstrategi för ungdomar med kroniska sjukdomar (Jacobs & Popick, 2012). En 

sjukdomsblogg är det webbaserade uttrycket för en persons sjukdomsberättelse. För många 

personer och deras familjemedlemmar som försöker hantera sjukdom utgör detta ett forum 

för att utbyta idéer, erfarenheter och skapa nya kontakter oavsett var dessa befinner sig 

(McGeehin Heilferty, 2009). Det kan även underlätta att kommunicera med flera 

närstående samtidigt när personen, exempelvis, ska beskriva en besvärlig sjukdomsperiod 

istället för att behöva upprepa situationen till var och en (Tunick & Mednick, 2009). Katz 

Ressler, Bradshaw, Gualtieri och Kwan Ho Chui (2012) fann i sin undersökning om 

personer som driver sjukdomsbloggar att dessa upplever att de får ett ökat socialt umgänge 

vilket minskar risken för att känna sig isolerad. Personerna i undersökningen fick en 

djupare förståelse för sjukdomen och kunde även uppleva att de fick en mening genom att 

deras berättelse kunde hjälpa andra. De som läser bloggar kan ha glädje av dessa 

berättelser och kommentarer och kan därmed finna vägledning, stöd och insikt. Detta kan i 

sin tur minska känslan av ensamhet och rädsla (Jacobs & Popick, 2012). En studie av Kim 

och Lee (2014) visade att personer med kroniska sjukdomar kan förbättra både sina 

emotionella och problemfokuserade copingstategier när de söker och delar information 

med hjälp av bloggar. Deltagarna som i Kim och Lees studie sökte information genom 

andras sjukdomsbloggar förbättrade främst sina problemfokuserade copingstrategier 

genom att exempelvis fatta bättre beslut angående sin sjukdom. De deltagare som delade 

med sig av sina erfarenheter till andra förbättrade sina emotionsfokuserade copingstrategier 

genom att exempelvis ventilera inre stress gällande sin sjukdom tillsammans med andra 

personer.  

 

Problemformulering 

Det framgår av Malcomson et al. (2008) att sjukvården ofta bistår personer med MS med 

adekvat hjälp vad det gäller den fysiska omvårdnaden. Dessvärre finns det brister i det 

psykiska omhändertagandet. Det är av vikt att bemötandet av en nydiagnostiserad person 
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går rätt till för att personen i sitt fortsatta liv med MS ska kunna finna sina egna 

copingstategier (Fagius et al., 2007). För att kunna bearbeta känslor kring MS kan det vara 

till hjälp att få träffa andra personer med MS för att dela erfarenheter med varandra 

(Svensson, 2012). Det är vanligt att personer med MS söker stöd genom internet, 

bloggsidor och forum för att finna copingstrategier, det är därför viktigt att sjuksköterskan 

kan bistå personen att finna lämpliga internetkällor (Crawford et al., 2014). 

Sjukdomsbloggar är det webbaserade uttrycket för någons sjukdomsberättelse (McGeehin 

Heilferty, 2009) och kan utgöra en form av copingstrategi genom att en person med 

kronisk sjukdom kan bearbeta sina känslor i detta forum och samtidigt få stöd från andra i 

liknande situation (Jacobs & Popick, 2012). Sjukdomsbloggar är ett växande 

kommunikationsverktyg på internet men det finns inte mycket studier på vilka effekter 

dessa har för personer med kronisk sjukdom (Kim & Lee, 2014). Författarna till 

föreliggande studie vill öka kunskapen om hur en sjukdomsblogg kan fungera som 

copingstrategi för personer med MS. 

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva hur personer med multipel skleros använder sjukdomsblogg som 

copingstrategi i sitt dagliga liv. 

 

METOD 

Val av metod 

 

En kvalitativ forskningsmetod valdes då syftet var att beskriva hur personer med multipel 

skleros använder sjukdomsbloggen som copingstrategi. Metodvalet byggde på viljan att 

samla berättelser från personer med erfarenhet av fenomenet (Danielson, 2012). För att få 

svar på syftet genomfördes strukturerade intervjuer med öppna frågor vilket, enligt 

Danielson, innebär att alla deltagarna får besvara exakt samma frågor i en viss bestämd 

ordning med sina egna ord.  

 

Urval 

 

Urvalskriterierna för deltagarna i studien var att de skulle ha diagnostiserad MS och driva 

en sjukdomsblogg. Henricson och Billhult (2012) skriver att en förutsättning för att 

deltagarna ska kunna ge relevanta svar är att de har kunskap om fenomenet som undersöks. 

Inklusionskriterier var att deltagarna skulle vara minst18 år eftersom de då är myndiga. 

Deltagarna skulle ha en sjukdomsduration sedan minst ett år tillbaka efter som de flesta då, 

enlig Cullberg (2006) har lämnat chockfasen. Deltagarna skulle även kunna läsa och skriva 

det svenska språket eftersom frågeformuläret besvarades skriftligt via e-post och all 

kommunikation med deltagarna skedde via det svenska skriftspråket. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) bör både de som intervjuar och deltagarna vara skickliga på att uttrycka 

sig i skrift för att detaljrika beskrivningar ska komma fram ordentligt. Då författarna 

studerade de olika sjukdomsbloggarna tyckte de sig se att behovet av att blogga varierade 

utifrån sjukdomsstadium och livssituation. För att begränsa urvalet exkluderades de som 

hade färre än två inlägg på sin blogg den senaste månaden ur studien eftersom författarna 

ansåg att dessa inte var tillräckligt aktiva för att delta.  
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Urvalsgrupp 

Nitton personer tillfrågades om att medverka i denna studie. Tolv personer besvarade 

denna förfrågan. Av dessa tolv personer var det slutligen tio som valde att besvara 

frågeformuläret. De tio deltagare som intervjuades var mellan 28 och 68 år och hade en 

sjukdomsduration som sträckte sig allt ifrån ett år till 19 år. Urvalsgruppen bestod av åtta 

kvinnor och två män som samtliga blev representerade i studien. 

 

Genomförande 

 

Frågeformulär  

Frågeformuläret utformades med tre inledande allmänna frågor som följdes av fem 

syftesspecifika öppna frågor. Öppna frågor formulerades för att uppmuntra deltagarna att 

skriva sina svar i en berättande form, i enlighet med Bäärnhielm (2007). Underfrågor till 

huvudfrågorna formulerades för att få så informationsrika svar som möjligt utan att behöva 

ställa följdfrågor. Frågorna bifogades i ett eget dokument (Bilaga A) som presenterades så 

att hela frågeformuläret sågs på en sida, detta för att deltagaren ska uppleva kontroll samt 

att det ska vara lättare att gå fram och tillbaka mellan frågorna och därmed underlätta 

reflektionen (Skärsäter & Ali, 2012). Deltagarna fick ett fastställt datum för att besvara 

frågorna, som varierade mellan fyra och fem dagar beroende på när de svarat på förfrågan 

om deltagande. Datumet var samma för alla. Enligt Skärsäter och Ali (2012) är detta ett bra 

sätt då deltagarna kan svara när det passar dem och det ger mer tid till reflektion och 

därmed mer informationsrika svar. De öppna frågorna ställdes i ett frågeformulär (Bilaga 

A) som skickades ut till samtliga deltagare via elektronisk post (e-post) vilket innebar att 

alla fick frågorna i exakt samma formulering och ordning med samma information. Detta 

tillvägagångssätt kallas enligt Danielson (2012) för en strukturerad intervju med öppna 

frågor.  

