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Förhållandet mellan förändrat självkoncept och personlig identitet vid 
livsförändringar 
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Lisa Lewin 

 
 

Under en individs liv erfars i regel många livsomvälvande händelser som 
fungerar förändrande och utvecklande. I vissa fall leder en företeelse till att 
en individs identitet genomgår en förändring. Denna studies fokus riktas 
mot förhållandet mellan ett reviderat självkoncept och den personliga 
identiteten. En kvalitativ metod genomfördes där åtta individer med 
sjukdomen MS intervjuades. Studien visade att intervjupersonernas 
upplevelse av den egna kroppen, sig själva och de värderingar de 
attribuerade till sig själva, det vill säga självkonceptet, förändrades till följd 
av de hinder och begränsningar sjukdomen bidragit till. Detta fick till följd 
att den personliga identiteten omskapades i fråga om karaktärsdrag och 
målsättningar. Studien bidrar med fördjupade kunskaper om förändringar i 
självkonceptet och den personliga identiteten vid sjukdom. 
  
Key words: identity, self-concept, personal identity, life change, MS. 

 
 

Inledning 
 
Hur påverkar en livsförändring en individs upplevelse och syn på sig själv? Vilka avtryck kan 
en livsförändring sätta i en individs innersta? Under en individs liv erfars i regel många 
livsomvälvande händelser som förändrar och utvecklar personen i fråga. Det kan handla om 
att tilldelas en ny familjeroll, byta arbete, flytta, växla kultur, bli utsatt för eller begå brott, 
vara med om en olycka eller drabbas av sjukdom. Vissa företeelser sätter djupare avtryck än 
andra och en del förändringar är självvalda medan andra sker oberoende individens val och 
önskningar. Exempelvis kan individen själv förändra och förbättra sin psykiska hälsa och 
välbefinnande genom ökad kunskap om handlingsalternativ mot en bättre livskvalitet. Detta 
då kunskap kan generera en känsla av självbestämmande, vilket i sin tur möjliggör individens 
handlingar i riktning mot bättre välmående (Seckers, Bowers, Webb, & Llanes, 2005). Dock 
har inte alltid individen denna form av handlingsfrihet. En kombination av låg social kognitiv 
mognad och upplevelse av större livsförändringar kan istället predicera hälsorisker (Levers-
Landis, Greenley, Burant, & Borawski, 2006). 

Människan besitter förmågan att tänka om sig själv, utvärdera och värdera sig själv. När en 
förändring erfars kan individen själv i viss mån bedöma förändringens konsekvenser och 
vilken inverkan den kan tänkas få ha för dennes liv. Dock kan individen inte alltid styra 
reaktionen på förändringen Reaktionerna på förändringen är inte endast beroende av de 
objektiva kännetecknen för förändringen, utan även, och ibland huvudsakligen, betydelsen av 
förändringen för den berörda individen. Det betyder att de konsekvenser förändringen medför 
för individen påverkar reaktionen inför förändringen. (Galit & Boas, 2005).  

Vad som orsakar förändring kan som nämnt variera. Konflikter kan ses som en potentiell 
utlösare av förändring. Olika företeelser kan vara föremål för en konflikt (Kunnen & Wassink, 
2003) men vilka livsförändringar som krävs av individen är oftast mer betydelsefulla för hur 
situationen ska uppfattas än själva konfliktutlösaren (Galit & Boas, 2005; Kunnen & Wassink, 
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2003). Att drabbas av en kronisk sjukdom kan också leda till stora livsförändringar hos den 
drabbade individen. Inte bara kan sjukdom leda till fysiska besvär, sociala svårigheter och 
ökat beroende av och kontakt med sjukvård, det kan också ta sig psykiska uttryck. Dovey-
Pearce, Doherty och May (2007) fann att diabetes som vanligtvis inte är associerat till 
psykiska svårigheter, resulterade i psykiska verkningar i olika grad. Låg tilltro till den egna 
förmågan och låg känsla av kontroll var exempel på psykiska följder som Griva, Myers och 
Newman (2000) fann till följd av förändring. Charmaz (1983) fann att som ett resultat av en 
kronisk sjukdom upplevde individerna att deras liv blivit begränsat sedan diagnosen ställts. 
De upplevde sig blivit socialt isolerade, förnedrade och som en börda för omgivningen. Efter 
att individer erfarit en katastrof, som exempelvis en naturkatastrof, kan denna negativa 
livsförändring yttra sig med depressionssymptom, posttraumatisk stress och ångestyttringar 
enligt McCaslin et al. (2005). Organisationsförändringar kan exempelvis försenas, saktas ner 
och misslyckas på grund av individers psykologiska svårigheter med att acceptera och 
anpassa sig till förändringar (Galit & Boas, 2005). 

I vissa fall leder en företeelse till att en individs identitet genomgår en förändring. Att flytta 
till en ny kultur är ofta förknippat med identitetsförändring (Mann, 2004). Även handikapp 
kan leda till en sådan förändring (Edwards, 2007) liksom missbruk (Andersson & Mott, 1998) 
och kriminalitet (Geiger & Fischer, 2005). Av intresse är att undersöka hur individers sätt att 
se och uppleva sig själva påverkas av en livsförändring.  
 
 
Identitet och dess förändring 

 
Av vikt är att klargöra begreppet identitet för att ge en djupare förståelse om vad en 
förändring av identiteten kan resultera i och vilka bidragande faktorer som kan ligga till grund 
för en eventuell identitetsförändring. Denna studie utgår från Eriksons identitetsteori. Flera 
identitetssstudier utgår alltjämt från hans teori (Berzonsky, Macek, & Nurmi, 2003; 
Giesbrecht, 1998; Schwarz, 2005; Schwartz, Montgomery, & Briones, 2006; Tan, Hope, & 
Stewart, 2003). Erikson (1968) menade att identiteten är en framstående och avgörande del i 
människans utveckling, vars process sker i individens innersta parallellt i centrum av dennes 
kultur. Identitet betecknas som (a) upplevelsen av sig själv som en unik individ (b) att 
individen upplever en tydlig gräns till andra (c) en känsla av självbestämmande över 
handlingar och tankar (d) upplevelsen av sig själv som beständig oavsett de förändringar 
individen genomlever (Eriksson, 1968; Ottosson, 2008).  

Erikson (1968) hävdade att vid 18 års ålder har individen genomgått ett stadium i livet där 
formandet av identiteten sker, identitetsutvecklingen fokuseras för att sedan stagnera. Erikson 
indelade människans liv i åtta stadier varav det femte stadiet fångar identitetsfrågan. Här 
funderar ungdomar över sig själva och hur andra människor ser på dem. I detta stadium kan 
ungdomar skapa en grundläggande identitet alternativt en splittrad identitet. Lyckas individen 
med att förena sina olika roller kan en stark känsla av en stabil och sammanhängande identitet 
erhållas och den unge vuxna går stark ur stadiet. Vid ett misslyckande kan identitetsförvirring 
uppstå. Flera forskare menar till skillnad mot Erikson att identiteten kan påverkas och 
utvecklas av olika företeelser under hela livet (Cramer, 2004; Kroger, 1996: Kunnen & 
Wassink, 2003; Roberts, Helson, & Klohnen, 2002; Stephen, Fraser, & Marcia, 1992). 
Cramer (2004) hävdar att identitetsutvecklingen fortsätter i vuxen ålder och faktorer som 
påverkar utvecklingen är områden som arbete, familjeförhållanden, sociala nätverk och 
politiska sympatier. Dessa aspekter är signifikant relaterade till identitet och 
identitetsförändring. Identitetsförändringen kunde prediceras av en kombination av personliga 
karaktäristika och livserfarenheter. Det finns stöd för att identiteten fortsätter att utvecklas 
men det saknas kunskap om hur denna process ser ut menar Kunnen och Wassink (2003). 
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Denna studie baseras på Eriksons modell om identitetsutvecklingen som nämnt. Dock sker en 
revidering, identitetsutvecklingen kommer att ses som en fortsatt process även efter 
ungdomsåren.  

Identitetsutvecklingen influeras av både inre psykologiska faktorer och externa händelser i 
livet (Kroger, 1996: Roberts et al., 2002: Stephen et al., 1992). Det förekommer i vissa fall ett 
samband mellan en individs vilja att förändras och identitetsförändringar (Anthis & La Voie, 
2006). Utforskning av identiteten kan förutses av produktionen av möjliga kvaliteter som 
individen vill införliva i den nuvarande identiteten. Konstruktionsprocessen av den egna 
identiteten kan därmed börja med framtidens möjligheter och utföranden som individen 
inkorporerar (Charmaz, 1995; Dunkel, 2000). Ungdomar från immigrerade familjer kan ha en 
mer komplicerad process i försöken att etablera en stabil identitet då dessa individer arbetar 
med att integrera identitetsformationen med anpassning till en ny kultur (Mann, 2004). 
Charmaz (1995) hävdar att en allvarlig kronisk sjukdom kan orsaka identitetsförändring. 
Denna händelse tvingar individen att förändras då sjukdomen underminerar länken mellan 
kropp och psyke. En livsomvälvande erfarenhet där även gester från familj och vänner 
förändras, förstärks känslan av förändring och därmed påverkas identiteten i större omfattning 
enligt Dovey-Pearce et al. (2007).  

Lempp, Scott och Kingsley (2006) undersökte hur patienters identitet påverkas och 
förändras av att leva med ledgångsreumatism. Författarna fann att patienterna i 
arbetssituationer satte upp en modig fasad för att dölja svårigheten med att fullfölja rutinerna 
som sjuk. Majoriteten av patienterna upplevde sig inte vara socialt isolerade men för att delta i 
det sociala livet hade förändringar tillkommit för att passa deras begränsade rörlighet. Detta 
visar på en anpassning för att inte utebli från det sociala livet. Synliga missbildningar fick till 
följd att patienterna kände sig stigmatiserade och diskriminerade. Flera av studiens deltagare 
rapporterade även förändringar i sin egen känsla av identitet.   

Kunnen och Wassik (2003) studerade identitetsutvecklingen hos vuxna. Fokus förlades på 
relationen mellan processen av förändring av individens upplevelse av sig själv i relation till 
världen och identitetsutförandets förändring. Författarna fann att när en individ ställs inför en 
konflikt kan reaktionen vara av assimilerande, tillbakadragande eller ackommoderande art. 
Genom att reagera med ackommodation kan identiteten förändras. Förändringsprocessen 
bestod av ökat utforskande och ökad kunskap om sig själv, och detta visade sig ske stegvis.  

En studie om missbrukare visade att deras identitetsproblem, vilka kunde handla om 
missnöje med sig själva och negativa självbeskrivningar, motiverade identifikation med 
subkulturer som brukade droger. Resultatet visade att processen till att förändra identiteten till 
en drogrelaterad identitet började i barndomen eller i tidiga ungdomsår. Detta fick till följd att 
individerna kände obehag inför sina identiteter och förlust av identitetskontroll innan de 
började missbruka. Att börja missbruka kunde delvis förklaras med identitetsproblem av den 
art som nämnts. Subkulturer relaterade till droger upplevdes lockande och som en källa till 
positiv identitetsrekonstruktion (Andersson & Mott, 1998). Också lagöverträdares 
fastställande av identitet har undersökts. Detta gällande hur deras förmåga ser ut att omvandla 
identiteten till positiv efter att ha tillskrivits nedsättande beteckningar såsom brottsling, 
prostituerad, langare och inkompetent förälder. Män föreföll mer anpassningsbara än kvinnor 
gällande hantering av konventionella normer och normer för livet på gatan för att rättfärdiga 
eller stå emot stigmatiserande benämningar för att kunna konstruera en fördelaktig identitet. 
Kvinnor liksom män kunde rättfärdiga beteckningar som exempelvis tjuv men rättfärdigandet 
kunde inte tillämpas när kvinnorna tvingades berättiga identiteten som inkompetent förälder. 
Kvinnliga lagöverträdares negativa inre tillskrivande och berövandet av det som av 
omgivningen anses vara det normativa moderskapet, resulterade i apati och brist på tilltro 
gällande deras förmåga att uträtta något värdefullt, vilket kvarhöll en negativ 
identitetsuppfattning (Geiger & Fischer, 2005). 
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Självkoncept och dess förändring 
 
Som en komponent i identiteten återfinns självkonceptet som fungerar som ett uttryck för 
identiteten. Liksom identitetstermen ses självkonceptet som ett vägledande element i 
människans utveckling (Erikson, 1968). Självkonceptet kan beskrivas som den organisation 
av personliga attribut som har blivit beständiga över tid. Multipla sociala erfarenheter 
resulterar i en vanemässig uppsättning av emotionella, kognitiva och beteendebaserade 
reaktioner som smälter samman och blir relativt beständiga (Charmaz, 2002). Denna studie 
har Eriksons definition av självkonceptet som utgångspunkt. Fortsättningsvis då 
självkonceptet omnämns åsyftas upplevelsen av den egna personen, både kroppen och 
personligheten, vilket inbegriper den konstruktion som organiserar individens perceptioner, 
värderingar och attityder beträffande sig själv som ett objekt beroende på kontext (Eriksson, 
1968; Galit & Boas, 2005). För att upprätthålla ett samstämmigt självkoncept fordras att 
individen har en känsla av självkontinuitet. Individer försöker bevara stabilitet i sin bild av sig 
själv över tid och över situationer (Dirks, Cummings, & Pierce; Fiske & Taylor i Galit & 
Boas, 2005). Personlig kontroll är relaterat till självkonceptet då en känsla av autonomi är 
essentiell för en känsla av individualitet och då möjligheten till att uttrycka självkonceptet 
kräver valfrihet (Galit & Boas, 2005). 

