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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros är en motorneuronsjukdom som leder till total 

förlamning av kroppens viljestyrda muskulatur och döden inom några få år medan 

medvetandet behålls opåverkat under hela sjukdomsförloppet. Det bidrar till ett fysiskt, 

psykiskt och existentiellt lidande hos patienten. För att kunna erbjuda rätt stöd till patienten 

bör sjuksköterskan ha en ökad kunskap och förståelse kring hur patienter med ALS 

upplever livet med sin sjukdom. Syfte: Beskriva patienters upplevelser av att leva med 

sjukdomen ALS. Metod: Studien är baserad på en kvalitativ ansats utifrån självbiografier 

som belyser personers upplevelse av att leva med sjukdomen ALS. Vid analys av 

självbiografierna användes en innebördsanalys. Resultat: Efter analys framträdde fem 

teman som belyser hur individer kan uppleva sitt liv med ALS. Det framkom i resultatet att 

trots förluster, sorg, ovisshet och lidande så kunde informanterna ändå acceptera, hantera 

och finna mening i sin sjukdom. Slutsats: Att drabbas av ALS medför ett existentiellt 

lidande hos patienten. Det är viktigt som sjuksköterska att ge rätt stöd och individanpassad 

information för att kunna ge vägledning genom hela sjukdomsförloppet vilket skapar 

möjligheter att främja begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet och välbefinnande hos 

patienten. 
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___________________________________________________________________________ 

Background: Amyotrophic lateral sclerosis is a motor neuron disease that leads to total 

paralysis of the body's involuntary muscles and death within a few years, while 

consciousness is retained unaffected throughout the course of the disease. The disease 

contributes to physical, psychological and existential suffering. In order to offer the right 

support to the patient, the nurse should have a greater knowledge and understanding of 

how patients with ALS experience life with their disease. Purpose: To describe patients' 

experiences of living with ALS. Method: The study is based on a qualitative approach 

based on autobiographies that illuminate people's experience of living with ALS. To 

analyze the autobiographies the authors in the foregoing study used a significance analysis. 

Results: Five themes appeared after analyses which illustrate how individuals can 

experience life with ALS. It emerged in the results that despite the losses, sadness, 

uncertainty and suffering the informants could still accept, manage and find meaning in 

their illness. Conclusion: To suffer from ALS causes an existential suffering. It is 

important as a nurse to provide the right support and personalized information to provide 

guidance throughout the course of the disease, creating opportunities to promote 

manageability, meaningfulness and well-being for the patient. 
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INLEDNING 

I Sverige drabbas cirka 200 personer varje år av den obotliga sjukdomen amyotrofisk 

lateralskleros (ALS). Sjukdomen leder inom några få år till total förlamning av kroppens 

viljestyrda muskulatur och till slut även döden. Medvetandet är fortfarande intakt under hela 

sjukdomsförloppet. ALS kan utgöra ett hot mot individens fysiska och psykiska hälsa och 

sjukdomen påverkar såväl patienten, närstående som involverad sjukvårdspersonal. Tidigare 

studier lyfter fram att en del patienter önskar aktiv dödshjälp, vilket är olagligt i Sverige. 

Rosengren, Gustavsson och Jarnevi (2015) menar att det saknas tillräckligt med studier om 

hur patienter med ALS upplever sin sjukdom (a.a.). Som sjuksköterska är det viktigt att kunna 

bemöta patienters fysiska psykiska och existentiella behov samt frågor för att lindra lidande 

och främja hälsa. Därav behövs en kunskap och förståelse om patienters upplevelse av att leva 

med ALS. 

BAKGRUND 

Historik och Förekomst 

År 1830 beskrev engelsmannen Charles Bell för första gången två personer med 

motorneuronsjukdom (MND). Tjugo år senare år 1850 formade fransmannen Fransçois Aran 

begreppet progressiv spinal muskelatrofi. Det som idag kallas Amyotrofisk lateralskleros 

(ALS) beskrevs först år 1869 av fransmannen Jean Martin Charcot efter att kliniska 

iakttagelser och neuropatologiska studier utförts (Ansved & Solders, 2012). I Sverige 

insjuknar cirka 200 personer i ALS varje år. I dagens Sverige finns det cirka 700 personer 

som lever med sjukdomen. Det är vanligare att män drabbas än kvinnor och den vanligaste 

åldern vid sjukdomsdebut är mellan 45-75 år (Socialstyrelsen, 2014). ALS kan dock debutera 

tidigare i unga år. Det finns kända fall av ALS som debuterat redan vid tonåren (Ansved & 

Solders, 2012).  

 

Patofysiologi och Etiologi 

ALS är en typ av MND som orsakar förlamning hos den drabbade. Vid ALS sker en 

progressiv nedbrytning av motoriska nervceller (neuron) både kraniellt och på ryggmärgsnivå. 