 

Datainsamling 

Asynkrona intervjuer, vilket enligt Skärsäter och Ali (2012) betyder intervjuer i icke-

realtid, genomfördes genom att frågeformulär skickades ut via e-post så att varje deltagare 

i lugn och ro kunde skriva ned sina svar med egna ord. Kvale och Brinkmann (2009) 

menar att fördelen med denna metod är att intervjumaterialet redan är nedskrivet och 

därför kan analyseras direkt.  

  

Pilotintervju 

En pilotintervju genomfördes på den första deltagaren som svarade på studiens 

urvalskriterier för att säkerhetsställa att frågorna i formuläret var lätta att förstå för övriga 

deltagare. Inga revideringar av frågeställningarna gjordes efter pilotintervjun då svaren på 

frågorna ansågs relevanta utifrån studiens syfte. Därefter mottog övriga deltagare 

informationsbrevet och frågeformuläret. Pilotstudien inkluderades i resultatet. En 

pilotintervju bör genomföras för att säkerställa att frågorna är väl formulerade och 

adekvata för studiens syfte (Danielson, 2012). Tre deltagare missförstod ordet 

”sjukdomsbild” i fråga fyra. I två av dessa fall efterfrågades ett kompletterande svar som 

sedan inkluderades i resultatet.   

 

Kontakt 

Sökmotorerna Google och Bing användes för att hitta deltagare som stämde in på 

urvalskriterierna. De som uppfyllde urvalskriterierna kontaktades via e-post, om en sådan 

adress fanns angiven, med ett informationsbrev (Bilaga B). Detta brev beskrev kortfattat 

studiens syfte, metod, konfidentialitet samt en förfrågan om deltagande. 
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De som inte hade en e-postadress kontaktades genom kommentarfältet på bloggsidan där 

en e-postadress lämnades dit de kunde skicka sitt svar om intresse för medverkan fanns. 

Skärsäter och Ali (2012) förklarar att rekrytering av deltagare kan göras genom att skriva 

ett inlägg på en bloggsida. Samtliga personer som valt att delta mottog ett mer detaljerat 

informationsblad (Bilaga C) samt ett frågeformulär (Bilaga A) som de ombads sända 

tillbaka via e-post. 

 

Bearbetning och analysering av data 

 

Manifest metod valdes för att beskriva innehållet i intervjumaterialet genom att belysa 

skillnader och likheter i deltagarnas svar för att sedan kategoriseras utifrån återkommande 

ämnen. Enligt Graneheim & Lundman (2004) innebär en manifest metod att beskriva och 

ange vad som framkommer i intervjutexterna i form av kategorier. För att säkerhetsställa 

att alla deltagare blev representerade i resultatet färgmarkerades deltagarnas svar med en 

individuell färg för varje person. Intervjutexterna från deltagarna lästes ett flertal gånger 

och meningsenheter togs ut av författarna var för sig för att inte påverka varandras 

uppfattningar. Därefter jämförde författarna sina resultat för att åstadkomma en 

omsorgsfull och en mer noggrann analys. I de fall oenighet uppstod diskuterades ett 

gemensamt beslut fram. Carlsson, (2012) betonar vikten av att låta fler personer läsa 

intervjumaterialet för att på det sättet få till en mer noggrann analysering. Enligt Lundman 

och Hällgren Graneheim (2012) ska bärande meningar som svarar på studiens syfte 

identifieras och tas ut till meningsenheter. Vidare beskriver Lundman och Hällgren 

Graneheim att dessa meningsenheter ska föras in i en tabell och sedan kondenseras för att 

materialet ska bli mer överskådligt och lätthanterligt (Tabell 1). Meningsenheterna 

kortades ned och gjordes mer abstrakta och därmed enklare att tolka utan att förlora sin 

innebörd. Därefter skapades en rubrik, en så kallad kod, för varje enhet, som kort 

förklarade meningsenheternas innebörd. Dessa koder bedömdes utifrån deras likheter och 

olikheter för att sedan sorteras in under subkategorier. Utifrån dessa subkategorier bildades 

kategorier, vilket innebar att de subkategorier som hörde till samma ämne benämndes med 

en kategori. I denna studie identifierades tre kategorier och tio subkategorier (Tabell 2).  

Detta tillvägagångssätt är i enlighet med Lundman och Hällgren Graneheim (2012) 

beskrivning av hur en analysprocess av intervjuer kan genomföras.     

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

 
 Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

1. Jag ventilerar 

mina tankar 

och oro högt i 

bloggen. 

Få utlopp för 

tankar och oro. 

Ventil för 

känslor 

Skriva av sig  Ventilera tankar 
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Tabell 2. Översikt över subkategorier och kategorier 

 

Subkategorier Kategorier 

Skriva av sig 

Bearbetning av känslor 

Acceptera sjukdomen 

Vara anonym 

Vara positiv 

Ventilera tankar 

Stöd från andra personer 

Stöd för andra personer med MS 

Praktiskt stöd 

Behov av stöd 

Förståelse från andra personer  

Vårdpersonalens förståelse 

Öka förståelsen 

 

Giltighet, överförbarhet och tillförlitlighet 

En beskrivning av metodval, urvalskriterier, datainsamling och analysprocess utfördes. 

Detta beskriver Lundman och Hällgren Graneheim (2012) som ett sätt att visa på studiens 

överförbarhet och giltighet, det vill säga hur sanna resultaten är. Polit och Beck (2012) 

beskriver att överförbarhet syftar till hur väl resultatet går att applicera på liknade grupper. 

Urvalskriterierna för denna studie tillät variationer i ålder, kön och sjukdomsduration för 

att belysa olika perspektiv på fenomenet. Det som har betydelse för studiens giltighet, 

enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) är att valet av deltagare är variationsrikt. 

Representativa citat från deltagarna i studien har också redovisats under vardera 

subkategori. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) beskriver att citat från deltagarna 

belyser resultatets giltighet. En beskrivning av hur frågor och följdfrågor har ställts, det vill 

säga att alla deltagare har fått exakt samma frågeställningar samt att en redogörelse av i 

vilken ordning frågorna ställts och vilken typ av frågor som har använts finns i 

metodbeskrivningen. Enligt Trost (2010) stärks trovärdigheten om författarna kan visa hur 

insamling av data har skett samt om dessa data är relevanta i förhållande till studiens syfte. 

Detta kan även kopplas till den genomförda pilotstudien som syftade till att pröva frågorna 

så att de gav relevanta svar vilket är gynnsamt för trovärdigheten. Tillförlitlighet betyder 

att författarna under analysprocessen stämmer av och reflekterar med varandra så att 

kategoribenämningarna kan bli mer noggranna (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

Båda författarna till denna studie har läst all insamlad data och genomförde analysen 

tillsammans. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) ökar tillförlitligheten i 

resultatet om alla författarna gemensamt har studerat intervjusvaren och gemensamt utfört 

analysprocessen.  

    

Forskningsetiska överväganden 

 

Motivering till studien  

Motivering till studiens genomförande var att öka kunskap och förståelse hos 

sjuksköterskan för hur en sjukdomsblogg kan användas för att stödja individen i vardagen. 

Kjällström (2012) beskriver att det är av vikt att motivera sitt syfte genom att visa på 

nyttan av studien, på antingen individ, profession eller samhällsnivå.  

 

Sekretess 

Deltagarna informerades även om konfidentialitet, vilket Vetenskapsrådet (2011) menar är 

att vidta återgärder mot att obehöriga kan ta del av uppgifterna. Intervjumaterialet i denna 

studie skrevs ut utan personuppgifter och tilldelades därefter ett nummer.  
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Deltagarna har inte behövt uppge sina riktiga namn, och för att skydda deras identiteter 

från att andra ska kunna söka och identifiera dem på internet, har inga bloggnamn nämnts i 

studien. Det identifierbara intervjumaterialet har förvarats i lösenordskyddad e-post och 

deltagarna informerades om att all data raderas efter examination.  