Forskning av Galit och Boas (2005) visar att när en förändring inte uppfattas som 
samstämmig med individens självkoncept, manifesteras förändringen i stress, brist på 
motivation och andra former av motstånd. Ett hot mot självkonceptet kan definieras som 
inflöde från den sociala miljön som är oförenligt med individens självkoncept och som 
uppfattas kunna hota individens förmåga att upprätthålla och uttrycka dennes självkoncept. 
Vissa hot mot självkonceptet anses vara specifika mot en individ eller grupp beroende på om 
innehållet i individens eller gruppens självkoncept är specifika beträffande värderingar, 
identiteter och övertygelser. Hoten kan även vara av mer generell art, de kan hota 
självkonceptet genom att avbryta basala och generella mekanismer av självbeskrivande och 
självbevarande. Detta kan exempelvis appliceras vid en organisationsförändring där individen 
kan tvingas byta lokal, arbetsuppgifter och arbetssätt. Ju mer en förändring uppfattas som ett 
hot mot individens självbestämmande och personliga kontroll, desto mer uppfattas 
erfarenheten som stressande och erfarenheten kommer möta motstånd. Upplevs förändringen 
även hota individens självförtroende och sociala aktning ökar graden av stress och motstånd. 
Uppfattas förändringen dessutom hota individens känsla av självkontinuitet erfars 
erfarenheten som ytterligare stressande och motståndet ökar yttermera. Sammantaget påvisas 
det att dessa faktorer som påverkas av förändringen och som även inbegrips i upplevelsen av 
det egna självkonceptet, inte uppfattas som stressande då de upplevs samstämmiga med 
individens självkoncept. Av vikt att framföra är att förändringar kan, förutom att få negativa 
konsekvenser, leda till positiva följder för självkonceptet.  

En del forskning har indikerat att individer med kroniska sjukdomar eller fysiska 
handikapp tenderar att ha ett mer negativt självkoncept än personer som inte lider av någon 
form av sjukdom eller handikapp (Ellis-Hill & Horn, 2000; Lempp et al., 2006; Tam, Chan, 
Lam, & Lam, 2003). Tam et al. (2003) fann inga skillnader i självkonceptet hos individer med 
och utan synliga handikapp. Detta i kontrast till studien av Lempp et al. (2006) som fann att 
upplevelsen av den egna kroppen, det vill säga en del av självkonceptet, påverkades i negativ 
mening av att ha synliga missbildningar. Dessa resultat om fysiska yttringar kan även härledas 
till att ett samband mellan fysisk förmåga och förändring av självkonceptet inte har kunnat 
konstaterats (Ellis-Hill & Horn, 2000). Sjukdomsdrabbade individer har rapporterat 
förändringar i sina självkoncept och skillnader i sin egen känsla av identitet samt skillnader 
gällande förväntningar från familj, vänner och den sociala omgivningen i jämförelse innan de 
insjuknade. Sammantaget kan individers självkoncept påverkas av förändrat fysisk utseende, 
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förändring eller förlust av sociala roller och förändring av upplevelsen av sig själv till följd av 
sjukdom (Lempp et al., 2006). Likaså fann Ellis-Hill och Horn (2000) att det upplevda 
självkonceptet förändrades hos individer som drabbats av sjukdom, i detta fall stroke. 
Variationen var stor mellan deltagarna, vissa individer rapporterade stora förändringar medan 
andra redogjorde för mindre omställningar. Upplevelsen av förändrat självkoncept resulterade 
i ångest i olika grad baserat på storleken på förändringen. Studien fann inga samband mellan 
fysisk förmåga och förändring av självkonceptet. Förutom sjukdomstillstånd har motivation 
visat sig kunna leda till tillfälliga förändringar i självkonceptet. Motivation till förändring av 
självkonceptet kan aktivera minnet till att söka efter potentiellt relevanta självkoncept och 
leda aktiveringen av endast de självkoncept som är konsekventa för den närvarande önskade 
bilden av sig själv (Kunda & Sanitioso, 1989). Sanitioso (1998) undersökte hur motiverad 
förändring av självkonceptet fick konsekvenser för beteendet. Resultatet indikerade att när 
individer är föranledda att tro att visa attribut är önskvärda, kan de ägna sig åt beteende som 
syftar till bekräftelse av det eftersträvansvärda självkonceptet. Självbekräftelse föreföll vara 
en av de strategier individerna brukade för att uppnå det eftertraktade självkonceptet. Studien 
visade även att individer kan använda strategier som är beroende av faktorer såsom deras 
visshet om sin position i förhållande till det önskvärda attributet. Individer kan också använda 
olika strategier för att hantera och fjärma sig från nya situationer. Forskning har visat att vissa 
patienter använder en likgiltig attityd gentemot sjukdomssituationen. Denna process av 
likgiltighet användes för att skydda sig psykologisk och resulterade sedan i en medveten 
strategi. Detta skydd upplevdes skydda patienternas självkoncept och de emotionella 
obehagen reducerades samtidigt av detta försvar (Busch, 2005).  
 
 
Personlig identitet och dess förändring 
 
Tidigare forskning omtalar både privat och personlig identitet. Begreppsförklaringar av dessa 
är likvärdiga och vidare kommer begreppet personlig identitet att användas, vilket även är det 
uttryck Erikson (1968) använder. Personlig identitet ses som en medveten inre känsla av att 
vara densamma i alla sammanhang samt att ha en inre stabilitet (Erikson, 1968). Den 
personliga identiteten delas upp i två element; känslan av att ens existens har sammanhang 
och kontinuitet i tid och rum samt att andra på samma sätt uppfattar detta. Således inbegrips 
en inre och en yttre känsla av personlig identitet i begreppet (Erikson, 1968). Den inre känslan 
av den egna existensen innefattar och definieras av ens individuella karaktärsdrag och mål 
(Myers, 2005). Den yttre personliga identiteten har en social aspekt då individer i omvärlden 
samt sociala situationer är viktiga för den yttre personliga identiteten (Erikson, 1968). 
Definitionen av den personliga identiteten har på senare tid varit omstridd då vissa forskare 
anser att det är svårt att fånga alla aspekter av identitetskomponenten. Evolutionistiska och 
ontogenetiska förklaringar har bland annat önskats (Blustein, 1999; Edwards, 2007; 
Luckmann, 2008; Massonat & Perron, 1990; Upton, 2005; Wrigley, 2007). Blustein (1999) 
lyfte fram frågan kring den personliga identitetens innebörd och definition. Författaren 
resonerade om definitionen av den personliga identitetens svårighet låg i att specificera 
varaktiga kriterier för en särskild person över tid eller om teorin om psykologisk kontinuitet är 
att föredra gällande personlig identitet. Enligt Blustein är frågan kring hur en enskild individ 
förändras över tid inte av intresse vid tankar om vem personen är. Snarare bör intresset ligga 
vid vad det innebär att säga att en specifik uppsättning av handlingar, erfarenheter och 
karaktäristika är en viss given person.  

Den personliga identiteten har kopplats samman med egenskaper och andra identiteter. 
Giesbrecht (1998) fann att för kvinnor spelar omsorg stor roll för den personliga identiteten. 
Perspektivtagande och att vara förstående och empatisk, var mer väsentligt för kvinnors 
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känsla för den personliga identiteten än för män. Den personliga identiteten och intima 
relationer visade sig samverka i utvecklingen för både unga kvinnor och män. Townsend och 
Belgrave (2000) har visat att det finns en relation mellan personlig identitet och rasidentitet. 
Båda dessa identiteter kunde även predicera attityder till droger. Den personliga identiteten 
har även påvisats vara positivt relaterat till personligt välmående, lön och äktenskaplig 
nöjdhet. Vidare har den kopplats till nöjdhet med arbete (Goldman, Masterson, Locke, Groth, 
& Jensen, 2002).  

En individs personliga identitet har visat sig kunna influera vilken typ av attributioner som 
används för att förklara en gruppmedlems åsikt. De attributioner som användes var endera till 
den sociala gruppen eller till personens karaktäristika, här kopplat till den personliga 
identiteten. Karaktärsdragen var influerade av hur högt individer värderade de sociala 
aspekterna av sitt självkoncept. Individer som graderade de sociala aspekterna av 
självkonceptet högt, tillskrev gruppmedlemmens beteende till dennes gruppmedlemskap i 
större utsträckning än till personligheten. Detta visade på att sociala faktorers påverkan på 
individers självkoncept ökar tillgängligheten av sociala influenser (Seta, Schmidt, & 
Bookhout, 2006). 

Den personliga identiteten har också påvisats sig kunna brista i olika sammanhang. En 
fallstudie visar att en ung kvinna som var djupt traumatiserad uppvisade tecken på bristande 
personlig identitet, vilket var en följd av traumat. Den bristande känslan av personlig identitet 
kunde även relateras till kvinnans desillusionstillstånd (Mischne, 2001). Saknar en 
immigrerad individ en stabil personlig identitet kan det leda till känslighet vid mottagandet av 
den nya eller den ursprungliga kulturens intryck som måste förenas. Detta visar att den 
personliga identiteten kan verka skyddande om den inte har brister och är instabil (Schwartz 
et al., 2006). 

Edwards (2007) argumenterar för en utvidgad syn på den personliga identiteten då det inte 
räcker att enbart svara på frågan ”vem” för att kunna utforska den personliga identiteten 
tillräckligt djupt. Genom att berätta om livet tillåts tillfälliga egenskaper gestalta 
identitetsvillkoren hos en individ. För att besvara frågan vem en individ är krävs det ett 
narrativt utdrag ur en persons livshistoria. För att exemplifiera tesen visade författaren på hur 
handikapp är identitetsskapande för de individer som levt utan handikapp och sedan blivit 
handikappade. Handikappet antogs påverka livet i fråga om tid och rum, förkroppsligande och 
självuppfattning. Handikapp kunde leda till förändring i den personliga identiteten av den 
anledningen samt att handikappet inkorporerades i uppfattningen av sig själv. Därmed 
ingjuter individen nya karaktärsdrag anpassade till förändringen. Detta kallade Edwards för 
identitetsanspråk vars innebörd är att karaktärsdrag av handikapp kan vara identitetsskapande 
och ska ses som en del av identiteten och den personliga identiteten. Tan et al. (2003) menade 
snarare att en försiktighet att tillskriva individer egenskaper frambringade av sjukdomen är att 
föredra. När individer är så pass sjuka att deras personliga identitet påverkas kan ett 
ifrågasättande av deras beslutsförmåga göras. Detta för att prioriteringar kan ändras liksom 
attityd till sjukdomen och värderingssystemen de har. 

Enligt Charmaz (1983) kan den personliga identiteten förändras eller skifta karaktär över 
tid som ett resultat av sociala erfarenheter. Genom strävan efter framtida identiteter kan 
individer sätta upp identitetsmål och förverkliga dessa genom intentioner, handlingar och 
avsikter. Förändringen av inte alltid avsiktlig på så vis att individen kan styra utvecklingen i 
viss utsträckning. Charmaz (1995) fann att den personliga identiteten snabbt kan förändras, 
exempelvis hos de individer som erhåller en oväntad och förkrossande diagnos. Olika 
sjukdomstillstånd har påvisats påverka den personliga identiteten på olika sätt (Charmaz, 
1995; Edwards, 2007; Lempp et al., 2006; Tan et al., 2003). Lempp et al. (2006) studerade hur 
individers personliga identitet påverkas av att leva med en sjukdom med fysiska kännetecken. 
Patienterna upplevde att sjukdomen påverkat deras mentala hälsa i negativ mening. Sorg och 
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rädsla samt en förlust gällande självständighet nu och i framtiden upplevdes. Svårigheter i 
relationer till partner och barn framfördes då patienternas ansvar för familj reducerats till följd 
av sjukdomstillståndet. Omkastning av roller var vanligt förekommande då 
familjemedlemmar och andra tillhandahöll praktisk hjälp till patienterna. Detta hamnade i 
konflikt med att majoriteten av patienterna inte ville uppfattas som en börda av omgivningen 
och inte heller ville tvingas ge upp sin självständighet. Den inverkan rollförändringen fick på 
identiteten var stor då patienterna började tvivla både på sin förmåga att klara av saker men 
även att orka med livssituationen. Detta försvårades av att den frustration samtliga patienter 
framförde över att inte kunna acceptera sjukdomen, att inte längre vara lika mobil och över 
oförmågan att visa sig svag.  

I fråga om en sjukdom med psykiska symptom kan situationen se annorlunda ut jämfört 
med en sjukdom med fysiska symtom. När en patient inte är psykiskt frisk nog att uttala sin 
vilja anses vanligtvis de önskningar individen hade innan insjuknandet vara mest relevanta. 
Exempelvis demens, som kan ha en utplånande eller tillintetgörande effekt på den personliga 
identiteten, kan placeras i det fack där de flesta vill ge företräde åt den tidigare friska 
personligheten framför den sjuka. I fallet med Anorexia nervosa kan situationen se ut på annat 
vis. Sjukdomen är inte degenererande på samma sätt som demens men kan inverka på den 
personliga identiteten. Individerna med Anorexia nervosa i studien refererade ofta till 
sjukdomen som en del av sig själva eller identiteten. Sjukdomen sågs som en personlighetstyp 
eller beteendestrateg (Tan et al., 2003). i. Detta till skillnad mot studien av Lempp et al. 
(2006) som påvisade att godkännande av sjukdomen som en del av identiteten innebär stora 
svårigheter och något som sällan realiseras. Enligt Tan et al. (2003) visade sig mottagande av 
behandling för Anorexia nervosa vara problematiskt när sjukdomen sågs som en del av 
identiteten. Att bli frisk skulle få till följd att en del av individernas personliga identitet går 
förlorad. Vidare visade studien att föräldrar kunde urskilja förändringar i personlighetsdrag, 
relationer, beteende och sätt att tänka hos deras barn med Anorexia nervosa. Författarna 
menade slutligen att vissa individer utvecklar sjukdomen som en del i en sökande process 
efter en personlig identitet som kan bibehålla perfektionism, självförtroende och självkontroll 
(Tan et al., 2003).  
 
 
Självkonceptets förändring och dess möjliga påverkan på den personliga 
identiteten 
 
När självkonceptet genomgår en förändring kan det påverka den personliga identiteten. Den 
personliga identiteten har visat sig påverkas vid tidpunkten då en diagnos har ställts. Detta 
innan individerna hunnit lämna sjukhuset och tvingats hantera rutiner som skiljer sig från 
deras tidigare vanor. Detta visade på att en diagnostisk ”stämpel” är nog för att förändra en 
individs känsla av självkoncept och personlig identitet. Vidare har det visats att en förändrat 
självkoncept kan påverkan den personliga identiteten genom att klassificeras av andra 
människor på ett annat sätt än den egna upplevelsen av sig själv. Genom att bli ”stämplad” 
som annorlunda eller onormal omdefinierade sig individer i relation till andra och i relation 
till framtiden. Detta betydde att självkonceptet modifierades och detta förevisade sig inverka 
på den personliga identiteten (Dovey-Pearce et al., 2007).   