Motoriska neuron i hjärnbarken, kranialnervkärnor i hjärnstammen, ryggmärgen och perifera 

motoriska neuron bryts ned (Svensson, 2007). Ryggmärgens yttre del ersätts med bindväv, så 

kallat skleros. Som följd av nedbrytningsprocessen kan de skadade neuronen inte längre ge 

signaler till den engagerade skelettmuskulaturen som då förtvinar (Ericsson & Ericsson, 

2012). Sjukdomen är gradvis tilltagande och initialt i sjukdomsdebuten påverkas övre 

muskelneuron eller nedre muskelneuron. Vid påverkan på övre neuron är muskelförtvining 

inte lika markant, sjukdomsbilden domineras av nedsatt finmotorik, muskelspänning och 

kramp, samt stelhet. När nedre motorneuron är engagerade domineras sjukdomsbilden istället 

av muskelsvaghet, muskelförtvining samt ryckningar i musklerna (Majoor-Krakauer, Willems 

& Hofman, 2003). I takt med att sjukdomen progredierar kommer både övre och nedre neuron 

i regel att påverkas av nedbrytningsprocessen (Ansved & Solders, 2012).  
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Orsaken till ALS är än idag fortfarande okänd. Hos 10 procent av fallen har det kunnat 

påvisas en ärftlighet, så kallad Familjär ALS. Forskare har kunnat finna en genetisk mutation 

hos en del av de diagnostiserade patienter som även har haft en släkting med samma sjukdom 

(Majoor-Krakauer, et al., 2003). Det finns teorier om att genetiska mutationer tillsammans 

med avsaknad av skyddande gener och påverkan från yttre miljöfaktorer kan vara en orsak till 

sjukdomens uppkomst (Aquilonius & Munch-Andersen, 2012). Forskare har kunnat påvisa ett 

samband mellan exponering av exempelvis tungmetaller, elektriska stötar eller rökning och 

ALS. Dessa yttre faktorer har ej enskilt kunnat uteslutas som en avgörande orsak till 

sjukdomen (Socialstyrelsen, 2014; Ansved & Solders, 2012; Aquilonius & Munch-Andersen, 

2012; Majoor-Krakauer, et al., 2003). Det finns även teorier om att virusinfektioner, 

autoimmun sjukdom samt överproduktion av signalsubstansen glutamat, som har en toxisk 

verkan på neuron, kan vara orsaken till sjukdomens etiologi (Ansved & Solders, 2012). Det 

enda som har kunnat säkert fastställa är att genetiska faktorer, manligt kön, rökning och ålder 

mellan 45-75 år utgör riskfaktorer för att drabbas av ALS (Socialstyrelsen, 2014).  

Förlopp och symtom 

Livslängden hos patienter som har drabbats av ALS är cirka 3-5 år efter att de första 

symtomen framträder (Elman et al., 2007).  I en del fall sker sjukdomsförloppet långsamt, då 

patienten kan leva i över 10 år (Andersen et al., 2011). Symtomen och sjukdomsförloppet för 

ALS varierar beroende på vilka neuron som till en början är engagerade. ALS kan delas in i 

olika grupper beroende på vilka neuron som först drabbas; Klassisk ALS, Progressiv 

bulbärpares, Primär lateralskleros och Progressiv spinal muskelatrofi (Ansved & Solders, 

2012). Det som är gemensamt för alla undergrupper av ALS är att nedbrytningen av 

nervceller kontinuerligt sprider sig. Sent i sjukdomsförloppet leder degenerationen till 

förtvining av samtlig viljestyrd muskulatur (Socialstyrelsen, 2014).  

 

Det vanligaste debutsymtomet är upplevelsen av en svaghet i ena armen, handen, benet eller 

höften. Patienten kan då uppmärksamma en försämring av finmotoriken och balansen 

(Kinsley & Siddique, 2001). Cirka en tredjedel får initialt symtom som svårigheter att tala, 

svälja samt stel ansiktsmimik på grund av att övre neuron är drabbade. Majoriteten, cirka 80 

procent, av patienterna kommer till slut att utveckla sväljsvårigheter senare i 

sjukdomsförloppet (Socialstyrelsen, 2014). Patienten får då ofta problem att svälja saliv som 

leder till en kraftigt ökad salivansamling (Corcia & Meininger, 2008; Andersen, et al., 2011). 

Sväljningssvårigheterna gör det även svårt att äta vilket kan leda till undernäring och 

uttorkning som indirekt leder till ett ökat muskelförfall (Socialstyrelsen 2014). I ett sent skede 

av sjukdomsförloppet påträffas smärta i 43-73 procent av fallen. Som följd av patientens 

orörlighet uppstår smärta på grund av en inflammatorisk process i leder. Eftersom patienten 

inte spontant kan byta kroppsställning uppstår även smärta i kroppsdelar som utsätts för tryck. 