 

Informerat samtycke 

Deltagarna fick, innan intervjun, information om studiens syfte samt frivilligt deltagande 

och deras rätt att när som helst avbryta sin medverkan (Bilaga B och C). I 

informationsbrevet framkom även att materialet endast kommer att användas till 

undersökningens syfte och att det inte kommer att användas till något annat än till studien. 

Vilket är i enlighet med nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Informerat samtycke 

skedde genom att deltagarna bekräftade att de ville delta i studien och att de sedan 

besvarade frågeformuläret. Deltagarna fick författarnas samt handledarens 

kontaktuppgifter för att kunna ställa frågor om eventuella oklarheter. Deltagarna fick ett 

bestämt svarsdatum som sträckte sig från fyra till fem dagar, beroende på när de mottog 

informationsbrevet, därmed fanns utrymme för betänketid. Kjellström (2012) anser att 

bevis för informerat samtycke är att deltagaren besvarar svarsenkäten och att deltagaren får 

möjlighet till betänketid.   

 

Hederlighetsregeln och sanningsprincipen 

Författarna till denna studie har inte förvrängt insamlad data och har använt sig av 

källhänvisning till den data som är inhämtad från andra författare och forskare. Citat i 

resultatet har inte friserats. Enligt Hermerén (1996) innebär hederlighetsregeln att alla 

källor till text som inte är författarnas egna skall hänvisas till korrekt källa och att 

empiriska data inte får friseras. All data som svarar på studiens syfte har inkluderats 

oavsett om det varit positivt eller negativt för studiens resultat. Hermerén menar att ett sätt 

att visa på sanningsprincipen är att blotta resultat som inte stödjer den teori som eventuellt 

fanns innan studien.  

 

RESULTAT 

Deltagarnas erfarenheter om hur sjukdomsblogg kan användas som copingstrategi 

presenteras under tre kategorier med tio subkategorier, vilka framkom under 

analysprocessen (Tabell 2). För att tydliggöra deltagarnas erfarenheter redovisas 

representativa citat i kursiv stil med indrag.   

 

Ventilera tankar 

  

Betydelsen av att uttrycka sina känslor och tankar genom skrift beskrevs av samtliga 

deltagare. Det framkom att ett sätt att hantera sin vardag med MS var att skriva ned sina 

tankar och förmedla dem genom sjukdomsbloggen och därmed underlätta bearbetningen av 

känslor.  

 

Skriva av sig  

Samtliga deltagare beskrev bloggen som ett ställe att skriva av sig på. Både det bra och det 

dåliga kunde uttryckas precis så som de själva upplevde det. Det var en plats där det gick 

bra att formulera alla funderingar, all oro och allt hopp med sina egna ord. Bloggen 

beskrevs av en deltagare som en vän som det gick bra att prata av sig med när livet kändes 

tungt, medan en annan beskrev det mer som ett forum där det var lättare att vara öppen. 
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”Jag kan ventilera mina tankar, min oro och mina känslor på ett helt annat 

sätt än jag hade kunnat göra till en annan person.” 

 

Några deltagare beskrev att bloggen fungerade som avlastning för att slippa tynga sina 

närstående. En deltagare beskrev fenomenet så här:  

 

”Det är en gnällventil. Skönt att slippa älta med sina vänner för mycket.” 

 

Bearbetning av känslor  

Några berättade att när de beslutade sig för att starta en sjukdomsblogg hade de fullt av 

tankar och information om sjukdomen som de behövde få ur sig, medan andra beskrev det 

som att få berätta hur verkligheten ser ut. 

 

”I min blogg beskriver jag verkligheten som den är, hur jag känner och hur 

jag tänker. Det är där jag bearbetar mina känslor.” 

 

En del deltagare beskrev det som en befrielse att få skriva av sig om hur dagen varit, hur de 

mådde eller om vilket bemötande de fått från andra angående sin sjukdom. Det framkom 

att, i början när deltagarna var nydiagnostiserade med sin MS, så fanns det många frågor 

och känslor som behövde bearbetas. 

 

”Jag skrev massor i början … alla MS-tankar ville jag få ut … och jag antar 

att det var rätt välbehövligt”. 

 

Många av deltagarna upplevde att med tiden bearbetades sjukdomen och den blir mer och 

mer en del av det dagliga livet. En del beskrev det som att blogginläggen hade med tiden 

blivit mindre sjukdomsfokuserade och mer invävda i berättelser om livet i stort. 

 

Acceptera sjukdomen 

Att få sätta ord på känslorna beskrevs av många deltagare som en hjälp att bearbeta sin 

sjukdom och att få beskriva sin verklighet ledde till en bättre acceptans och en bättre insikt 

i hur sjukdomen påverkade deltagarna.  

 

”Jag har troligtvis accepterat sjukdomen bättre i och med att jag har satt ord 

på mina känslor. Jag tror att bloggen har gjort mig lugnare, på ett sätt.”  

 

Deltagarna beskrev skrivandet som en träning på att acceptera att sjukdomen fanns där och 

att den ibland påverkade det dagliga livet genom att det inte gick att utföra vissa saker på 

samma sätt som tidigare. 

 

Vara anonym 

Möjligheten att vara anonym poängterades av deltagarna som en betydande faktor till att 

de använt bloggen för att hantera sin sjukdom. En deltagare uttrycke att det skulle vara en 

begränsning om andra visste vems ord det var. Det framkom även att bloggen kan 

användas anonymt för att få ur sig alla tankar och känslor utan att behöva berätta för andra 

personer i sin omgivning. 

 

”Många av mina närstående visste inte att jag hade en blogg till en början 

då jag tyckte det var skönt att ha den som mitt egna lilla kryp in.” 
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En deltagare beskrev att bloggen användes som ett verktyg för att sätta ord på sjukdomen 

och bearbeta känslorna till det kändes okej att berätta för andra personer. 

 

”Så jag tänkte att jag startar en och försöker vara ganska anonym. Jag 

behöver inte berätta för någon om bloggen. I början vågade jag inte skriva 

om sjukdomen. Det var ett stort steg för mig när jag tillslut skrev att det här 

är jag och jag har MS. ” 

 

Vara positiv 

Att ventilera sina tankar upplevdes av en del deltagare som en strategi för att orka vara 

positiv i livet utanför bloggen. En deltagare hade bestämt sig för en sjukdomsblogg med 

”glimten i ögat” som hjälp för att se det positiva i tillvaron medan andra använde sin blogg 

som en av ljusglimtarna i tillvaron: 

  

”Vi måste hela tiden hitta på roliga saker för att stå ut med vår vardag. 

Bloggen är en av dem. Jag funderar över vad jag ska skriva. Jag fotograferar 

och lägger in bilder i bloggen.” 

 

Oron över hur sjukdomen skulle utvecklas och hur framtiden skulle komma att se ut 

beskrevs av många deltagare. De upplevde det som en lättnad när känslorna bekläddes i 

ord samt publicerades på bloggen . 

 

”Framtiden är därför fruktansvärt skrämmande och bloggen hjälper mig att 

tänka på och uppskatta det jag har idag.” 

 

Behov av stöd 

 

Ett återkommande tema som beskrevs var deltagarnas egna behov av stöd och betydelsen 

av att finnas till som ett stöd för andra personer med MS. Deltagarna beskrev att detta 

resulterade i en form av bekräftelse och upplevelsen av att driva en sjukdomsblogg kändes 

meningsfull. 