Det har diskuterats kring forskning om identiteten och självkonceptet som fokuserar på det 
koncept som består av personligheten och guidar personlig utveckling, det vill säga den 
personliga identiteten. Den identitetsdualitet som råder bestående av förhållandet till sig själv 
och andra har påtalats och förslag på ett införande av ett multiperspektiv på den personliga 
identiteten har framlagt då detta saknas för att mer rättvist kunna utreda dess förhållande till 
självkonceptet (Massonat & Perron, 1990).  
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Området kring identitetsförändringar behöver studeras vidare (Anthis & La Voie, 2006). 
Schwartz et al. (2006) hävdade att empirisk forskning om den personliga identiteten är 
otillräcklig. För att kunna få ett sammanhang och en helhetsbild av människans identitet 
måste den personliga identiteten studeras ytterligare. Framförallt den inre komponenten av 
den personliga identiteten är outforskad, vilket visar på detta områdes relevans för vidare 
utredning. Till det kan tilläggas att hur ett förändrat självkoncept påverkar den personliga 
identiteten är en outforskad aspekt av identitetsfältet, vilket uttalar behovet av vidare studier.  
 
 
MS och dess påverkan 
 
Att drabbas av en sjukdom kan som redan nämnt ses som en livsförändring (Charmaz, 1983; 
Dovey-Pearce et al., 2007; Griva et al., 2000; McCaslin et al., 2005) och i vissa fall vara 
förenat med identitetsförändring (Ellis-Hill & Horn, 2000; Lempp et al., 2006; Tam, Chan, 
Lam, & Lam, 2003). Multipel Skleros (MS) är en inflammatorisk sjukdom i det centrala 
nervsystemet som uppkommer av att hjärnans och ryggmärgens signaler försämras eller inte 
når fram till övriga kroppsdelar. Detta beror på att de vita blodkropparna angriper 
nervcellernas myelin som skyddar nervtrådarna. Vanliga symtom är synnedsättning, 
känselnedsättning i arm och ben, domningar, värk och trötthet. Även kognitiva besvär 
förekommer. MS börjar i regel med skov, attacker då symtomen förvärras eller nya uppstår. 
Den vanligaste varianten är den med skov. 10-15 procent av de MS-sjuka upplever aldrig 
skov utan de förvärras successivt, de har en progressiv form av MS. MS är en kronisk 
sjukdom och idag finns det endast bromsmediciner som syftar till att minska antalet skov. 
Risken att insjukna är dubbelt så stor för kvinnor som för män. I Sverige insjuknar varje år 
5/100 000. Sjukdomen är vanligare på norra halvklotet. Orsaken är okänd men beror troligtvis 
på en kombination av miljö och genetiska faktorer. Sjukdomen är inte ärftlig eller smittsam 
(Neurologiskt handikappades riksförbund, 2008). 

Enligt en studie av Forbs, While, Mathes och Griffiths (2006) är trötthet och utmattning det 
vanligaste problemet vid MS. De inskränkningar tröttheten orsakar kan medföra både stress 
och rädsla för att tröttheten ska förvärras (Stuifberger & Rogers, 1997). Tröttheten upplevs för 
många leda till minskad delaktighet i sociala aktiviteter (Flesner & Lindencrona, 2001). 
Forskning har visat att MS kan resultera i, förutom fysiska förändringar, flera olika psykiska 
förändringar. Kognitiv försämring är förenad med depression och social stress. Social stress är 
i många fall även källan till depressioner hos individer med MS (Gilchrist & Creed, 1994). 
Familjelivet liksom samlivet mellan partners kan också påverkas (Esmail, Munro & Gibson, 
2007). Det är vanligt förekommande att MS sjukas livskvalitet försämras på olika plan på 
grund av sjukdomens symtom och de inskränkningar symtomen orsakar (Forbs et al., 2006). 
Esmail et al. (2007) fann att sjukdomens oförutsägbarhet skapade tvivel hos de sjuka, vilket 
skapade en förändring i deras identitet.  
 
 
Syfte och frågeställning 
 
Hur människor hanterar livsförändringar är av vikt att belysa, speciellt ur ett 
identitetsperspektiv då detta kan svara på frågan hur förändringar lämnar bestående avtryck 
hos individen. Individer som utsätts för livsomvälvande händelser som påverkar identiteten 
utsätts för andra och ytterligare utmaningar och prövningar i identitetsformationen. Genom 
kunskap om detta kan en förståelse erhållas för dessa individers reaktioner samt vidare 
kunskap om identitetsutvecklingen.  
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Syftet med denna studie är att komplettera forskningsfältet om identitet och därtill 
tillhörande självkonceptet med en kvalitativ studie. Studien ämnar även bidra med och ge en 
fördjupad bild av den personliga identiteten då detta är en relativt outforskad komponent av 
identiteten (Anthis & La Voie, 2006; Schwartz et al., 2006). Genom kunskap om förhållandet 
mellan ett förändrat självkoncept och den personliga identiteten kan förståelse erhållas för en 
sådan identitetsutveckling. Få studier har gjorts om denna koppling och majoriteten av de 
studier som undersöker förhållandet mellan förändrat självkoncept och påverkan på den 
personliga identiteten fastställer endast om ett samband föreligger (Dovey-Pearce et al., 
2007). Vidare och djupare bild ges därmed inte av relationen då det även föreligger en brist på 
kvalitativa studier. Denna studie syftar då även till att fylla denna kunskapslucka genom att 
visa på hur relationen mellan ett förändrat självkonceptet och den personliga identiteten kan 
förefalla genom ett kvalitativt förfaringssätt.  

Denna studies huvudfrågeställning lyder: Hur upplever individer förhållandet mellan ett 
förändrat självkoncept och den personliga identiteten?  Den mer specificerade frågan är enligt 
följande; Vad i självkonceptet respektive den personliga identiteten kan modifieras av en 
livsförändring? 
 

 
Metod 

 
Deltagare 
 
I studien deltog åtta intervjupersoner. Urvalet var målinriktat då intervjupersonerna valdes 
baserat på att de genomgått en livsförändring. Detta i form av att de har drabbats av en 
kronisk sjukdom. Kriterier för intervjupersonerna var att de skulle ha en neurologisk sjukdom 
med främst fysiska symtom samt att de skulle ha varit diagnostiserade sedan åtminstone fem 
år tillbaka. Motivet till det förstnämnda kriteriet var en önskan att undersöka vilka verkningar 
en sjukdom med framförallt fysiska symtom kan generera på ett psykiskt plan samt att 
intervjupersonernas psykiska hälsa skulle vara god nog för att kunna besvara frågeställningen 
på ett tillfredställande sätt. Anledningen till det sistnämnda kriteriet var att fem år kan antas 
vara en rimlig tidsperiod då deltagarna dels skulle kunna se om en förändring skett i deras 
upplevelse av sig själva samt att risken att tillfoga psykisk skada genom deltagande i studien 
skulle vara mindre. Eventuella svårigheter med att få en sjukdom kan antas till viss del ha 
bearbetats under denna period. Skälet till denna urvalsgrupp var viljan att undersöka individer 
som genomgått en livsförändring och det kan antas att det innebär förändring att drabbas av 
en kronisk sjukdom.  

Samtliga intervjupersoner hade sjukdomen MS. Tre besatt sorten med skov, varav två för 
närvarande använde bromsmedicin. De resterande fem intervjupersonerna hade den 
progressiva typen och var alla rullstolsburna. En intervjuperson var pensionär, fyra 
intervjupersoner var förtidspensionärer till följd av sjukdomen och en arbetade 25 procent då 
individen i fråga var sjukskriven 75 procent som ett resultat av sjukdomen. De resterande två 
arbetade heltid. Intervjupersonerna var i åldrarna 23 till 66. Medelåldern var 43 år. 
Könsfördelningen var jämn. Alla intervjupersoner var svenska. 
 
 
Material 
 
Datainsamlingen genomfördes med hjälp av halvstrukturerade intervjuer. En intervjuguide 
och ett missivbrev utarbetades. Intervjuguiden (Appendix) innehöll tre frågeområden. Det 
första innefattade bakgrundsfrågor såsom ålder, sjukdomssymtom, medicinering och 
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arbetsförmåga. Följande frågeområde berörde självkonceptet, hur sjukdomen påverkat och 
förändrat synen och värderingar gällande livet, kroppen och sig själv som individ. Det sista 
området tog upp frågor om den personliga identiteten. Här relaterades frågor om 
karaktärsdrag och målsättningar till den förändring sjukdomen eventuellt bidragit till. Även 
frågor om förväntningar från omgivning och anpassning inbegreps. Avslutningsvis ombads 
deltagarna svara på om det ville lägga till något eller om författaren glömt att fråga något samt 
om de ville ta del av den färdiga studien. Intervjuguiden bestod av fasta frågor med 
kompletterande följdfrågor. Utrymme förelåg för intervjupersonerna att fördjupa sig i de 
områden de fann intressanta. Missivbrevet tog översiktligt upp studiens syfte och intervjuns 
innehåll. De forskningsetiska principerna om samtycke, frivillighet, nyttjande och 
konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2002) förklarades gälla i studien. En bandspelare användes 
under intervjutillfällena.  
 
 
Procedur 
 
Ett missivbrev skapades. Initialt skickades e-post till två lokala föreningar för neurologiskt 
sjuka i två medelstora städer i Mellansverige med en förfrågan om intresse för studien. Till en 
början besvarade en representant från den ena föreningen författarens e-post elektroniskt då 
intresse uttryckts. Missivbrevet skickades med e-post till föreningen där kontakten sedermera 
lät föreningen ta del av missivbrevet. Därefter kontaktades författaren åter med 
kontaktuppgifter till tre frivilliga deltagare som anmält intresse till deltagande. Dessa 
kontaktades via telefon där kriterierna kontrollerades och tid och plats för intervjuerna 
bestämdes. Efter att dessa tre intervjuer genomförts kontaktades författaren av den andra 
utvalda föreningen. Proceduren och processen liknades vid den första föreningskontakten. 
Efter att intresse meddelats skickades missivbrevet och frivilligas kontaktuppgifter tillställdes. 
Kontakt togs via telefon och de fem deltagare som var lämpliga beslutades att intervjuas. 
Samtliga åtta intervjuer genomfördes på överenskommen plats enligt intervjupersonernas 
önskemål. Sex intervjuer utfördes i intervjupersonernas hem och två på en offentlig plats. De 
forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002) togs åter upp inledningsvis under 
intervjutillfällena. Innan intervjuerna påbörjades informerade även intervjuaren att inga svar 
kunde vara felaktiga då varje upplevelse är unik. För att inte intervjupersonerna skulle svara 
vad de antog att intervjuledaren skulle önska undanhölls studiens egentliga syfte. Intervjuerna 
varade mellan 35 och 60 minuter. Intervjuerna bandades och transkriberades. Alla deltagare 
erbjöds möjlighet att ta del av resultaten om så önskades. Materialet analyserades 
avslutningsvis. 
 
 
Databearbetning 
 
Intervjuerna numrerades. Summan av transkriberingssidor uppgick till 98. Med respekt för 
undersökningsgruppens integritet och konfidentialitet kodades intervjuerna. Uppgifter som 
kunde kopplas direkt till individen utelämnades och redovisas således inte.  

Ett induktivt förfaringssätt nyttjades. Inledningsvis genomlästes samtliga intervjuer var för 
sig för att en överblick och över materialet skulle tillägnas. Därefter bedrevs analysen med en 
variant av meningskoncentrering (Kvale, 1997) i likhet med tidigare kvalitativa studier 
(Dovey-Pearce et al., 2007; Lempp et al., 2006; Tan et al., 2003). Detta innebar att respektive 
intervju bearbetades enskilt med att finna grundläggande koder. Sedan skapades en 
helhetsbild av varje intervjuutskrift för att därpå jämföra de funna koderna intervjuerna 
emellan. Komparationen syftade till att upptäcka och lokalisera intressanta förbindelser samt 
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för att kunna klassificera och koordinera de teman som kunde urskiljas. Ambitionen var att 
göra en tolkande framläggning av resultatet. De teman som urskiljdes var ackommodation, 
begränsningar, modifierad självperception och konflikter. Dessa teman bestod av 
underliggande kategorier som sammanfattade temats fokus. Temana kunde alla kopplas direkt 
eller indirekt till självkonceptet och den personliga identiteten.  

I framställningen av citat i resultatet står uttrycket IP för intervjuperson. Det följs av det 
nummer intervjutranskriptionerna kodades med. Syftet med detta var att visa på att alla 
intervjupersoner kommit till tals samt för att läsaren ska få möjligheten att skapa en bild av 
respektive intervjuperson.  

Under hela processen fanns undersökningens frågeställning med i bakgrunden. Detta för att 
påminna om forskningsområdet och det som ämnades undersökas. Även de teoretiska 
begreppens korrekta användning kontrollerades under förloppet.  
 
 

Resultat 
 
Resultatet visade att intervjupersonerna ställdes inför jämförbara frågor, begränsningar och 
problem i fråga om självkonceptet och den personliga identiteten. Dessa likheter förelåg trots 
olika åldrar, varianter av sjukdomen MS, svårighetsgrad gällande sjukdomen, tidpunkt för 
diagnosen samt att medlemmarna tillhörde två föreningar.   

Till respektive tema redovisas underkategorier som rymdes inom ramarna för 
ifrågakommande tema. Temat ackommodation relaterades främst till självkonceptet liksom 
begränsningar. Det nästkommande temat modifierad självuppfattning kopplades framförallt 
till den personliga identiteten och det sistkommande temat konflikter förenades med både 
självkonceptet och den personliga identiteten. 
 
 
Ackommodation 
 

Praktisk anpassning. För att anpassa sig praktiskt till denna sjukdom krävdes det av drygt 
hälften av intervjupersonerna att vidta åtgärder såsom flytt, bostadsanpassning, bruk av 
rullstol samt att bli hjälpta av personliga assistenter. Denna anpassning erfordrades då 
kroppens förutsättningar förändrades. ”Bostadsanpassning av hemmet då. Jag har typ såna här 
hyllor som man kan trycka på en knapp så kommer de ner. Och sen har de lagt om golvet för 
det sluttade och sen när jag bara hade rullstolen så hamnade jag i frysen hela tiden” (IP 6). 
”Jag har aldrig suttit i en rullstol förrän jag fick en själv liksom” (IP 4). Praktisk anpassning 
krävdes även på en kroppslig nivå då behoven förändrats. ”Det får man ju hela tiden anpassa 
när man ska iväg på grejer att har jag varit på toa och har jag kissat. Hela tiden får man vakta” 
(IP 6). Vaksamhet och anpassning tillhörde alltså acklimatiseringen och omställningen till ett 
liv med MS. Genom att vara medveten om detta behov har även en reviderad syn gjorts av 
intervjupersonerna gällande kroppens nya förutsättningar och signaler vilket visade på en 
förändrat självkoncept. 

Det mest påtagliga intervjupersonerna berättade gällande anpassning till ett liv med andra 
förutsättningar var att de inte längre kunde göra samma saker som de kunnat göra innan de 
blev sjuka. ”Mycket får man ju välja bort” (IP 7). Detta innebar att göra andra val som var 
lämpliga efter de nya förutsättningarna samtidigt som de behövde hitta andra metoder och 
vägar för att kunna fungera som de gjorde tidigare. Jämförelser med friska människor och 
tiden då de själva var friska var vanligt förekommande. ”Det är klart, jag ser ju på mig själv 
att jag inte kan göra alla saker som andra gör” (IP 1). Denna komparation gällande 
prestationsförmåga tydliggjorde vad intervjupersonerna fått upphöra med för att 
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kroppsfunktionerna ej längre tillät det. Detta åskådliggjorde även att deras upplevelse och de 
attributioner de tillskrev sig själva förändrats, vilket demonstrerade att intervjupersonernas 
självkoncept förändrats.  

Hälften menade att med den praktiska anpassningen fodrades även på en tankenivå för att 
få det att fungera praktisk.  
 

Det är såna här små grejer som man inte har tänkt på förut. Jag kommer ihåg, jag skulle 
till pizzan och jag tror de öppnar fyra. Så är dörren så jävla trög så jag gick upp där och 
de har väl inte öppnat än. Så kom det flera och väntade och satte sig bredvid mig liksom 
och så var det öppet. Det var ju bara att dörren var så jävla trög liksom (IP 4).  

 
Små saker som tidigare inte varit betydelsefulla för ett funktionellt leverne behövde nu 
uppmärksammas. Genom att inte ha dessa saker i åtanke försvårades eller i värsta fall 
omöjliggjordes vissa aktiviteter. ”Liksom när hissen var trasig liksom. Jag skulle någonstans, 
jag hade en tid att passa och sen gick jag ut och tryckte på knappen. Inte ett ljud liksom. Jaha 
vad fan ska jag göra nu då. Det var ju bara att gå in igen liksom” (IP 4). Minskad rörlighet 
kunde sägas leda till minskad framkomlighet som i sin tur krävde framförhållning för att 
aktiviteter skulle kunna genomföras. Framkomligheten var beroende av anpassning för 
rörelsehindrade, vilket fick till följd för dryga hälften av intervjupersonerna att de sattes i en 
form av beroendeställning till en anpassad omgivning utefter deras behov. Det beroende som 
upplevdes indikerade att självkonceptet förändrats då en medvetenhet om beroendets ursprung 
förelåg. 
 

Emotionell anpassning. Känslor som sorg, ledsamhet, irritation, frustration och oro var 
förekommande reaktioner gentemot sjukdomen och situationerna sjukdomen försatte 
intervjupersonerna i. ”Det är frustration över det jag inte kan göra” (IP 6). ”Ja det är klart 
emellanåt blir man ju lite ledsen” (IP 5). ”Däremot kan man väl känna en viss bitterhet att 
man tänker varför just jag” (IP 8). Känslorna väcktes av oförmågan att leva under samma 
premisser som innan sjukdomen och av förlusten av tidigare handlingsutrymme. Fåtalet 
uttalade bitterhet, men grämelse över den försämrade livskvalitet sjukdomen resulterat i 
kunde urskiljas ur merpartens uttalanden. Dessa känslor var som nämnt kopplade till förlusten 
av deras forna jag, vilket ytterligare åskådliggjorde deras förändring av självkonceptet. 
Inkonsekvent dock, menade hälften av intervjupersonerna att deras livskvalitet förbättrats då 
de lärt sig uppskatta vad livet erbjuder.  

Tankar om framtiden bringade oro för merparten. Oron grundade sig framförallt i 
ovissheten att förutspå sjukdomens följder och förlopp. ”Det värsta var den mentala biten, att 
det här var någonting som kunde bli något” (IP 3). Framtidsängslan i kombination med 
oförmågan att kunna påverka utfallet resulterade i starka känsloreaktioner liksom risken att 
förlora sin självständighet. ”För då kanske jag inte kan kissa som normalt, då kanske jag är 
rullstolsbunden och jag kan inte gå som jag vill” (IP 2). Minskad självständighet skulle 
resultera i ett ökat beroende av andra, vilket skyddes av majoriteten av intervjupersonerna.  

Resonemangen och inställningen till sakläget varierade. Vanligast var att negativa känslor 
upplevdes i sjukdomens inledningsskede men att de senare alltmer övergått till affirmativa 
eller mindre destruktiva känsloyttringar. ”Det är ju något som får en att haja till. Till en början 
så var det jättejobbigt och man kände sig svag. Men nu känner jag mig starkare psykiskt” (IP 
2). Ett fåtal intervjupersoner menade att de aldrig låtit sorg eller uppgivenhet ta över utan 
snarare varit positiva och inte låtit sjukdomen påverka dem. ”Jag har aldrig satt mig ner och 
deppat” (IP 7). Detta kan kopplas till flertalet som dock menade att trots känslomässiga 
nedgångar var optimism ett ledord i deras mest rådande tillstånd. ”Men jag försöker hålla 
uppe humöret, inte tänka på eländet” (IP 5). ”Det är morgondagen som räknas, inte det som 
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var igår” (IP 7). Även om intervjupersonerna överlag presenterade positiva känslor förekom 
det från i stort sett alla, mönster som vittnade om känslomässiga bekymmer som kommit av 
sjukdomen. ”Jag tror att jag hade haft ett mer friskt tänkande liksom om jag inte var sjuk. Att 
man inte hade haft lika mycket bekymmer och funderingar kring sjukdomar” (IP 8). Detta 
grundades ofta i den ängslan för framtiden som nämndes ovan. Insikten om framtidens 
osäkerhet och de känslor det genererade pekade på självkonceptets förändring, då upplevelsen 
av sig själv som osårbar och oövervinnelig inte längre förelåg. 

 
Hantering av MS. Det hade inte krävts särskilt stora åtgärder för att kunna hantera 

sjukdomen och dess påföljder. Däremot menade flertalet att det svåraste låg i att hantera 
ovissheten inför framtiden då sjukdomsförloppet var omöjligt att förutse. ”Och veta att man 
kan bli fysiskt handikappad ju längre tiden går. Ja det tror jag är väldigt svårt” (IP 8). Det 
framkom även problem med hanteringen av sjukdomen då den är osynlig för omgivningen. 
”Då kanske det syns att jag har en sjukdom” (IP 2).  Detta visade ansatser på att 
intervjupersonerna trots nekande att sjukdomens problematik bekom dem, upplevde 
svårigheter med hantering och bearbetning av den.  

Metoder att hantera MS var bland annat att kommunicera med närstående och kanalisera 
känslorna sjukdomen alstrat på olika vis genom exempelvis musik. Fåtalet nämnde alkohol i 
förbifarten som ett sätt att fly verkligheten och slippa hantera sjukdomen för en stund. 
Sammantaget nämnde drygt hälften av intervjupersonerna att ett gott humör var viktigt. 
Humor användes som ett verktyg att hantera de negativa effekter sjukdomen bidragit till. 
Humor var väsentlig i den bemärkelsen att det avväpnade och avdramatiserade allvaret i deras 
sjukdomstillstånd. Genom att hålla modet uppe var det lättare att hantera de negativa 
konsekvenser sjukdomen alstrat. En annan tydlig strategi som merparten använde sig av var 
att de tenderade att jämföra sig själva och sin situation med andra sjukas tillstånd genom att 
attribuera sitt eget tillstånd som bättre. ”Men jag har ju sett dem det går jävligt fort för, som 
bli jättedåliga. Så jag är privilegierad, jag har klarat mig bra” (IP 7). Genom detta 
förfaringssätt föreföll deras egen situation som bättre. Detta visade på att genom att 
kontrastera till det sämre, underlättade det att förhålla sig till sjukdomen och dess utveckling. 
Samtliga strategier påvisade att intervjupersonerna ändå hade ett behov att hantera 
sjukdomen. Dessutom visade detta på att intervjupersonernas självkoncept förändrats då 
behovet av dessa metoder var kopplade till en ny upplevelse av sig själv.  

 
Acceptans. Ett steg i ledet att hantera situationen var att acceptera sjukdomens existens. 

Det som krävdes för att acceptera var enligt intervjupersonerna inte bara att erkänna att 
sjukdomen fanns men framförallt det som sjukdomen har lett till gällande förändringar.  
 

Endera kan jag sätta på mig offerkoftan och tycka att det här är för jävligt. Nu är livet 
slut, jag kan inte klättra upp för Kilimanjaro eller nåt. Men det hade jag ju inte gjort 
annars heller eftersom jag är så himla lat så det spelar ingen roll utan då får jag ju göra 
det bästa av situationen (IP 1).  
 

Att göra det bästa av givna förutsättningar var en strategi. ”Jag har ju fått acceptera att är jag 
inte är bäst i elitserien så får jag väl vara bäst i division två” (IP 3). Att hitta andra arenor att 
verka på föreföll vara en annan strategi och detta för att återfinna sin egen tro på sig själv. 
Dessa två tillvägagångssätt kunde urskiljas hos samtliga på något sätt. Likaså pekade detta på 
att självkonceptet förändrats då sjukdomen lett till förändringar i uppfattningen av den egna 
förmågan.  

Drygt hälften upplevde det som en process att nå ett accepterande. Inledningsvis när 
diagnosen ställdes innebar det svårigheter att inse faktum medan det med tiden blev lättare att 
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ha insikt om situationen samt att godta den. Dock förekom det problematik för hälften av 
intervjupersonerna under denna process. Svårigheter grundade sig i otrygghet inför det 
okända. När sjukdomen yttrade sig eller förvärrades var det lätt att åter hamna i processens 
inledande stadium där ett accepterande bearbetades. Detta upplevdes som en form av 
motgång.  
 

Även om jag anser att jag har accepterat den här sjukdomen, att inse det när man inte 
känner av den. Men sen när man plötsligt får ett skov men ryckningar i hela vänster 
ansiktshalva, då kommer ju oron. När ska den försvinna, kommer det att försvinna, 
kommer jag alltid ha de här ryckningarna. Och så tänker man oroligt om min sjukdom 
utvecklas snabbare nu (IP 2).  

 
Sjukdomsyttringar skapade en verklighetsåterknytning på så vis att sjukdomens existens 
uppenbarade sig. Detta exponerade den svårighet som ändå flertalet intervjupersoner 
uthärdade. När sjukdomen inte gav sig till känna var det lätt att acceptera att den fanns där, 
men när sjukdomen gav sig till känna, antingen mer än tidigare eller på annat sätt, var 
toleransnivån lägre. Det berättades även att det var svårare att acceptera en stor förändring än 
de som skedde i små steg. Självkonceptets förändring varierade därmed ibland utefter kontext. 
När intervjupersonerna kände sig stagnerade i sin sjukdom eller symptomfria kände de sig fria 
från sjukdomen men när sjukdomen sedan yttrade sig blev inverkan på självkonceptet större. 
Detta då förändringen upplevdes som större från sitt forna jag och sina forna förutsättningar. 
 
 
Begränsningar  
 

Fysiska begränsningar. Samtliga intervjupersoner tog upp de besvär och hinder sjukdomen 
medförde eller kunde tänkas orsaka gällande den fysiska förmågan. Flertalet intervjupersoner 
beskrev sig vara mer fysiskt begränsade sedan de drabbats av sjukdomen. ”Mina 
kroppsresurser är mindre och jag får hushålla med min ork” (IP 1). Hindren utgjordes av 
bland annat synnedsättning, minskad känsel i ben och armar som begränsade tillvaron och 
fick till följd att intervjupersonerna fick utöva en större försiktighet än tidigare samt vara mer 
sparsamma med krafterna. Flertalet underströk just den minskade ork sjukdomen bidragit till. 
”Sedan känner jag att den här tröttheten begränsar mig i det jag tidigare varit så bra på” (IP 2). 
Minskad kapacitet följdes av inskränkning på tidigare aktiva fysiska arenor. De fysiska 
inskränkningarna uppfattades av intervjupersonerna och visar på ett förändrat självkoncept 
emedan en upplevelse av sig själv som mindre kapabel sedan sjukdomsinträdet förelåg. 

Hälften av intervjupersonerna påpekade att vara rullstolsburen utgjorde en stor fysisk 
begränsning. ”Man är ju väldigt begränsad när man måste ha rullstolen” (IP 5). I vardagslivet 
var påverkan stor och problematiken gjorde sig ofta påmind. Även gällande större företeelser 
manifesterade sig hindren med rullstol. ”Eftersom det finns ställen i världen där jag har varit 
men jag kan inte åka dit för att det går inte att köra rullstol där det är mycket sand” (IP 6). De 
kroppsliga begränsningarna resulterade i praktiska hinder. Två av intervjupersonerna 
berättade om att de inte längre kunna köra bil och motorcykel, vilket var relaterat till 
försämrad syn. Detta försvårade mobiliteten ytterligare som av redan fysiska skäl var 
försämrad. Även detta visade på ett förändrat självkoncept rörande den egna förmågans 
brister.  

Flertalet intervjupersoner menade att de inte längre kunde göra allt de tidigare förmått, 
vilket kunde skapa problem av praktisk art. ”Sticker det sjukt mycket i benen och man är ute 
så kan man ju inte gå så långt” (IP 2). Intervjupersonerna fick även avstå från sådant 
sjukdomen nekat kroppen att mäkta med. ”Jag vet ju vad jag klarar och inte klarar. Då 
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försöker jag ju undvika såna saker som jag vet att det här tycker inte min kropp om” (IP 1). 
Den bristande rörligheten påtalade majoriteten som ett problem. Att inte kunna leva lika 
flexibelt innebar ett visst frihetsberövande. ”Ja det är väl en sak jag saknar att resa lite och ha 
ett mer rörligt liv. Man blir ju lite låst i min situation” (IP 5). Minskad frihet ledde till mindre 
självständighet, ”Man är så jävla beroende av andra” (IP 3), vilket ökade beroendet av hjälp 
och hjälpmedel. Detta var inte i positiv bemärkelse då samtliga intervjupersoner önskade att 
klara sig på egen hand och majoriteten med något undantag besatt en rädsla över att bli en 
börda för omgivningen. Även detta uttalade intervjupersonernas förändrade självkoncept då 
bilden av sig själv förändrats till företräde för en uppfattning definierad av sämre 
levnadsvillkor till följd av sjukdomen.   