 

Stöd från andra personer 

Deltagarna beskrev att anledningen till att fortsätta driva en sjukdomsblogg var det positiva 

stöd och gensvar som mottogs från andra personer som hade anknytning till MS på något 

sätt. Detta ingav en känsla av att andra personer brydde sig om deltagaren och dennes 

sjukdom. En deltagare beskrev att under jobbiga perioder i livet så skrev andra personer 

uppmuntrande inlägg som gjorde att deltagaren kände tillförsikt, medan en annan deltagare 

beskrev att det var ett bra sätt att bearbeta sin sjukdom, genom att andra personer delade 

med sig av sina erfarenheter. 

 

”Bloggen är mitt bollplank och mina läsare är lite av mitt samvete som hela 

tiden ger mig ny kraft och nytt hopp.” 

 

Stödet från andra personer ingav känslan av inte vara ensam i att axla en sjukdom.  

Deltagarna beskrev att andra personer uppskattade bloggen och därmed gav det en 

bekräftelse till deltagarna att de skrev bra. Att komma i kontakt med andra personer som 

har MS och därmed utbyta erfarenheter beskrevs som en möjlighet som bloggen gav.  Det 

framkom att det kändes som en trygghet att driva en blogg då den fanns där som ett stöd 

när problem uppstod: 
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”I nuläget vet jag också att jag har bloggen där i bakgrunden om det blir 

mycket tankar och funderingar. Det känns bra på något vis att ha ett helt 

gäng kloka bloggläsare i ryggen som man kan skriva till när man har 

problem.”  

 

Stöd för andra personer med MS 

Deltagarna beskrev en tillfredställelse över att kunna vara till stöd för andra personer med 

MS. Deltagarna hade ofta startat en sjukdomsblogg för att kunna bearbeta sina egna 

känslor och sedan upptäckt via responsen från personer med MS att de utgjorde ett viktigt 

stöd för andra. Detta förklarade en deltagare på detta sätt: 

 

”Många nydiagnostiserade hör av sig till mig och är glada att dom hittat min 

blogg då det ger dom hopp om framtiden. Detta hade jag inte alls väntat mig 

när jag startade bloggen och det känns väldigt stort på något vis.” 

 

Deltagarna hade själva, när de var nydiagnostiserade, försökt finna information på internet 

för att få svar på sina frågor om hur det är att leva med MS och upptäckte då att det inte 

fanns mycket att hämta och därmed startat en blogg, dels för sin egen skull men även för 

att kunna finnas där för andra personer i liknande situation. Det framkom även att 

anledningen till att några deltagare sökt information på internet var att sjukvårdpersonalens 

information inte svarat på alla deras frågor. Vissa deltagare uttryckte att de känt sig 

ensamma med sina känslor och rädslor vilket var en bidragande anledning till att de startat 

en sjukdomsblogg. Flera beskrev att det utgjorde en drivkraft att få dela med sig av sina 

erfarenheter just därför att de visste att många personer kände sig ensamma och behövde 

detta stöd i sitt dagliga liv med sjukdomen.  

 

Något som framkom var att deltagarna många gånger ville visa på att det gick att leva ett 

väl fungerande liv med MS och ville därmed inspirera andra till att tänka positivt och 

kämpa mot sina mål trots sjukdomen.  

 

”Idag vill jag också visa andra med samma sjukdom att det inte behöver 

betyda slutet bara för att man fått MS.” 

 

En del deltagare var väl medvetna om att många personer med nydiagnostiserad MS sökte 

information via internet och ville därför bidra till en mer positiv bild av hur det kan vara att 

leva med MS och inte enbart fokusera på sjukdomens negativa sidor samt även förmedla 

vikten av att inte identifiera sig med sjukdomen.  

 

Deltagarna beskrev att de fick möjlighet att växa som människor när de hjälpte en annan 

person och många kände att de utförde något meningsfullt genom att driva en 

sjukdomsblogg. 

 

”Det påverkar mig på så sätt att jag ser i det jag skriver att jag gör en himla 

massa saker. Jag ser att jag har en bra sysselsättning.”  

 

En deltagare berättade att bloggen inte utgjorde en faktabank om MS utan mer var till för 

att ta hand om den psykologiska aspekten av hur det är att leva med MS. Då sjukdomen 

påverkar alla personer runtomkring en person med MS beskrev deltagaren att det kändes 

rörande att vetskapen om att när en person har fått stöd av bloggen så har även personens 

familj fått hjälp att kunna gå vidare.  
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Praktiskt stöd 

Bloggen beskrevs som en öppen dagbok och precis som en vanlig dagbok kunde 

deltagarna gå tillbaka i sina anteckningar och se vad som hänt i livet. Deltagarna menade 

att sjukdomsbloggen hade varit ett praktiskt stöd i deras liv då den gav möjlighet till att gå 

tillbaka i sina inlägg och därmed visa på olika faser som personen hade genomgått i livet 

med sjukdomen. En deltagare uttryckte sig enligt följande: 

 

”Jag uppskattar nu i efterhand väldigt mycket att jag skrivit så länge och 

många inlägg eftersom det är lätt för mig att gå tillbaka och se hur saker har 

förändrats för mig eller vad som hänt i sjukdomen eller läkarkontakten.” 

 

Några deltagare upplevde att bloggen bidrog till större självinsikt då de hade möjlighet att 

göra tillbakablickar i de olika faserna som de gått in och ut ur genom livet. En del deltagare 

beskrev att detta hjälpt dem att få en bättre förståelse för vad det är som hjälpt och vad det 

är som inte hjälpt dem i sin sjukdom. Bloggen utgjorde även ett praktiskt hjälpmedel för 

deltagarna i sin kontakt med sjukvården då det ibland efterfrågades hur sjukdomen tedde 

sig längre tillbaka i tiden.  Bloggen beskrevs även som att den gav struktur, då dagarna i 

livet flöt samman och kravet att skriva i sin blogg gav möjlighet att rannsaka sin dag, det 

vill säga att både se det positiva och det negativa som skett. Bloggen kunde också vara en 

hjälp när livet var svårt genom att den möjliggjorde att gå tillbaka och se sina tidigare 

inlägg om positiva tankar, som förhoppningsvis kunde få deltagaren att känna sig bättre till 

mods. 

 

Öka förståelsen 

  

Ett sätt som framkom att göra det lättare att leva med MS var att människor som inte hade 

sjukdomen fick kunskap och förståelse för vad det dagliga livet med MS innebar. Dessa 

andra människor kunde vara anhöriga, vänner, obekanta eller sjukvårdspersonal. Det 

upplevdes av deltagarna som förolämpande för dem att omgivningen ibland hade en 

bestämd uppfattning om vad MS innebar och att det saknades förståelse för att sjukdomen 

är individuell och drabbar människor på olika sätt.  

 

Förståelse från andra personer 

Beskrivningen av att det fanns mycket fördomar och oförståelse kring vad sjukdomen 

innebar framkom. En deltagare beskrev det så här: 

 

”Men numera är det för att öka förståelsen om vad MS innebär, Jag har 

under ett år med MS, stött på otroligt mycket fördomar och oförståelse 

gällande sjukdomen.” 

 

Sjukdomsbloggen upplevdes av deltagarna som en plattform för att kunna beskriva och 

förklara för människor att sjukdomen är ytterst individuell och att den kan ge sig till känna 

på olika sätt och därmed påverka personer med MS på olika vis. En deltagare upplevde att 

människor utan kunskap om MS hade, genom media, tillförskaffat sig en missvisande bild 

av sjukdomen och hade utefter denna bildat sig en egen uppfattning om vad MS innebar.  

En annan deltagarna förklarade att via bloggen kunde bemötandet av andra personers 

förutfattade meningar besvaras på ett mer konstruktivt sätt än vad som skulle ha kunnat ske 

vid ett vanligt samtal. Det var också ett sätt att skaka av sig andra människors oförmåga till 

förståelse.  
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Deltagarna gav uttryck för att det kunde vara tröttande att upprepande gånger besvara 

frågor om sjukdomen och hur personen mådde, genom bloggen kunde deltagarna uttrycka 

sig och informera om hur det var och hur det kändes i livet med MS utan att behöva 

förklara allt i ett vanligt samtal.  

 

”I början skrev jag mer för mig själv för att minnas och för att eventuellt 

kunna använda den som information till såna jag känner eftersom jag ville 

inte eller orkade inte prata med alla om allt som hände.” 

 

Vårdpersonalens förståelse 

Vårdpersonalens brist på förståelse var ett återkommande fenomen och detta beskrevs av 

en deltagare genom följande citat:  

 

”Man blir alldeles yr av alla berättelser om biverkningar, värmeslag, rehab, 

amfetamin, känselbortfall, klåda, fatigue, gråtdagar, sömnbesvär, kortison, 

rullstolsskola, läkarbesök osv, osv… Där skulle sjukvården vara med och 

läsa så de fattar att vi har det besvärligt alla dagar.” 

 

Det beskrevs av några deltagare att intresse för sjukdomsbloggar fanns i sjukvården och 

detta uttrycktes av sjukvårdpersonalen genom att de ville tipsa andra personer med MS att 

söka sig till dessa internetkällor för att få stöd. En deltagare berättade att en sjuksköterska 

hade tyckt att det var bra för denne deltagare att skriva av sig genom bloggen, medan andra 

deltagare uppfattade att sjukvårdspersonalen inte gillade deras bloggar på grund av den 

kritik mot sjukvården som stundtals beskrevs där. Det framkom även att sjukvårdpersonal 

kunde lära något om hur livet med MS är genom att studera sjukdomsbloggar. 

 

”Jag hade tyckt det var välkommet om fler som jobbar inom sjukvården läste 

patienters bloggar så att de kan få en annan bild av och insikt i hur det är 

från den sjukes håll.” 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

 

Studiens resultat visade att en sjukdomsblogg erbjuder möjligheten att sätta ord på tankar 

och känslor för att sedan delge dem till andra. Deltagarna beskrev att känslan av 

gemenskap var betydelsefull och att känslan av att hjälpa andra ingav en känsla av 

meningsfullhet. Deltagarna belyste att sjukvårdspersonal kan få en ökad insikt i hur det 

dagliga livet med MS ser ut genom att studera sjukdomsbloggar. Sjuksköterskan kan 

använda sig av denna kunskap för att hjälpa personer att hitta strategier för att hantera sitt 

dagliga liv med sjukdom.  

 

Den terapeutiska betydelsen av att genom skriftspråket ge uttryck för sina känslor och 

tankar är något som samtliga deltagare beskrev. Detta fenomen upplevdes som ett sätt att 

bearbeta sina känslor kring det dagliga livet med MS samt att det bidrog till ökad insikt och 

förståelse. Flera deltagare kände sig bättre till mods efter att de hade fått formulera sina 

känslor och därefter publicerat dem på bloggen. Detta stämmer väl överens med Furnes et 

al. (2014) och Furnes och Dysvik (2012) som kommit fram till att uttrycksfullt skrivande 

resulterar i ökat reflekterande och nya insikter.  
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En fördel med bloggandet var att deltagarna lättare kunde acceptera sin sjukdom genom att 

uttrycka sina känslor och tillförskanska sig förståelse. Detta i enlighet med Katz Ressler et 

al. (2012) som i sin undersökning fann att personer som driver sjukdomsbloggar upplevde 

att de fick en djupare förståelse för sjukdomen. Att använda sig av skriften som ett verktyg 

för att hantera sin sjukdom kan belysas i form av Carnevalis (1996) förklaring om hur 

personer kan använda sig av sina inre resurser. Dessa inre resurser kan vara personens grad 

av kunskap om sin egen sjukdom, färdighet i att kunna beskriva sin sjukdom och sina 

behov samt förmågan till att kommunicera med andra människor för att hantera sitt dagliga 

liv. 

 

Resultatet uppdagade att anonymitet var en viktig del i bloggandet. Deltagarna uttryckte att 

anonymiteten underlättade öppenheten genom att det blev lättare att få ur sig känslor och 

tankar. Det framkom även att anonymiteten förenklade processen att kunna bearbeta 

känslor under den tid som förlöpte innan deltagarna valde att berätta om sin sjukdom för 

sin omgivning. Detta stämmer överens med Sharp (2000) som kom fram till att 

anonymiteten som kan uppbringas på internet underlättar samtalsämnen som genererar 

svåra och stressframkallande känslor för patienter med cancer.  

 

Ett område som deltagarna uttryckte som viktigt var det stöd de fått från andra personer. 

Detta ingav en känsla av gemenskap och en känsla av att inte vara ensam om att hantera 

det dagliga livet med sjukdom. Deltagarna kunde också, likt en stödgrupp, bistå varandra 

med tips och råd som underlättade vardagen. Detta belyste också Kim och Lee (2014), 

Lejbkowics et al. (2010), Malcomson et al. (2008), McGeehin Heilferty (2009) och 

Svensson (2012) fördelarna av. Att användandet av en sjukdomsblogg ger en känsla av 

samhörighet styrks av Jacobs och Popick (2012). Känslan av att inte vara ensam i sin 

upplevelse med att leva med MS framkom ur studiens resultat, vilket är i enlighet med 

Katz Ressler et al. (2012) som beskrev att personer som driver sjukdomsbloggar fick ett 

ökat socialt umgänge vilket minskade risken för att känna sig ensam. Carnevali (1996) 

beskrev hur andra människor i en persons omgivning utgjorde en mycket viktig yttre resurs 

för att hantera det dagliga livet. Detta resonemang stämmer bra överens med det stöd 

deltagarna beskrev att de fick från sina läsare. 

 

Upplevelsen av att vara till stöd för andra personer med anknytning till MS anfördes som 

ett av de främsta skälen till att deltagarna drev sina bloggar. Det beskrevs som en 

meningsfull sysselsättning att hjälpa andra personer i liknande situation genom sina 

berättelser på bloggen. Detta i likhet med Katz Resslers et al. (2012) undersökning som 

visade att personer som drev sjukdomsbloggar upplevde en tillfredställelse över att kunna 

hjälpa andra genom sina berättelser. Deltagarna i denna studie beskrev att de ville bidra till 

en positiv bild av MS och inte bara fokusera på det negativa med sjukdomen. Det framkom 

även att deltagarna ville ge inspiration till andra personer genom att uppmuntra till och visa 

på att det går att leva ett bra liv med MS. Författarna till denna studie tolkade att detta 

kunde vara till känslomässig hjälp eller uppmuntran för deltagarna själva att få förmedla 

denna bild, kanske till och med som en form av tröst. Denna tolkning stämmer överens 

med Kim och Lee (2014) som kom fram till att personer som delade med sig av sina 

erfarenheter och gav information till andra genom en sjukdomsblogg förbättrade sina 

emotionsfokuserade copingstrategier.  

 

Deltagarna i denna studie uppgav att de som nydiagnostiserade försökt finna information 

och stöd om hur det är att leva med MS via internet eftersom dessa frågor inte alltid kunde 

besvaras av sjukvården.  
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Att söka information och stöd på internet om MS är vanligt förekommande enligt 

Malcomson et al. (2008) och Marrie et al. (2013) för att finna strategier för att hantera sin 

sjukdom. Att alla frågor om MS inte besvaras i sjukvården stämmer överens med 

Malcomson et al. (2008) som beskrev att personer med MS ofta fick hjälp med sina fysiska 

symtom medan den psykosociala aspekten och de livsstilsförändringar som sjukdomen 

innebar åsidosattes. 