 
Karriärmässiga begränsningar. Samtliga intervjupersoner med något undantag upplevde 

att sjukdomens inverkan på arbetet varit stor. Till följd av fysiska begränsningar i olika 
omfattning hade karriären inte kunnat prioriteras eller fullföljas. ”Arbetskapaciteten har 
minskat med åren kan man säga” (IP 1). Sjukdomen ledde till att möjligheterna till att 
avancemang var små. ”Jag flyttade hem till Sverige och karriären fick jag avstå” (IP 3). ”Sen 
hade man säkert satsat mer på karriär. Jag hade säkert varit chef. Jag fick faktiskt erbjudande 
om att bli verkstadschef men då visste jag ju att jag hade MS” (IP 7). Om MS inte funnits med 
i bilden hade alltså karriären fått större spelrum och insatser för att klättra på karriärstegen 
hade gjorts. 

För de tre intervjupersoner som arbetade kände alla en oro för framtiden. Oron bottnade 
dels i den fysiska utvecklingen och den eventuella degeneration som kunde uppstå men även 
gällande möjligheten att bli bortvald på grund av sjukdomen. ”En av mina största rädslor är 
att gå till arbetsgivaren och säga att jag inte kan jobba hundra procent för att jag har en 
sjukdom som heter MS” (IP 2). ”Ja just nu när jag har börjat ett nytt jobb så hade jag många 
funderingar kring ska jag berätta det här för chefen för att är det så att jag drabbas av ett skov 
kan det ju gå väldigt fort” (IP 8). Just oförutsägbarheten var betydande i förhållande till 
nödvändigheten att vara ärlig mot sin arbetsgivare, vilket var komplicerat för 
intervjupersonerna. 

Delaktigheten i arbetet och samhället som stort var inte detsamma då drygt hälften av 
intervjupersonerna inte längre var arbetsföra. ”Det är klart att jag inte kan avancera i mitt 
yrkesliv på samma sätt och jag kan heller inte vara lika delaktig i mitt arbetslag och min 
organisation” (IP 1). Detta skapade en form av utanförskap då delaktigheten minskade. Detta 
främst genom att inte arbeta på dagarna, vilket gjorde att de skiljde sig från den arbetande 
normen. Sorg och eller oro över att inte kunna arbeta eller eventuellt inte kunna arbeta och 
utvecklas karriärmässigt uppfattades av samtliga. Återigen visade detta på ett förändrat 
självkoncept då värderingen om sig själv som arbetsför avsatts till förmån för en bild som det 
motsatta på grund av kroppens förändrade förutsättningar.  

 
Sociala begränsningar. Sex intervjupersoner menade att på grund av deras fysiska hinder 

hade de även blivit socialt begränsade. ”Jag kan inte umgås på samma sätt med folk… jag är 
ju lite mera låst, inte lika flexibel att träffa gamla vänner” (IP 3). ”Allt har ju blivit svårare nu. 
Med kvinnor och tjejer överhuvudtaget är ju svårare också i min situation” (IP 5). ”Att man 
kanske mer håller sig hemma och kanske inte följer med på olika saker som man annars 
brukade göra tidigare” (IP 8). Det handlade om minskad närvaro och delaktighet i sociala 
aktiviteter, försvårande av relationer och kontaktskapande med nya människor. Bilden av sig 
själv som mindre socialt delaktig grundat på sjukdomens konsekvenser uppenbarade en 
förändrad inställning till sig själv, alltså ett förändrat självkoncept. 

Fyra av intervjupersonerna menade att de hade samma umgänge som tidigare medan de 
resterande tyckte att deras umgängeskrets hade minskat till följd av sjukdomen. 



 16

 
Man har ju nästan tappat kontakten med många som man kände innan… ibland kan man 
ju känna att de är rädda på något sätt. Man känner att de inte hör av sig lika ofta… Sitter 
man i rullstol och allting blir mycket svårare. Förut kunde man ju hänga med på allt (IP 
5).  

 
Tre av intervjupersonerna som inte upplevde ett minskat kontaktnät menade snarare att deras 
umgängeskrets utökats. Detta kunde hänvisas till deras nya förbindelser med andra MS-sjuka 
individer. Tre intervjupersoner trodde att deras umgänge hade varit större om de inte drabbats 
av MS. Detta visade på de sociala begränsningar sjukdomen uppskattades leda till samtidigt 
som det för vissa öppnade möjligheter nya möten och outforskade mötesplatser.  

Oförståelse från vänner och familj ledde till slitningar enligt fåtalet intervjupersoner. Detta 
samtidigt som närheten till vissa vänner och familjemedlemmar ökat hos andra. Ett svar på 
detta var att de ”riktiga” vännerna särskilts då de erhållit en förståelse och de som inte uppnått 
denna insikt hade sorterats bort. ”Vissa kanske jag har kommit närmare… De har ju varit med 
när jag gråtit och när jag har liksom varit stark och de blev bollplank för min sjukdom” (IP 2). 
”Det är ju klart att jag tycker att de är sämre vänner” (IP 8). Även omgivningens oro påtalades 
orsaka problem men majoriteten intervjudeltagare poängterade att umgängets oro var i all 
välmening, vilket gav dem ett överseende med de problem som uppkommit.  

 
Framtida begränsningar. Genomgående berörde intervjupersonerna framtiden och de 

eventuella konsekvenser som väntade relaterat till sjukdomen. Funderingar kring den 
kommande tiden påtalades upprepade gånger. ”Ja man ha ju funderat på om jag kommer att 
kunna gå själv jämt eller kommer jag behöva rullstol, kommer jag att orka och fungera som 
jag gör idag” (IP 1). Funderingarna berörde främst sjukdomens utveckling i negativa termer 
och kunde kopplas till självkonceptet beträffande förlusten av vad de tidigare kunde 
åstadkomma. 

Till följd av ovissheten gällande sjukdomsutvecklingen menade merparten av 
intervjupersonerna att kortsiktiga planer gjordes. ”Nästa onsdag har jag ju ingen aning om hur 
jag mår liksom. Kanske mår skit så det är väldigt svårt att planera nåt” (IP 4). Det kortsiktiga 
planerandet manifesterade sig i att hälften av intervjupersonerna valde att inte planera 
någonting alls. En annan dimension av detta fenomen var att nära hälften av 
intervjupersonerna försökte planera in saker de drömde om i en nära framtid för att säkerställa 
att de skulle uppnås. ”Det är ingen idé att skjuta saker på framtiden” (IP 2). ”Det är bäst att 
fixa och greja före man inte kan” (IP 7). Långsiktiga planer tillhörde det förflutna innan 
sjukdomen diagnostiserades. ”Det är lite grann som ett väntrum och man ska bara vänta på 
hur det ska bli och hur det ska vara” (IP 6). ”Det är nog det svåraste att man inte vet 
framtiden. Ingen med MS har ju ett tydligt sjukdomsmönster och det är väl det svåraste att 
acceptera att man inte vet vad som kommer att hända” (IP 2). Oförutsägbarheten var orsaken 
till både oro för framtiden men den satte även riktlinjen för planeringen av framtiden. 

Intervjupersonerna innehade realistiska tankar kring sjukdomsutvecklingen. ”Bli bättre 
kanske jag inte hoppas på men inte bli sämre” (IP 3). Att hoppas på att bli fri från symtom var 
önsketänkande enligt fåtalet som tog upp denna syn. Det kunde tolkas som att inte inge sig 
själv falska förhoppningar eftersom en förbättring med minsta sannolikhet skulle ske. Genom 
att inte ha för höga förväntningar på framtiden minskade risken också för att bli besviken. 
Dock gav samtliga intervjupersoner ändå uttryck för hopp om att prognosen skulle vara 
godartad. Intervjupersonerna förmedlade även en optimism kring nuläget, vilket kunde 
kopplas till att en sämre prognos var att vänta för det övervägande antalet. Kontrasten 
användes även i detta fall för att påvisa att den aktuella situationen var god och åskådliggjorda 
även att själkonceptet förändrats emedan dessa attityder förelåg. 
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Modifierad självperception  
 
Reviderad kroppsuppfattning. Att utröna av samtliga intervjupersoner var att deras upplevelse 
av kroppen omskapats till följd av att de fått MS. Detta tydliggjorde sjukdomens inverkan på 
intervjupersonernas självkoncept. Omvandlingens orsaker var olika för intervjupersonerna 
liksom yttringarna av det. En orsak var den degenerering kroppen genomled, framförallt i 
fråga om förlusten av fysiska förmågor. Fysiska bevis på detta var nedsatt syn- och 
rörelseförmåga liksom minskad ork. Detta manifesterade förlusten av upplevelsen av sig själv 
som en aktiv människa. ”Förut höll jag ju på och sportade och tränade mycket mer. Nu kan 
jag ju inte göra det” (IP 5). En annan dimension som kunde kopplas samman med den 
reviderade kroppsuppfattningen var de emotionella reaktioner som väckts gentemot 
sjukdomen som likaså resulterade i en annan upplevelse av den egna kroppen, och därmed 
även självkonceptet. Upplevelsen av kroppen som mer sårbar, svag och otillräcklig kroppsligt 
i sammanhang som involverade fysisk aktivitet förekom hos merparten av intervjupersonerna. 
Genom att betrakta kroppen och skönja den som mindre kapabel och funktionell färgade det 
även uppfattningen om kroppen som sådan. ”Ja men då var man störst och vackrast. Nu är 
man en liten pelle jöns i en rullstol liksom” (IP 4). Upplevelsen av att kroppen var sämre 
bidrog till att hela självuppfattningen färgades negativt. Detta var aktuellt för nära hälften av 
deltagarna. Denna förändring vittnade även om att självkonceptet förändrats i fråga om den 
kroppsliga uppfattningen som sedan färgat den mentala upplevelsen. 

 
Reviderade karaktärsdrag. Egenskaper som utvecklats till följd av sjukdomen var 

ödmjukhet, snällhet, empati, generositet och fördomsfrihet. Alla dessa egenskaper vittnar om 
en vidsynthet som kunde härledas till att den egna erfarenheten att vara utsatt, vilket 
utvecklade en förståelse för andra i liknande situation. Detta medverkade till att majoriteten 
främst tillskrev sig själva positiva karaktäristiska som en följd av sjukdomen. ”Jag blev en 
bättre människa” (IP 3). Sjukdomen bidrog dock inte endast till en positiv personlig 
utveckling. ”Samtidigt som man har blivit mer egoistisk eftersom man är rädd om sin egen 
hälsa och tänker mycket på sig själv och sin egen kropp” (IP 8). Minskat självförtroende till 
följd av att inte vara fullt kapabel i speciellt fysiska situationer upplevdes också. ”Jag har 
minskat väldigt mycket. Förut var jag större liksom. Det tror jag är rätt naturligt att det gör. 
Det är så att jag vet att det kan jag inte göra och det kan jag inte göra”(IP 4). Detta vittnade 
om att intervjupersonernas inre personliga identitet påverkats då deras karaktärsdrag 
förändrats. Sjukdomen var påtaglig nästintill dagligen för samtliga intervjupersoner, vilket 
därmed medförde att mycket kretsade kring sjukdomen. En större upptagenhet kring sig själv 
relaterat sitt mående blev därför naturligt. Endast en intervjuperson uttryckte detta själv, men 
det kunde tydas hos flertalet då kroppens dagsform, sjukdomens utveckling och framtida 
tillstånd frekvent påtalades liksom den oro som förelåg. 

Majoriteten upplevde att deras karaktärsdrag hade förändrats då de kunde se en skillnad 
mot hur de var innan de fick sin diagnos. ”Om jag inte hade fått sjukdomen så hade jag nog 
varit stark i mina prestationer, nu känner jag mig stark i hur jag är som person” (IP 2). 
Merparten upplevde sig stärkta av upplevelsen då de ändå trotsat sjukdomen på ett mentalt 
plan och lyckats hålla humöret uppe. Omvärdering av dels synen på sig själv och dels vad 
som var väsentligt i livet förelåg. ”Ja i och med att jag blev sjuk så ser man saker på ett annat 
sätt” (IP 6). Detta upplevdes som en positiv omställning. Livet hade för drygt hälften fått en 
bättre kvalitet då tacksamheten ökat för de gåvor som erhållits och för nära hälften hade 
sjukdomen gjort dem till bättre människor. Som frisk antog fåtalet intervjupersoner att de 
hade varit mer affirmativt inställda till livet.  ”Jag tycker att jag är en glad person men jag 
kanske hade varit gladare, mer positiv absolut. Just för att jag inte hade haft den här rädslan 
för olika sjukdomar” (IP 8). Dock var den vanligaste förändringen att positiva tankar ökat då 
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flertalet tyckte att de hade haft varit lyckosamma och därmed upplevdes en större tacksamhet 
för livet. Idéerna om tur grundlades genom att jämföra sin situation med andras inte lika 
turliga sits. Beträffande både självkonceptet och den inre personliga identiteten kunde här 
sägas att de båda förändrats då värderingar om sig själv som individ och de karaktärsdrag som 
kännetecknade dem förändrats och utvecklats.  

 
Reviderade målsättningar. Samtliga intervjupersoner berättade att deras mål tvingats ta en 

annan riktning sedan de fått MS. Då sjukdomsmönstren var svåra att tyda och utvecklingen 
omöjlig att förutspå fick målen, både stora och små, rätta sig efter nya förutsättningar. Hälften 
av intervjupersonerna berättade om mål i form av drömmar de nödgats försaka på grund av 
sjukdomen. ”Det är lite grann frustration för att jag inte kan åka till en del ställen där jag har 
varit och där jag skulle vilja dimpa ner igen” (IP 6). Exempel på detta var således resor men 
även karriärmässiga mål, mål att utveckla hobbyverksamhet till näringsverksamhet samt 
fritidsintressen fick försakas. ”Det att jag har ju alltid velat ha en egen båt till exempel. Och 
det, det kan jag ju inte ha idag. Eftersom jag inte ens kan gå på en båt” (IP 5). Detta talade för 
att då samtliga intervjupersoners mål tagit en annan riktning, hade samtliga intervjupersoners 
inre personliga identitet förändrats i detta avseende.  