 

De flesta deltagare upplevde att de hjälpte andra personer med MS och dessa personers 

anhöriga att komma vidare i sina liv, genom att berätta sin historia. Jacobs och Popick 

(2012) fann att deras deltagare kunde finna stöd och insikt genom att läsa andra personers 

sjukdomsbloggar. Även Kim och Lee (2014) fann att kroniskt sjuka personer förbättrade 

sina problemfokuserade copingstrategier genom att söka information i sjukdomsbloggar 

om hur andra personer i liknande situation hanterade sin sjukdom. Författarna till denna 

studie tolkade detta som att det tillförde en meningsfullhet att driva en blogg för att vara till 

hjälp för andra.   

 

Bloggens betydelse som dagbok beskrevs av många deltagare. Bloggen erbjöd deltagarna, 

likt en dagbok, att göra återblickar. Nyttan med detta ansåg deltagarna vara att de under 

svåra perioder i sitt liv kunde se sina tidigare inlägg. Därmed kunde de se hur de hade 

hanterat problem och känslor vid dessa tillfällen. Bloggen ansågs även ge struktur i livet, 

genom att den möjliggjorde för deltagarna att rannsaka sin dag för att se vad som varit bra 

och dåligt. Bloggen utgjorde ett praktiskt stöd i form att bistå deltagarna i sina kontakter 

med sjukvården där det ibland efterfrågades om hur livet med MS tedde sig för exempelvis 

ett år tillbaka i tiden. Vidare menade deltagarna att bloggen bidragit till ökad självinsikt 

genom att det fanns möjlighet att se på tidigare faser i livet som deltagarna genomgått och 

vad de hade lärt sig av dessa erfarenheter. Detta stämmer väl överens med Furnes och 

Dysvik (2012) och Furnes et al. (2014) som observerade att personer med kronisk smärta 

tillförskansade sig nya tankebanor och insikter genom att uttrycka sig i skrift. Även Jacobs 

och Popick (2012) beskrivning av bloggen som en öppen dagbok och dess funktion som ett 

terapeutiskt hjälpmedel överensstämmer med deltagarnas beskrivning. 

 

Ytterligare en funktion som framkom var att bloggen utgjorde ett forum för att informera 

andra människor om vad MS innebar. Uppfattningen att det finns en oförståelse från andra 

personer som inte har sjukdomen framlades. Det uppfattades som en besvärlig situation att 

en del människor redan hade en bestämd bild om vad MS innebar samt att det fanns 

mycket okunskap om hur MS kunde drabba personer på olika sätt. Här utgjorde bloggen ett 

forum som möjliggjorde att deltagarna kunde besvara och beskriva olika påståenden och 

åsikter om MS som de fått från andra människor. Känslan att kunna skaka av sig andra 

människors oförståelse infann sig när detta kom till uttryck genom bloggen. Då 

upplevelsen av att ha en sjukdom alltid är personens egen kunde författarna till denna 

studie förstå att omgivningens bristande medvetenhet kunde försvåra deltagarnas vardag, 

likväl som att en person utan förutfattade meningar kunde få deltagarna att känna sig mer 

förstådda. Grytten och Måseide (2006) beskrev att deras deltagare hade en önskan att, 

genom sociala nätverk, skapa större medvetenhet om vad sjukdomen innebar och hur den 

påverkade livssituationen. Deltagarna i denna studie gav uttryck för att bloggen fungerade 

som ett verktyg att kunna beskriva och informera många närstående om sjukdomen utan att 

behöva beskriva detta i ett vanligt samtal. Detta i enlighet med Tunick och Mednick (2009)  

som beskrev att bloggen underlättade kommunikationen med flera närstående när en 

person behöver beskriva sin upplevelse av en sjukdom. 
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Resultatet visade att det fanns intresse av sjukdomsbloggar hos vårdpersonal i form av de 

ville kunna tipsa andra patienter om att denna internetkälla finns tillgänglig. Detta i 

enlighet med Crawford et al. (2014), som beskrev att sjuksköterskan kan bistå patienter 

med information om lämpliga internetkällor då det är vanligt förekommande att personer 

med MS söker copingstrategier via bloggar eller andra internetforum. Vidare framkom att 

sjukvårdspersonal kan ha något att lära av att studera sjukdomsbloggar. Detta menade 

deltagarna kunde öka sjukvårdspersonalens insikt och förståelse för hur det är att leva med 

MS. Författarna till denna studie ansåg att detta var ett relevant påpekande eftersom 

bloggen kan utgöra ett viktigt forum för att få en helhetsbild av människan som inte 

framkommer i de korta mötena med sjukvårdpersonal. Då personens dagliga liv, till största 

delen, äger rum utanför sjukvårdens portar är det en stor del som sjuksköterskan inte ser. 

Detta överensstämmer med Carnevali (1996) som beskrev att sjuksköterskan kan koppla 

ihop alla delar i personens omgivning för att hitta de resurser som innebär att personen kan 

hantera de krav som ställs i det dagliga livet. Studier av sjukdomsbloggar är något som 

McGeehin Hilferty (2009) poängterade vikten av, då denna författare menade att detta 

leder till ökad kunskap hos sjuksköterskor om hur det dagliga livet med sjukdom kan te 

sig. 

 

Något som uppdagades i denna studies resultat var att deltagarna kunde ventilera sina 

tankar med sig själva och bloggläsarna utan att behöva involvera sina närstående, detta 

fungerade då som en strategi för att avlasta familj och vänner. Detta ansåg författarna vara 

ett överraskande resultat, men fullkomligt logiskt att förstå eftersom de närmast anhöriga 

också på sätt och vis lever med sjukdomen. Detta är i samklang med Ziebland och Wyke 

(2012) som fann i sin studie att personer med MS som söker stöd på internet för att hantera 

sin sjukdom, kunde främja sina relationer till närstående när de hade möjlighet att även 

vända sig till ett annat forum för att få stöd.  

 

Författarna till denna studie ansåg att både problemfokuserad och emotionsfokuserad 

coping passade in på deltagarna i denna studie. Detta grundade författarna på att det är en 

aktiv handling att driva en sjukdomsblogg för att få stöd i att hantera sjukdom och att 

deltagarna genom stöd till sig själv och till andra, kunde utveckla sin känslomässiga 

hantering av sjukdomen. Detta stämmer överens med Lazarus och Folkman (1984), som 

menade att aktivt söka stöd och information är en form av problemfokuserad coping medan 

emotionsfokuserad coping handlar om hur en person känslomässigt bemöter en 

stressframkallande situation.   

 

Både i denna studies resultat och bakgrund framkom att många personer med MS har 

behov av att bli hörda och lyssnade på. Vården ger inte alltid utrymme för detta på grund 

av bristande tid (Fagius et al. 2007). Författarna till denna studie tolkade detta som att det 

finns en risk att sjuksköterskan och personerna med MS inte hinner diskutera allt det som 

en person med MS behöver. En sjukdomsblogg kan då erbjuda möjligheten att få ur sig 

sina tankar och känslor för dessa personer. Genom att ta del av dessa sjukdomsbloggar kan 

sjuksköterskan få en helhetsbild av vad det dagliga livet med MS innebär. Detta i enlighet 

med McGeehin Heilferty (2009), som belyser att sjuksköterskan kan få djupare förståelse 

för en person med kronisk sjukdom genom att ta del av sjukdomsbloggar. Denna studie 

hade för avsikt att beskriva hur personer med MS använder sjukdomsblogg som 

copingstrategi, vilket författarna anser att resultatet svarat på.  
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Metoddiskussion  

 

För att hitta deltagare som kunde ge ändamålsenliga svar mot studiens syfte sökte 

författarna till denna studie bloggare med MS via sökmotorerna Google och Bing på 

internet. Detta ansåg författarna var en bra metod att hitta deltagare som kunde svara på 

studiens syfte då flera personer med MS som driver en sjukdomsblogg går att finna på 

detta sätt. Henricson och Billhult (2012) menar att det är en förutsättning för studien att 

deltagarna upplevt fenonomenet och bör därför sökas i fenonmenets sammanhang. För att 

inte avslöja vilka som deltog i denna studie valde författarna att inte avslöja vilka sökord 

som använts, detta i enlighet med Vetenskapsrådet (2011) som menar att åtgärder bör 

vidtas för att sekretess ska bibehållas. 

 

För att hitta deltagare som ändamålsenligt men ändå varierat kan svara på intervjufrågor 

menar Henricson och Billhult (2012) vidare att det är till fördel att använda sig av 

urvalskriterier. Eftersom all kommunikation skedde genom skriftspråk var ett kriterierna 

att deltagarna skulle kunna läsa och skriva det svenska språket. Då författarna och 

deltagarna inte kunde se varandra eller höra varandras respons ökade risken för 

missförstånd, denna risk minskar om de språkliga förutsättningarna finns. Genom att läsa 

deltagarnas blogg innan de kontaktades ansåg författarna att de fick en tydlig bild av om 

språkkunskaperna var tillräckliga för att språkliga misstag kunde undvikas. Författarna 

ansåg att deltagarnas svar var tydliga och välbeskrivna, så att en relevant analys kunde 

genomföras för att besvara studiens syfte. Detta ansåg författarna påverka resultatet 

positivt. För att få adekvata svar på hur deltagarna använde bloggen som copingstrategi 

ansåg författarna till denna studie att de skulle vara aktiva med sin blogg då de svarade på 

intervjufrågorna. Författarna uppfattade, genom att läsa olika sjukdomsbloggar, att det 

varierade i hur mycket de skrev. Flera av deltagarna skrev dagligen i perioder och nästan 

ingenting i andra perioder, något som senare bekräftades i intervjusvaren då det framkom 

att behovet av att skriva varierade. För att bestämma vad författarna till denna studie menar 

med aktiv, diskuterades det fram en lösning båda författarna var nöjda med. Författarna 

valde att exkludera dem som gjort färre inlägg än två en månad tillbaka i tiden från att 

författarna läste bloggen. Tillslut valdes 19 bloggare ut varav tio deltog i studien. Detta 

upplevde författarna som tillräckligt för att besvara studiens syfte då det upplevdes som att 

svaren efter några intervjuer började följa ett visst mönster och samma svar återkom, om 

än med olika formuleringar. Detta kan, enligt Carlson (2012)  kallas för att saturation har 

uppnåtts, vilket innebär att studien hade tillräckligt många deltagare för att besvara syftet.  

 

Intervjun utfördes med öppna frågor och med en förfrågan om att så utförliga svar som 

möjligt önskades. Detta i enlighet med Dahlberg (2014) som menar att deltagaren ska 

uppmanas att vara så tydlig som möjligt i sina svar. Då deltagarna använde skrivandet som 

metod för att beskriva sina upplevelser och erfarenheter i sitt dagliga liv och därmed var 

vana vid att uttrycka sig i skrift, valde författarna till denna studie att endast använda sig av 

skriftspråk i en asynkron intervju via e-post. Detta har, enligt Skärsäter och Ali (2012) flera 

fördelar, dels kunde deltagarna svara när det passade dem, de fick tid på sig att fundera 

över svaret och de kunde när som helst under intervjun gå tillbaka och ändra i sina svar så 

de blev mer genomtänkta. Författarna ansåg att svaren var välskrivna och svarade på 

studiens syfte och ansåg att det var gynnsamt för resultatet att deltagarna fick mer tid på sig 

att reflektera över sina svar än de fått vid en traditionell muntlig intervju.  
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Det finns dock nackdelar med denna metod jämfört med traditionella intervjuer som sker 

genom fysiska möten med deltagarna. En av dessa nackdelar förklarar Dahlberg (2014), är 

att följdfrågor som ger mer nyanser till berättelsen inte är möjlig. Detta problem försökte 

författarna till denna studie att minimera genom att ställa underfrågor direkt i formuläret, 

men författarna kan inte utesluta att fler nyanser av svaren framkommit om direkta 

följdfrågor ställts. Ett annat bekymmer är att den skrivna texten saknar de dimensioner som 

ansiktsuttryck, gester och tonfall kan ge vilket kan leda till en mindre mängd information 

(Skärsäter & Ali, 2012). Författarna till denna studie ansåg att deltagarna i studien var 

tydliga i sina uttryck men valde ändå att ta med fler deltagare än det, från lärosätet, 

rekommenderades för en traditionell intervju för att säkerställa ett tillräckligt nyanserat 

resultat. Författarna anser själva att resultatet svarade på studiens syfte men kan inte 

utesluta att en traditionell intervju hade gett ett fylligare resultat. Att deltagarna fick ett fast 

datum att besvara frågeformuläret innebar att de fick olika lång tid på sig beroende på när 

de tackat ja till deltagande. Denna tid varierade mellan fyra och fem dagar men påverkade 

troligtvis inte resultatet eftersom samtliga deltagare svarade inom tre dagar. Författarna 

tolkade de snabba svaren som ett tecken på engagemang från deltagarna vilket sågs som en 

fördel för resultatet.  

 

För att säkerställa att frågorna i formuläret kunde förstås och var formulerade på ett sätt 

som uppmuntrade till berättande svar utfördes en pilotintervju. Danielson (2012) uttrycker 

att detta är ett sätt att kontrollera att svaren är relevanta för studiens syfte. Efter att båda 

författarna till denna studie läst igenom svaren i pilotintervjun enades de om att svaren var 

adekvata och tillräckligt omfattande för att besvara studiens syfte och därmed skickades 

resterande frågeformulär ut. Då de andra svaren bearbetades noterades att tre av deltagarna 

missuppfattat vad författarna menat med ”sjukdomsbild” i fråga fyra. Författarna valde att 

förtydliga detta i de fall svaren inte överensstämde med hur författarna menat, genom att 

skicka ett nytt e-postmeddelande där ordet ”sjukdomsbild” byttes ut mot 

”sjukdomsuppfattning” samt en önskan om ett nytt svar på denna fråga. Totalt var det tre 

deltagare som fick den tydligare beskrivningen varav två ombads att förtydliga sitt svar, i 

det tredje fallet ansåg författarna att deltagarens svar var så pass omfattande att det var 

tillräckligt men valde att förtydliga då personen i sitt svar uttryckte att frågan var otydlig. 

Författarna tror att detta misstag hade påvisats tidigare om en traditionell intervju 

genomförts. Dahlberg (2014) menar att en av fördelarna med att tala direkt med varandra 

är att det går att ställa följdfrågor. Dock ansåg författarna att detta inte påverkade resultatet 

nämnvärt eftersom att svaren och kompletteringarna var tydligt förklarade. Därmed kunde 

författarna enkelt ta ut den information som var relevant utifrån studiens syfte.  