Om inte sjukdomen förekommit menade två intervjupersoner att de inte hade haft några 
mål i livet. ”Jag tror faktiskt inte att jag hade haft några direkta mål i och med att jag hade sett 
mig själv som osårbar mer” (IP 8). Sjukdomen bidrog därmed till att mål sattes upp då livet 
omvärderades och sågs som mer värdefullt och tidsbegränsat. Flertalet satte upp kortsiktiga 
mål istället för långsiktiga. ”Jag har inte så mycket mål faktiskt för jag kan inte ha så 
långsiktiga mål så att säga” (IP 2). Detta hade och göra med, som nämnt, de framtidsmässiga 
begränsningar som förelåg. Ytterligare visar detta att den inre personliga identiteten 
modifierats beträffande målsättningar. 

Två strategier för att hantera de förkomna målen kunde urskiljas. Tre intervjupersoner 
menade att de försökte göra det de vill i nuläget för att säkerställa att de genomförs och två 
intervjupersoner uppmanade sig själva att hitta ersättare till målen som istället var nåbara.  
”Det ena målet är att må så bra som möjligt och det andra är att hitta mål” (IP 3). Detta 
samtidigt som det kunde urskiljas ur intervjupersonernas utsagor att hälsan blev ett mål i sig, 
att värna om att må bra blev en nytillkommen målsättning.  

 
Diskrepant  självuppfattning. På frågan om intervjupersonerna upplevde att de förändrats 

svarade flertalet att de inte kunde uppfatta större skillnader eller att de antagligen förändrats 
men inte kunde peka på vad som ändrats.”Nej jag är likadan” (IP 7). ”Man blir ju ärlig mot 
sig själv. För om man inte hade varit sjuk, då hade det nog mera varit att man ska uppföra sig 
som omgivningen tror att man ska uppföra sig. Nu finns inte det” (IP 7). Sedan framkom det, 
genom att beröra andra ämnen och problem, att de ändrat sina karaktärsdrag, synen på sig 
själva och kroppen. Detta visade på en brist på överensstämmelse gällande självuppfattningen. 
Särskilt tydligt var detta fenomen gällande karaktärsdragen och upplevelser av kroppen. Detta 
framkom oftast via reflektioner över deras förändring. Följaktligen kunde inte merparten 
intervjudeltagare se att de hade förändrats parallellt med att de sedan nämnde förändringar 
under intervjuförhållanden där det inte uttalades lika starkt. Detta befäste att både 
självkonceptet och den personliga identiteten genomgått en förändring då det berörde både 
upplevelsen av sig själv och vad som definierade dem som individer. 

Ytterligare tecken på avvikelse förelåg då intervjupersonerna i vissa sammanhang kände 
sig friska men blev behandlade som sjuka. ”Stackare vad har du råkat ut för då? Och vad då, 
jag är ingen stackare” (IP 7). Det handlade om en diskrepans gällande omgivningens 
förväntningar och den egna självuppfattningen, vilket kunde resultera i ett ambivalent 
uppträdande och vacklande tankar kring sjukdomens grad av allvar och självvärdet. Detta 
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kunde yttra sig i att intervjupersonerna hamnade i försvarsställning gentemot erbjuden 
assistans samtidigt som de utryckte ett behov av hjälp. ”Så det är en konstig balansgång 
egentligen. Som jag tycker, man får inte hjälpa mig för mycket men du får, lite ska du hjälpa 
ändå” (IP 4).  

 
Kontextuell självuppfattning. En minoritet berättade att i vissa situationer var deras 

självuppfattning inte densamma. Detta upplevdes inte innan de blev sjuka. Självuppfattningen 
kunde tydas hos fler att den inte var konsekvent, den var således kontextberoende och berörde 
framförallt situationer med sjuka närvarande och situationer med icke sjuka. Det framkom, 
även om det inte uttalades, att det var en skillnad i uppvisat beteende samt känslorna inför 
respektive situation med och utan individer som delade sjukdomen MS. Upplevelsen av sig 
själv kunde även växla beroende på om intervjupersonen kände självsäkerhet inför situationen 
eller inte. ”Jag känner mig stark med min sjukdom i vissa situationer och jag känner mig svag 
med min sjukdom i andra situationer” (IP 2). Det kunde kopplas till en förändrad upplevelse 
av sig själv, ett reviderat självkoncept. Tre intervjupersoner upplevde en skillnad med att 
umgås med andra individer med MS. ”Ja dom förstår ju på ett annat sätt den här tröttheten och 
att man inte orkar” (IP 5). I dessa sammanhang var självsäkerheten högre och gemenskapen 
grundades på den förståelse som fanns emellan dem. En öppenhet kunde även tydas och även 
den bottnade i förståelsen de hade för varandra. En av intervjupersonerna kände sig mer som 
sig själv när öppenhet med sjukdomen förelåg. ”Tror jag är mer mig själv när jag har berättat 
det kanske” (IP 8). Genom att vara ärlig om sjukdomen behövde intervjupersonen inte dölja 
någon del av sig själv, vilket skapade en känsla av helhet.  

 
Så det blir annorlunda, konstigt på något sätt. Man försöker dölja det för någon. Om 
man sitter med flera man inte träffat liksom. Då försöker man ju fixa mer än vad man 
kan liksom. Det behöver man inte ens tänka på med andra MS sjuka. Välter inte jag det 
glaset är det garanterat att någon annan kommer att göra det. Det är bara frågan om när 
liksom (IP 4).  
 

Ovanstående citat illustrerade även det fenomen som hälften av intervjupersonerna upplevde, 
att de kände sig mer sjuka bland friska människor och mer friska bland andra MS-sjuka. 
Beteendet ändrades även efter kontext och människor närvarande, och intervjupersonerna 
visade ansatser på att de försökte undanhålla och gömma sin sjukdom och dess symtom inför 
friska människor. Detta kunde kopplas till den samhörighet som drygt hälften kände till andra 
med MS. Återigen kunde det härledas till den öppenhet och förståelse som fanns emellan 
dessa individer. Sammantaget kunde det tydas att vissa intervjupersoner såg sig själva som 
tudelade, en del av dem var sjukdomen och den andra parten bestod av det som de var innan 
de fick MS.  

 
Och jag är ju inte sjukdomen utan jag är ju fortfarande jag. Jag har bara det där 
fanskapet att släpa på. Och då är det ju en liten bit av mig, men det är ju inte jag men jag 
har den för evigt. Det är som en ryggsäck som sitter fast på ryggen (IP 1). 

 
För nära hälften handlade det om en strävan efter att inte reduceras till eller endast 
förknippas med sjukdomen samtidigt som det rörde sig om att acceptera sjukdomen som en 
del av sig själv. Likaså fanns det ett mönster utefter kontext, när dessa individer befann sig 
med sjuka förekom ansatser till att det var lättare att acceptera sjukdomen. En ny 
identifikation krävdes av samtliga intervjupersoner men fåtalet hade det svårare att smälta 
samman sjukdomen med den tidigare identiteten, varav självuppfattningen skiftade efter 
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kontext. Återigen vittnade detta om att självkonceptet och den personliga identiteten 
modifierats till följd av sjukdomen.  
 
 
Konflikter 
 

Inre strider. Strider med den egna kroppens bristande förmåga förekom på något sätt hos 
majoriteten av intervjudeltagarna. ”Då jag har mina svackor så blir jag väldigt ledsen och 
upprörd för att jag känner mig, inte som en dålig människa, utan att jag har en dålig kropp” 
(IP 2). Reducerad kapacitet följdes av negativa känslor och sjukdomens försämringar blev 
påtagliga, vilket fick en inskränkande effekt på intervjupersonernas självkänsla. Här visade 
det på att upplevelsen av sig själv, det vill säga självkonceptet, förändrats.  

Framförallt upplevde merparten av intervjupersonerna att oförståelse från omgivningen 
resulterade i upprördhet, ilska och vrede. Kopplat till reducerad förmåga gällande fysik, arbete 
och social delaktighet kunde det uppfattas att flera av intervjupersonerna hade pågående 
interna strider mellan vad de numera kunde åstadkomma och vad de ville uträtta. ”Det blir väl 
konfliktintressen mellan vad jag vill göra och vad jag kan göra” (IP 2). Lösningen var att 
acceptera situationen och hitta andra vägar till tillfredställande prestationer, där framgången 
var av skiftande karaktär. Här visade detta på att självkonceptet modifierats. Strategin att hitta 
andra vägar till framgång och lycka indikerade att en ny upplevelse om sig själv skapats till 
förmån för att återfå självkänsla ifråga om sig själv som duglig och fullgörande.  

Som nämnt tidigare förelåg rädsla hos minoriteten deltagare att bli betecknade som sjuka i 
arbetslivet. Denna rädsla uppenbarande sig även på andra arenor, som i den privata sfären och 
på offentliga platser. Här var dock rädslan mer utbredd. Rädslan resulterade i oro att bli 
stämplad som den ”sjuka”. ”Jag tänker mer att jag är rädd liksom att bli sedd som den där 
sjuke personen, att man ska bli daltad med och att man kanske ska bli ifrågasatt” (IP 8). Det 
handlade om en rädsla för att bli reducerad till sjukdomen och inte bli sedd som en fullgod 
individ samt att sjukdomen skulle bli bedömningsgrunden och ha företräde före andra 
kvalitéer. Även att bli betvivlad upplevdes.  
 

Det är en sjukdom som man inte vet vad det är och som inte visar sig på något sätt så 
det blir ju ännu svårare för människor att förstå att det är ett problem. Det sticker nog i 
ögonen liksom att vad är hon hemma för, lite trötthet och obalans liksom (IP 8).   

 
Tendensen att rättfärdiga sina symtom, även endels för sig själv, kunde tydas av fåtalets 
utsagor. Tillsammans med sjukdomens osynlighet hade intervjupersonerna en benägenhet att 
försvara sjukdomens yttringar och klargöra att de var berättigade att lida. Den misstro som de 
bemöttes av fick till följd att de fick behovet av att förklara sig. Detta kunde även tolkas fylla 
ett personligt behov som i sin tur också utvecklats av bristen på förtroende intervjupersonerna 
ansåg föreligga.  

Som en konsekvens av kroppens degeneration eller eventuella framtida degeneration 
utvecklade en majoritet av intervjupersonerna en ökad lyhördhet angående kroppen. Detta i 
negativ mening då det ökade ängslan för sjukdomen men i positivt avseende då hälsan och 
livsstilen sattes i fokus. ”Men man kanske omvärderar sin livsstil lite efter den här 
sjukdomen” (IP 8). En tendens till större medvetenhet om olika handlingars utfall kunde 
likaså utrönas. ”Så jag måste vara försiktig så jag inte bränner ut mig eller tar i för mycket” 
(IP 1). Koncentration gällande resurser i form av ork och hälsa utgjorde en komponent i den 
mottaglighet intervjupersonerna skapade för kroppens signaler. Till följd av modifierad 
kroppsuppfattning och förändrade värderingar om sig själv förändrades intervjupersonernas 
självkoncept.  
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Yttre strider. Intervjupersonernas inre konflikter kunde även omsättas till yttre konflikter 
på så vis att de var mer utåtriktade och var en direkt orsak av omgivningen. Dessa 
kontroverser grundade sig i omvärldens handlingar och bemötande. De interna strider som 
uppkom av att hantera omgivningens oförståelse för sjukdomen och den situation sjukdomen 
försatte dem i kunde även ske på ett externt plan, då med vänner och familj i första hand. 
Förväntningar att intervjupersonerna aktivt skulle försöka hejda eller förbättra 
sjukdomsutvecklingen upplevdes av hälften av dem. ”När man inte orkar så mycket så säger 
de att men ta bara i en gång till. Det funkar inte” (IP 5). ”Men vissa i familjen har ju 
förväntningen att jo men träna. Jo men gör någonting så att du blir bättre” (IP 3). Denna typ 
av förväntning var av negativ art och resulterade ibland i dispyter. Andra förväntningar i form 
av hur en individ med en sjukdom som MS ska vara, förekom också från omgivningens sida. 
 

Sen när de får veta det då säger de att oj det hade jag ingen aning om. Du som ser så 
glad ut jämt. Precis som att det skulle ha något med sjukdomen att göra. De förväntar 
sig att jag ska gå knackigt och knappt kunna prata, man har ofta en generaliserande bild 
av MS patienter (IP 1). 

 
Hälften av intervjupersonerna upplevde sig stigmatiserade på grund av sin sjukdom då den 
förknippades med negativa sinnelag och karaktäristiska. Omgivningens skiftande bemötande 
upplevdes också som problematiskt. ”Ja dom är väl liksom oj oj har du MS och de går lite mer 
på tå. Och sen när de har pratat med mig en stund så tycker de att de inte behöver det” (IP 6). 
Denna typ av behandlingen skedde ofta på basis om kunskap om sjukdomen fanns eller inte, 
det vill säga att innehade omgivningen kännedom om att intervjupersonerna hade MS, 
karaktäriserades bemötandet av försiktighet och aktsamhet. Främst gällde det nya kontakter. 
Omgivningens brist på överensstämmande bemötande yttrade sig även för de fem 
intervjupersoner som var rullstolsburna och responsen bestod i upprördhet och uppgivenhet. 
 

Det var ju senare när man hamnade i rullstol. Då vart det ju plötsligt väldigt påtagligt. 
Förut när man gick, även om man haltade på med en krycka så där, så var det ingen som 
brydde sig om det. Men sen när det vart rullstol vart det en jädra omställning. Alla 
skulle hjälpa till med saker och ting. Folk som man inte kände så där noga pratade med 
en och som om man verkligen var handikappad alltså (IP 7).  