 

En fördel med att använda sig av frågeformulär med öppna frågor är att både 

frågeställningar och svar redan är nedskriva och därför inte behöver transkriberas (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Även Dahlberg (2014) belyser att välskrivna svar på öppna frågor inte 

behöver transkriberas. Tack vare detta kunde författarna till denna studie ägna mer tid till 

dataanalysen vilket de ansåg vara en fördel för resultatet. Varje deltagares svar kunde läsas 

noggrant och författarna kunde föra diskussioner med varandra om hur arbetet skulle fortgå 

tills båda var nöjda. En asynkron intervju med öppna frågor ansåg författarna var en 

välfungerande metod att använda för denna undersökningsgrupp eftersom samtliga 

deltagare bidrog med utförliga svar som gav olika aspekter på hur en person med MS kan 

använda sig av en sjukdomsblogg som copingstrategi.  
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Slutsats 

 

Resultatet visar att sjukdomsbloggar kan användas både som problemfokuserad och 

emotionsfokuserad copingstrategi för personer med MS. Deltagarna i denna studie använde 

bloggen på olika sätt, men det som var gemensamt för alla var att bloggen utgjorde ett 

forum för att få utlopp för känslor och tankar. Bloggen beskrevs som en dagbok där 

deltagarna kunde skriva både till andra och till sig själva i terapeutiskt syfte. För merparten 

av deltagarna var interaktionen med andra människor en viktig del då möjligheten att dela 

erfarenheter, erbjuda stöd och uppmuntran till varandra gav en känsla av gemenskap. 

Upplevelsen av att vara till stöd för andra bidrog till känslan av meningsfullhet. 

 

Bloggen kunde även fungera som ett verktyg för att upplysa andra personer om vad MS 

innebär och att inspirera andra genom att visa att det går att leva ett bra liv med MS. 

Ytterligare ett sätt att använda bloggen som copingstrategi var att uppmuntra sig själv 

genom att göra återblickar till tidigare inlägg som inneburit glädje och i ett mer 

problemlösande syfte innebar återblickarna att undersöka hur sjukdomen förändrats över 

tid. Denna möjlighet såg många deltagare som ett gynnsamt verktyg i kontakten med 

sjukvårdspersonal. Genom att deltagarna fick bearbeta sina känslor via bloggen upplevdes 

detta som ett sätt att lättare acceptera sjukdomen och dess påverkan på livet.  

 

Fortsatta studier 

Författarna anser att studier liknande denna, på andra sjukdomsgrupper, är önskvärt för att 

se om resultaten är applicerbara på varandra. Därmed kan sjukdomsblogg som 

copingstrategi föreslås för personer med andra ohälsotillstånd. 

 

I litteraturstudien som utfördes inför studiens bakgrund uppfattade författarna att forskning 

kring sjukdomsbloggarnas betydelse för vårdpersonal var otillräcklig. Författarna 

efterfrågar om omvårdnaden kan bli mer personcentrerad genom att sjuksköterskan 

studerar sjukdomsbloggar i syfte att öka kunskapen om hur det dagliga livet med sjukdom 

kan te sig. 

 

Klinisk relevans 

I denna studies resultat framkom att sjuksköterskan genom att studera sjukdomsbloggar 

kan få en större kunskap om vilka omvårdnadsåtgärder som behövs för att underlätta det 

dagliga livet för personer med MS. Ytterligare ett sätt för sjuksköterskan att använda sig av 

sjukdomsbloggar i sitt yrke kan vara att föreslå dem som alternativ till traditionella 

stödgrupper eftersom bloggandet erbjuder anonymitet och tillgänglighet oavsett var 

personen befinner sig. Sjuksköterskan kan även belysa nyttan av att läsa andra personers 

sjukdomsbloggar för att hjälpa personer med MS att finna egna copingstategier.  

 

Slutord 

 

Ett stort tack! 

Till alla er som deltagit i denna studie. Utan er värdefulla medverkan hade studien inte 

varit möjlig att genomföra.  
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I 

 

BILAGA A 
 

Stockholm 2014-08-28 

 

 

Frågeformulär 

 

 

Vi önskar så utförliga svar som möjligt och vi vill gärna ha dina svar innan 2/9-14. 

Stort tack för din medverkan! 

 

Kön:                                             Ålder:                                   Årtal för diagnos: 

 

1. Beskriv anledningen till att du började blogga om din MS-sjukdom? 

 

2. Vad har bloggen för syfte för dig idag? Har det ändrats sedan du började blogga? I så 

fall hur och varför tror du att det blivit så?  

 

3. Upplever du att bloggen är ett stöd för dig i din vardag? I så fall på vilket sätt? 

 

4. Beskriv hur din blogg påverkat dig som person och hur din sjukdomsbild påverkats. 

 

5. Hur har responsen på din blogg varit? Ge gärna exempel. 

a. Från närstående? 

b. Från personer du inte känner sedan tidigare? 

c. Från sjukvården? 

d. Från andra personer med MS-sjukdom? 

e. Hur påverkar responsen dig i din vardag? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 

 

BILAGA B 
 

Stockholm 2014-08-27 
 

Hej xxx 

 

Vi heter Cecilia Mattsson och Jenny Furuhagen och är sjuksköterskestudenter på  

Sophiahemmet Högskola. Under hösten ska vi skriva ett examensarbete som omfattar 15 

högskolepoäng. Vi är intresserade av att studera hur personer med en MS-diagnos 

använder en blogg som hjälpmedel för att hantera sin sjukdom.  

Vi har uppmärksammat dig och läst din blogg och vi vill väldigt gärna intervjua dig 

angående dina erfarenheter. Om du väljer att delta kommer vi att skicka dig vidare 

information om vårt arbete under nästa vecka tillsammans med 5 frågor som vi önskar att 

du svarar på innan 2/9. 

Din medverkan är helt frivillig och du kan när som helst välja att avbryta. Alla svar 

kommer att behandlas konfidentiellt och inga personliga data kommer att utlämnas. 

Din medverkan betyder mycket för oss och vi önskar snarast få veta om du vill delta. 

 

 

Hör gärna av dig om du har några frågor eller funderingar! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Cecilia Mattsson                  XXX-XXX XX XX 

cecilia.mattsson@stud.shh.se 

 

Jenny Furuhagen                       XXX-XXX XX XX 

jenny.furuhagen@stud.shh.se 

 

Handledare: Britten Jansson XX-XXX XX XX 

britten.janssons@sophiahemmet.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

 

BILAGA C 

Stockholm 2014-08-28 

Hej! 

 

Vi, Cecilia Mattsson och Jenny Furuhagen, är mycket glada att du valt att delta i vår 

intervjustudie. Vi är sjuksköterskestudenter vid Sophiahemmet Högskola termin 5 och ska 

utföra ett examensarbete som omfattar 15 högskolepoäng. Syftet med vår studie är att 

beskriva hur personer med multipel skleros använder bloggen som ett sätt att hantera sin 

sjukdom och sin vardag. Att skriva sina tankar, känslor och erfarenheter i en blogg blir allt 

vanligare och vi upplever att det är ett relativt outforskat område. Som blivande 

sjuksköterskor hoppas vi få en djupare förståelse för hur en sjukdomsblogg kan användas, 

men också om den kan användas som ett verktyg för sjuksköterskan för att få en djupare 

förståelse för hur livet med MS kan te sig för att möjliggöra ett mer anpassat stöd i 

vardagen. 

Vi kommer att ställa samma frågor till sex till åtta personer och varje person kommer att 

bli tilldelad ett nummer istället för namn och på det sättet avidentifieras. Ingen annan än vi 

kommer att kunna härleda svaren till dig och dina utlämnade uppgifter kommer att raderas 

efter studiens examination. Den information du delger oss kommer endast att användas i 

denna studies syfte. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst under studien 

välja att avbryta din medverkan. 

Frågorna finns i bifogat dokument. 

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Cecilia Mattsson                  XXX-XXX XX XX 

cecilia.mattsson@stud.shh.se 

 

Jenny Furuhagen                  XXX-XXX XX XX 

jenny.furuhagen@stud.shh.se 

 

Handledare: Britten Jansson XX-XXX XX XX 

britten.janssons@sophiahemmet.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