 
När användande av rullstol blev aktuellt upplevdes en markant skillnad i omgivningens 
bemötande och detta i negativ mening då intervjupersonerna kände sig reducerade och 
felbedömda. Drygt hälften av dem medgav att de ibland kunde uppvisa ilskna reaktioner och 
att de istället ville påvisa att de klarade sig själva. ”Jag ville inte visa mig på styva linan men 
säger nån att jag inte kan göra det så ska jag visa att jag kan göra det ” (IP 4). Detta kunde 
även härledas till att intervjupersonerna ville bevisa för sig själva att de fortfarande hade 
förmågan att klara av saker själv, att de fortfarande hade en viss nivå av självständighet. Detta 
tydde på att omgivningens ändrade förväntningar av intervjupersonerna till följd av deras 
sjukdom, influerade intervjupersonernas egna upplevelser av dem själva som i sin tur 
modifierade deras självkoncept. Den yttre personliga identiteten påverkades likaså av 
omgivningens bemötande och förväntningar då intervjupersonernas upplevelse av sig själva 
inte stämde överens med omgivningens.  
 

Men det är det värsta jag vet när nån hjälper till utan att fråga liksom. För det är ju 
någon gång när man har åkt tåg och så lyfter man på rullstolen och så kommer det nån 
och lyfter samtidigt. Och så tänker man att kunde de inte fråga liksom. Förut då var det 
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nån som frågade om jag behövde hjälp och jag bara nej tack det går bra. Så kom de 
tillbaka och hjälpte mig ändå (IP 4).  

 
Samtliga intervjupersoner visade ansatser till att självständighet var av stor betydelse. I de 
sammanhang där omgivningen inte tillät dem att vara autonoma väcktes frustration då det var 
ett bevis på misstro gentemot deras oberoende. Dock påtalades detta endast av en minoritet av 
intervjupersonerna men det kunde tydas att de intervjupersoner som uppfattade omgivningens 
tvivel hade större benägenhet att visa motsatsen. Dessa ansträngningar till ett bevarande av 
självständighet visade på att intervjupersonerna förändrat värderingen av sig själva från 
självständiga till icke autonoma sedan de insjuknat. Dessa ansatser visade ytterligare att den 
yttre personliga identiteten förändrats då intervjupersonernas och omgivningens upplevelse 
var överensstämmande.  

 
 

Diskussion 
 
Resultatet visar att intervjupersonerna ställs inför jämförbara frågor, begränsningar och 
problem i sin sjukdom. Detta gäller även i fråga om självkonceptet och den personliga 
identiteten. Dessa likheter föreligger trots olika åldrar, varianter av sjukdomen MS, 
svårighetsgrad gällande sjukdomen, tidpunkt för diagnosen samt att medlemmarna tillhörde 
olika föreningar.  

Sammanfattningsvis visade resultatet att det för sjukdomen krävs anpassning av praktisk 
art. Exempelvis anpassning efter kroppens nytillkomna behov och förutsättningar behövs, 
vilket resulterar i krav på att omgivningen ska vara funktionsanpassad. Negativa 
känsloyttringar såsom sorg och frustration är vanliga reaktioner gentemot sjukdomen då 
oförmågan att leva under samma premisser och förlusten av tidigare handlingsutrymme 
föreligger. Oro orsakas framförallt av framtidens ovisshet där eventuellt inskränkt 
självständighet och ökat beroende vederfars. Dock uppvisas en positiv attityd trots de 
begränsningar som tillkommit i och med sjukdomen. För att hantera situationen behövs ett 
accepterande av sjukdomen och detta ses som en process. 

Fler begränsningar beroende av mindre ork, att vara rullstolsburen och annan fysisk 
nedsättning upplevs, vilket resulterar i mindre rörlighet och flexibelt leverne. Detta får 
minskad självständighet som resultat och upplevs som ett frihetsberövande. För majoriteten är 
sjukdomens inverkan på arbetet stor då den försvårat eller omöjliggjort avancemang och 
delaktighet i organisationen på arbetsplatsen. Arbetsrelaterad oro för framtiden förekommer i 
stor utsträckning då ovissheten för sjudomens utveckling är stor. Sociala begränsningar i form 
av deltagande, närvaro, kontaktskapande och minskad umgängeskrets förekommer. Slitningar 
mellan familj och vänner grundas på omgivningens oförståelse och oro. Oförutsägbarheten är 
orsak till oro för framtiden men den sätter även riktlinjen för planeringen av framtiden. 
Realistiska tankar kring sjukdomsutvecklingen och framtiden definierar tankesätten.  

Intervjupersonerna har omskapat sin upplevelse av den egna kroppen till följd av att de fått 
MS. Det orsakas av kroppens degenerering och de emotionella reaktioner som väcks gentemot 
sjukdomen. Upplevelsen av kroppen som mer sårbar, svag och otillräcklig samt mindre 
kapabel färgar den resterande upplevelsen av sig själv som individ på ett negativt vis. 
Majoriteten menar att de utvecklat positiva karaktärsdrag då erfarenheten av att vara utsatt 
präglat deras nya syn på andra i liknande situation. För fåtalet är minskat självförtroende och 
ökat egoism aktuellt. Även målsättningar har tvingats ta en annan riktning sedan då 
sjukdomsmönstren är svåra att tyda och utvecklingen omöjlig att förutspå. Drömmar har 
intervjupersonerna även tvingats försaka. En brist på överensstämmelse gällande 
självuppfattningen föreligger och särskilt tydligt är detta fenomen gällande karaktärsdrag och 
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upplevelser av kroppen. Ytterligare tecken på avvikelse förekommer då intervjupersonerna i 
vissa sammanhang känner sig friska men blir behandlade som sjuka. Detta kan yttra sig i att 
de hamnar i försvarsställning gentemot erbjuden assistans samtidigt som de utrycker ett behov 
av hjälp, vilket även kan växla beroende på om intervjupersonen känner självsäkerhet eller 
inte. I vissa sammanhang är intervjupersonernas självuppfattning kontextuell. De känner sig 
mer sjuka bland friska människor och mer friska bland andra MS-sjuka.  

Konflikter med den egna kroppen bristande förmåga förekommer. Reducerad kapacitet 
följs av negativa känslor då sjukdomens försämringar blir påtagliga, vilket får en 
inskränkande effekt på självkänslan. Oförståelse från omgivningen resulterar i upprördhet, 
ilska och vrede. Interna konflikter mellan vad intervjupersonerna kunde åstadkomma och vad 
de vill uträtta förekommer liksom en rädsla att bli betecknad som sjuk i. Omgivningens 
förväntningar att intervjupersonerna aktivt ska försöka hejda eller förbättra 
sjukdomsutvecklingen upplevs och leder ibland till externa strider. Hälften av 
intervjupersonerna upplever sig stigmatiserade på grund av sin sjukdom då den av 
omgivningen förknippas med negativa sinnelag och karaktäristiska. 
 
 
Relation till syfte och frågeställning 
 
Emedan forskningen om ett förändrat självkoncept och dess eventuella påverkan på den 
personliga identiteten är begränsad syftade denna studie till att vidarestudera detta förhållande 
med en kvalitativ ansats. Av studien framgår att individer som genomgått en livsförändring i 
form av att drabbas av en kronisk sjukdom besitter olika svårigheter gällande identiteten. 
Samtliga intervjupersoner visade ansatser på att deras identitet genomgått en modifikation då 
upplevelsen av dem själva inte var densamma som innan insjuknandet samt att de inte längre 
var helt självbestämmande över handlingar och tankar sedan sjukdomsinträdet. Det kan dock 
inte styrkas att storleken på förändringen, tidpunkten för sjukdomsinträdet, sjukdomens 
svårighetsgrad, variant av MS eller intervjupersonernas kön eller ålder resulterade i olika grad 
av förändring på självkonceptet eller den personliga identiteten. Detta vittnar om vikten av 
denna form av undersökningar i fråga om identitetsskapade hos målgrupper som utsätts för 
olika prövningar och påfrestningar.  

Studiens huvudfråga gäller hur förhållandet mellan ett förändrat självkoncept och den 
personliga identiteten upplevs. Studien visar att sjukdomen förändrade intervjupersonernas 
självkoncept som därefter påverkade den personliga identiteten. Sjukdomens fysiska yttringar, 
i form av exempelvis reducerad rörelseförmåga, ledde till en förändrad självuppfattning både 
kroppsligt och mentalt och fick till följd en modifierad personlig identitet. Ett samband kan 
därmed sägas ha påträffats och detta hos samtliga intervjupersoner i varierande grad.  

Beträffande den mer specificerade frågan som handlar om vad i självkonceptet respektive 
den personliga identiteten som kan modifieras av en livsförändring fann studien att 
upplevelsen av kroppen förändrades till följd av sjukdomens fysiska konsekvenser som i sin 
tur förändrade upplevelsen och värderingarna om sig själv. Kroppens förutsättningar och 
förmågor förändrades och en omvandling vederfors ifråga om sig själv från kapabel till icke 
kapabel med reducerad förmåga lokaliserad i olika arenor. Inskränkningar inom privatliv, 
vardagsliv, arbetsliv och framtidssyn förekom orsakat av kroppens förändrade villkor. Det 
influerade intervjupersonernas värderingar om sig själva främst till det negativa. En förlust av 
sitt forna jag och vad de kunde åstadkomma upplevdes och väckte känslor som även de 
influerade upplevelsen av sig själv. Ytterligare argument för ett förändrat självkoncept är att 
strategier för att hantera en ny självuppfattning brukades, ett accepterade krävdes för att 
bearbeta en ny självuppfattning och en kontextuell och diskrepant självuppfattningen förelåg, 
vilket inte var aktuellt innan sjukdomsinträdet enligt intervjupersonernas utsagor. Även 
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omgivningens skiftande bemötande och förväntningar färgade självkonceptet på så vis att 
intervjupersonernas egna upplevelser av sig själva influerades av omgivningens inställning.  

 Denna negativa vändning av självkonceptet påverkade den personliga identiteten på ett 
positivt vis gällande karaktärsdrag. Majoriteten upplevde att deras sätt att vara utvecklats i 
positiv riktning. Upplevelsen av sig själv som svagare och sårbar genererade en ökad 
empatisk framtoning, förståelse och medkänsla för andra utsatta individer. Dock förekom det 
även negativa karaktärsdrag, som självcentrering och försämrat självförtroende, som är en 
följd av att inte kunna leva under samma premisser som tidigare. Samtliga intervjupersoners 
målsättningar förändrades också av ett förändrat självkoncept. Kroppens ändrade villkor satte 
prägel på mål och planering för framtiden. Det som var möjligt innan var inte alltid längre 
genomförbart av fysiska skäl och upplevelsen som sig själv som sårbar tillkom, vilket krävde 
nya målsättningar. Detta visar också på en reviderad personlig identitet då ändrade 
målsättningar är en följd av sjukdomens begränsningar och intervjupersonernas reviderade 
syn på sig själva. Då det gäller karaktärsdrag och målsättningar innebär det att det är den inre 
personliga identiteten som förändrats. Den yttre personliga identitetens förändring kan 
härledas till att omgivningens uppfattning inte var överensstämmande med 
intervjupersonernas upplevelse av sig själva. Detta skapade en obalans i intervjupersonernas 
självkoncept och de införlivade delvis omgivningens uppfattning i sin egen för att skapa ett 
tillstånd av balans.  

En diskrepans förelåg beträffande de förändringar som skett i både uppfattningen om 
kroppen och om sig själv som individ samt de angående den personliga identitetens inre 
enhet. Intervjupersonerna uppfattade inte alltid de förändringar som skett parallellt med att de 
sedan berättade om modifikationer de uppmärksammat. Dels kan denna diskrepans förklaras 
av en omedvetenhet om vilka förändringar som tillstått och dels en önskan om att sjukdomen 
inte haft någon påverkan. När reflektion erbjöds kunde intervjupersonerna komma till insikt 
om eventuella förändringar. Viljan om sjukdomens oansenliga inverkan kan härledas till 
skälet varför förnekandet av upplevda förändringar försiggick trots att skillnader registrerats 
av intervjupersonerna. 

Sammanfattningsvis kan det sägas att de anpassningsinsatser som krävts och de 
begränsningar som tillkommit visar att intervjupersonernas upplevelse av sig själva och kropp 
förändrats. Detta vilket betyder att deras självkoncept likaledes förändrats. Denna förändring 
har fått till följd att deras personliga identitet omskapats i fråga om karaktärsdrag och 
målsättningar.  

 
 

Relation till tidigare forskning 
 
I enlighet med tidigare studier visade den aktuella studien att trötthet hos MS sjuka är ett stort 
problem (Forbs et al., 2006) och att de kan leda till oro och minskad delaktighet i sociala 
sammanhang (Flesner & Lindencrona, 2001; Stuifberger & Rogers, 1997). Att familje- och 
samliv påverkas (Esmail et al., 2007) kunde däremot inte bekräftas. Samtliga 
intervjupersoners livskvalitet har försämrats till följd av sjukdomen vilket tidigare studier 
även visat (Forbs et al., 2006). Esmail et al. (2007) fann att sjukdomens oförutsägbarhet 
skapade förändringar i sjukas identitet, vilket även denna studie visar, detta mer specifikt i 
fråga om förändringar i självkonceptet och den personliga identiteten. Då tidigare forskning 
om ett förändrat självkoncept och dess påverkan på den personliga identiteten är högst 
begränsad är möjligheten till en jämförelse likaså begränsad. Tidigare forskning har påvisat 
att ett förändrat självkoncept kan förändra den personliga identiteten vid tidpunkten då en 
diagnos ställts (Dovey-Pearce et al., 2007). Detta har denna studie inte helt kunnat bekräfta då 
inga indikationer pekar på att just den tidpunkten varit kritisk gällande detta förhållande. 
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Däremot bekräftar denna studie att en diagnos kan påverka självkonceptet som i sin tur kan 
modifiera den personliga identiteten. Av vikt att framhålla var dock att intervjupersonerna 
redan i inledningen av sjukdomsprocessen efter att diagnosen ställts, upplevde svårigheter och 
omdefinierade sig själva. Dock finns inga konkreta bevis på att endast diagnostillfället varit 
ursprunget för modifikationen. Det kan snarare beskrivas som en process där anpassning, 
sjukdomens begränsningar och de konflikter den bidragit till, orsakat självkonceptets och den 
personliga identitetens förändringar. I likhet med Dovey-Pearce et al. (2007) fann denna 
studie att genom att klassificering av andra skiljer sig från den egna upplevelsen av sig själv 
kan det påverka självkonceptet och den personliga identiteten. Intervjupersonerna upplevde 
sig ibland bli särbehandlade i förhållande till andra individer och i förhållande hur de blev 
bemötta innan de blev sjuka eller när symtomen uppenbarade sig. Tidigare forskning (Dovey-
Pearce et al., 2007) beskriver inte vad som förändrar respektive identitetskomponent, vilket 
denna studie gör. Genom en modifierad uppfattning av sig själv och kroppen visade det sig att 
den inre personliga identiteten reviderades i fråga om utvecklande av nya karaktärsdrag samt 
förändring av målsättningar, framförallt i fråga om förbehåll. Inom ramarna för drömmar, 
fritidsintressen, karriärutveckling och resor förekom inskränkningar av mål.  

Denna studie indikerade att självkonceptet påverkades negativt av sjukdom. Detta styrker 
tidigare forskning (Ellis-Hill & Horn, 2000; Lempp et al., 2006; Tam, Chan, Lam, & Lam, 
2003). Tam et al. (2003) menade att det inte förelåg några skillnader hos individer med och 
utan synliga handikapp. Inte heller denna studie kunde finna några tecken på att symtomens 
synlighet eller osynlighet påverkade självkonceptet mer eller mindre. Dock bör det framhållas 
att de deltagare som satt i rullstol påverkades av det sakläget. I motsats till studien av Ellis-
Hill och Horn (2000) fann denna studie att bristen eller förlusten av fysiska förmågor 
förändrade självkonceptet. Liksom Lempp et al. (2006) anträffades att självkonceptet 
förändrades av skillnader gällande förväntningar från omgivningen i jämförelse med innan de 
insjuknade. Variationen för hur stora förändringar och omställningar sjuka individer upplever 
kan vara stor, vilket den aktuella studien styrker. Dock kan det inte styrkas att storleken på 
förändringen resulterade i olika grad av förändring på självkonceptet. Flertalet 
intervjupersoner kunde stundtals uppträda med en likgiltig attityd gentemot sjukdomen, vilket 
bekräftar studien av Busch (2005). Användandet av likgiltighet nyttjades för att skydda sig 
psykologisk och resulterade sedan i en medveten strategi. Dock uppfattades denna studies 
deltagare inte vara medvetna om detta.  

Förändring av den personliga identiteten till följd av sjukdomstillstånd kunde påvisas i 
denna undersökning, vilket bekräftar tidigare forskning (Charmaz, 1995; Edwards, 2007; 
Lempp et al., 2006; Tan et al., 2003). Sorg och rädsla samt en förlust gällande självständighet 
nu och i framtiden upplevdes i denna studie liksom i tidigare undersökningar (Lempp et al., 
2006). Rädslan att uppfattas som en börda av omgivningen och tvingas ge upp sin 
självständighet kunde bekräftas (Lempp et al., 2006). Till skillnad mot studier om individer 
med Anorexia nervosa som ofta refererar till sjukdomen som en del av sig själva eller 
identiteten kunde detta inte sägas gälla individer med MS. Sjukdomen särhölls från identiteten 
men de psykiska följderna och den personliga utvecklingen inkorporerades däremot. 
 
 
Validitet  
 
Undersökningen är omfattande gällande brukbart material. För att få djup och bredd i 
undersökningen har åtta personer intervjuats och svarat på frågor med fokus på anknytningar 
mellan ett upplevt förändrat självkoncept och upplevelsen av en förändrad personlig identitet. 
Studiens val av metod gjordes utifrån kriteriet att få en så rik och tät beskrivning som möjligt 
av individers upplevelse av en livsförändrings påverkan. Mättnad uppnåddes efter fem 
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intervjuer. Resterande tre intervjuer bekräftade det som sagts tidigare men bidrog med 
ytterligare nyansskikt. Antalet intervjuer baserades på den nämnda mättnaden samt att det 
förelåg vissa svårigheter med att få intervjupersoner. Mättnaden kan ha bidragit till att 
studiens frågeställning kunnat besvaras på ett omfattande och ingående sätt. Avsikten att sätta 
sig in i intervjupersonernas realitet uppfylldes.   

För att kontrollera och säkerställa validiteten i undersökningen blev det viktigt att under 
hela datainsamlingen kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka upptäckterna. Detta skedde 
bland annat genom prövning av forskningsresultatens trovärdighet, rimlighet och 
tillförlitlighet samt att undersöka den teoretiska föreställningen om vad som undersöks. En 
annan kontroll som nyttjades var att undersökningens innehåll och syfte formulerades före 
valet av specifik metod.  

Ett validitetshot kan vara att författaren själv inte har samma sjukdom som 
intervjupersonerna, vilket kan ha medverkat till att en full förståelse inte erhållits. Detta kan 
vidare ha föranlett till att viktiga följdfrågor inte ställts eller att betydelsefulla svar inte följts 
upp. Ett annat eventuellt hot mot validiteten är deltagarnas eventuella strävan efter social 
önskvärdhet då de kan ha svarat enligt deras uppfattning om vilka svar intervjuaren önskat. 
Detta kan ha minimerats då syftet med studien hemlighölls samt att författaren påpekade 
innan intervjuerna att inga svar var felaktiga då deras unika upplevelse skulle dokumenteras. 
Förväntanseffekterna kan ha minimerats av att intervjupersonerna själva fick välja plats för 
genomförandet av intervjuerna. Dock kan problem med att intervjupersonerna inte agerade 
naturligt ha förekommit då intervjusituationen inte var av naturlig art. Eftersom deltagarna 
tillhör samma föreningar kan det ha funnits tillfällen under intervjuperioden för 
intervjupersonerna att diskutera de frågor som ställts vid intervjutillfället, vilket kan ha 
påverkat resultatet och reliabiliteten. 

En stor åldersvariation förelåg mellan intervjupersonerna, vilket eventuellt också kan 
betraktas som ett hot mot resultatet då detta kunnat bidra till en mångsidighet som annars 
kunnat undvikas. Homogenitet kunde måhända skapa en djupare och mer nyanserad bild. 
Intervjupersonerna upplevde dock liknande problem och svårigheter, vilket kan ha visat på att 
hotet var obetydligt.  
 
 
Begränsningar och framtida forskning 
 
Samtliga intervjupersoner var svenskar och gängse föreställning i den nordiska kulturen är att 
det inte är helt tillåtet att beklaga sig. Detta skulle kunna avspeglas i den positiva anda som 
deltagarna presenterade samt att ömkan var sällsynt. Detta får som betydelse att resultatet 
skulle kunna bli annorlunda om samma studie genomförs någon annanstans.  En annan möjlig 
förklaring kan vara, med tanke på kriteriet att deltagarna skulle ha varit diagnostiserade sedan 
åtminstone fem år, att de haft tid att ge utlopp för bitterhet och ilska.  

En svårighet förelåg att erhålla deltagare av skiftande karaktär. Studiens deltagare var alla 
aktiva i sin förening och var allmänt positivt inställda till sin situation. Det kan antas att aktiva 
föreningsmedlemmar vill förmedla en viss bild av sakläget. Detta kan ha begränsat studien då 
det kan antas att inte hela spektrumet av föreningens medlemmars upplevelse förts på tal 
liksom hela spektrumet av MS sjuka. Deltagarna i studien berörde och menade att de endast 
uppvisat fysiska symtom medan forskning visar (Esmail et al., 2007; Flesner & Lindencrona, 
2001; Gilchrist & Creed, 1994; Stuifberger & Rogers, 1997) att även psykiska symtom och 
förändringar kan förekomma till följd av MS. Bilden som deltagarna målade upp var således 
ensidig ur ett symtommässigt perspektiv. Den brist som förelåg gällande variation mellan 
deltagarna och den bild som framfördes kan ha påverkat möjligheten att generalisera resultatet 
till MS sjuka. Dock kan denna enhetliga grupp eventuellt generaliseras till dylika individer 
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och grupper med MS. Gällande generaliserbarheten till andra sjukdomar kan det tänkas att 
resultatet skulle skilja sig från sjukdomar som är synliga men att identifikation med 
sjukdomar som ej syns utåt med liknande symtom kan göras.  

Förslag till framtida forskning är att genomföra en longitudinell studie, att undersöka 
upplevelsen av livsförändringar under ett längre tidsperspektiv då denna studie indikerat att 
upplevelsen delvis förändras med tiden. Det vill säga hur sjuka individers resonemang och 
upplevelser kan relateras till självkonceptet och den personliga identiteten under olika 
tidsperioder under sjukdomsförloppet.  

Tidigare forskning har visat att identiteten ständigt utvecklas varav det skulle vara av 
intresse att studera ålderns inverkan på identitetsförändringens betydelse, eftertryck och 
påverkan relaterat till livsförändringar. I denna studie ingick intervjupersoner i varierande 
ålder men inga åldersskillnader kunde tydas. På grund av det låga antalet intervjupersoner och 
det stora åldersspannet intervjupersonerna emellan är det svårt att uttala sig om några sådana 
skillnader föreligger. 

Förutom få studier om denna undersöknings aktuella beröringspunkt har ett litet antal 
studier påträffats från Europa eller specifikt från Sverige gällande självkonceptet och den 
personliga identiteten, vilket uttalar denna studies relevans. Denna studie hoppas kunna 
inspirera andra forskare att vidareutveckla detta identitetsområde. Framtida forskning kan 
vidarestudera andra livsförändringar än denna studies valda inriktning för att undersöka 
skillnader och likheter gällande olika fenomen.  
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Appendix  
  

Intervjuguide 
 
1. Bakgrund 
 

• Namn 
• Ålder 
• Kön 
• Civilstånd 
• Sjukdom 
• Tid sedan diagnos 
• Typ av symptom 
• Medicinering 
• Arbetsför/arbetsförmåga 

 
 
2. Självkoncept 
 

• Hur upplever du att din sjukdom har påverkat dig? 
 

• Hur har ditt liv förändrats generellt till följd av din sjukdom sedan du fick din 
diagnos? 

o Arbete? 
o Relationer? 
o Fritid? 
o Vardagliga sysslor?    

 
• Hur kan förändringen avseglas i ditt liv idag? 

o Attityder? 
o Värderingar? 
o Val? 

• Skillnad mot förut gällande: attityder, värderingar, val? 
 

• Vad har krävts av dig för att hantera denna förändring? 
o På vilket sätt? 

 
• Har du betraktad dig annorlunda tidigare än vad du gör nu med denna sjukdom? 

o På vilket sätt? 
o Påverkan? 

 
• Hur ser du på dig själv idag jämfört med hur du såg på dig själv förut? 

o Fysiskt utseende? 
o Fysiska förmågor? 

 
• Kan du berätta om i vilka situationer det är tydligt att du lider av en sjukdom? 

o Vilka känslor väcker det hos dig? 
o Kan du vara dig själv i dessa situationer?



• Har du upplevt några specifika problem i din självuppfattning som du tror att du inte 
hade haft om du hade varit frisk? 

o Exemplifiera med en situation 
o Påverkan? 
o Betydelse? 
o Hur har du hanterat dessa? 

 
• Anser du att det förekommer eller har förekommit konflikter på grund av att du har en 

sjukdom?  
o Vad har i så fall utlöst dessa? 
o Hur har du löst dem? 

 
• Kan du ge några exempel på hur tror du att ditt liv hade sett ut om du hade levt ett liv 

utan denna sjukdom? 
 
• Hur tror du att du hade sett på dig själv om du levt ett liv utan sjukdomen? 

o Kan du jämföra det med din nuvarande situation? 
 

• Hur tror du att dina förutsättningar hade sett ut om du levt ett helt friskt liv? 
o Jämförelse med den nuvarande situationen? 

 
• Hur ser du på framtiden? 

o Rädslor/förhoppningar – kopplade till sjukdomen? 
o Skillnad nu/diagnostillfället?  
 
 

3. Personlig identitet 
 

• Hur tror du att dina karaktärsdrag hade sett ut om du inte hade varit sjuk? 
o Jämförelse med den nuvarande situationen? 
o Upplever du att du hade haft en annan personlighet? 

 
• Hur tror du att dina mål i livet hade sett ut om du inte hade varit sjuk? 

o Jämförelse med den nuvarande situationen? 
 

• Vilka förväntningar upplever du att du har på hur du ska vara nu när du har denna 
sjukdom? 

o Från familj? 
o Från vänner? 
o Från omgivningen generellt? 
o Skillnad mot upplevda förväntningar från förut? 

 
• Upplever du att människor som kände dig innan och människor som bara känner ditt 

nuvarande jag uppfattar dig på samma sätt? 
o Varför/varför inte? 
o På vilka sätt är det samma/olika? 

 
• Kan du bete dig på samma sätt med människor som kände dig innan du fick 

sjukdomen och människor som bara känner dig sedan du blev sjuk?



o Anser du att du kan vara dig själv i båda situationerna? 
• Varför/varför inte? 
 

• Hur tror du att ditt liv hade sett ut idag om du inte hade varit sjuk? 
o Hur positivt/hur negativt? 

 
• Hur har du anpassat dig till ett liv med denna sjukdom? 

o På vilket sätt? 
o Vilket har varit lättast/svårast? 

 
• Upplever du att din självuppfattning är densamma i olika situationer? 

o Förändras din syn på dig själv i vissa sammanhang, vilka i så fall? Ge exempel. 
o På vilket sätt? 
 

• Har du upplevt förvirring eller osäkerhet gällande din självuppfattning på grund av att 
du lider av en sjukdom? 

o På vilket sätt? 
o I vilka situationer? 
o Varför tror du? 

 
• Finns det något/ Vad har varit positivt med att drabbas av en sjukdom? 

o Vad är det mest värdefulla du lärt dig/som du tar med dig? 
 
 

4. Avslutning 
 

• Är det något du vill lägga till? 
• Är det något du tycker att jag har glömt att fråga? 
• Vill du ta del av den färdiga uppsatsen?



The relationship between an altered self-concept and the personal 
identity regarding life changes 

About individuals suffering from MS 
 

Lisa Lewin 
 
 

During an individual’s life many events develop and change the person and 
some may even change the individuals’ identity. Focusing on the 
relationship between an altered self-concept and the personal identity, a 
qualitative attempt was made. Eight interviews were made with individuals 
who suffered from MS. The result showed that the way the participants 
experienced themselves, their bodies and the way they attributed themselves 
changed dependent on the obstacles and limitations the disease contributed 
to. This was followed by changes in the personal identity in terms of 
characteristics and goals. The study contributes with advanced knowledge 
about alterations of the self-concept and the personal identity concerning 
illness. 

  
Key words: identity, self-concept, personal identity, change. 

 