Depression förekommer hos 30 procent av de patienter som har ALS, oavsett vart i 

sjukdomsförloppet patienten befinner sig (Corcia & Meininger, 2008). Ångest är även vanligt 

framförallt vid diagnosskedet samt vid livets slutskede (Andersen, et al., 2011). Vid 

neuronengagemang i pannloben kan patienten även få andra psykiska symtom i form av 

emotionella störningar så kallat affektlabilitet, med icke-viljestyrda anfall av kompulsivt gråt 

eller skratt (Ansved & Solders, 2012). Enligt forskning förekommer tvångsmässiga 

emotionella anfall hos cirka 50 procent av patienterna (Corcia & Meininger, 2008; Andersen, 

et al., 2011). Kognitiva förmågor och minnesförmåga förblir oförändrade under hela förloppet 

för de flesta patienter (Ericsson & Ericsson, 2012). Patientens andningsmuskulatur kommer 
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till slut att påverkas av nervcellsdöden vilket leder till andningsinsufficiens. Patienten får då 

symtom som ökad orkeslöshet, trötthet, störd nattsömn, samt andnöd. Den vanligaste 

dödsorsaken vid ALS är koldioxidnarkos, då koldioxidhalten i kroppen stiger på grund av det 

försämrade andningsarbetet. Aspirationspneumoni är även en vanlig dödsorsak vid ALS. 

Döden inträffar oftast i sömnen och sker stillsamt (Socialstyrelsen, 2014).  

Behandling och omvårdnad 

Det finns idag ingen botande behandling vid ALS (Corcia & Meininger, 2008). Palliativ 

behandling initieras vid diagnostisering genom att en vårdplan påbörjas med patienten och 

dess anhöriga (Elman et al., 2007). Behandlingen inriktar sig på att med hjälp av 

farmakologisk behandling och hjälpmedel lindra de psykiska och fysiska symtom som uppstår 

hos patienten samt för att underlätta det dagliga livet (Ericsson & Ericsson, 2012). 

Glutamatfrisättningshämmare ges vilket kan förlänga levnadstiden med 10-21 månader vid 

tidig insatt behandling (Ansved & Solders, 2012). På en del sjukhus finns ett ALS-team som 

innefattar flera professioner som sjuksköterska, läkare och kurator, arbetsterapeut och 

sjukgymnast (Ansved & Solders, 2012). Arbetsterapeut hjälper till att prova ut hjälpmedel och 

med bostadsanpassning, logoped kan kontaktas för kommunikationshjälpmedel. Dietist ger 

råd om lämplig kost vid sjukdomen för extra näring och för att underlätta sväljning. De flesta 

patienter kommer att förlora sin förmåga att svälja med tiden, då kan en perkutan endoskopisk 

gastrostomi (PEG) bli aktuell. Sjukgymnast med erfarenhet av kontrakturprofylax och 

andningsgymnastik kopplas in. Sjukgymnasten kan även med hjälp av träningsinsatser lindra 

problem med kramper och spänningar i musklerna hos patienten (Socialstyrelsen, 2014). Det 

framkommer i forskning att patienter ofta har en vilja att vårdas och få dö i hemmet, trots 

ångest, rädslor och osäkerhet inför döden (Ozanne, Graneheim & Strang, 2012). Det innebär 

att anhöriga får ett stort ansvar och svårigheter att vårda sin familjemedlem, vilket kan 

påverka deras livssituation och deras hälsa (Olsson-Ozanne, Graneheim, Persson & Strang, 

2011). Det kan även medföra en risk att patienter upplever känslor av skuld över att vara en 

börda gentemot sina anhöriga. (Olsson-Ozanne et al. 2011; Ozanne et al. 2012; Rosengren et 

al. 2014). Flera studier lyfter fram att en del patienter med ALS önskar aktiv dödshjälp 

(Andersen et al., 2011; Bolmsjö, 2001; Rosengren, et al., 2015). Aktiv dödshjälp är dock 

förbjudet i Sverige enligt lag (Socialstyrelsen, 2011).  

Omvårdnadsteoretiska begrepp  

Levd subjektiv kropp 

Den levda kroppen innebär individens fysiska, psykiska, själsliga och existentiella helhet. Det 

är genom den levda kroppen som människan har tillgång till livet och sin existens. Kroppen 

kan ses som verktyget som hjälper individen att uppleva världen runt sig. Människans 

existens sker både själsligt i kroppen då individen upplever sin omvärld med känslor, tankar 

och sinnesintryck men även fysiskt genom kroppen då människan kan förmedla sina tankar, 

uttrycka sina känslor och utföra handlingar. Vid frånvaro av sjukdom tas kroppen ofta för 

givet men vid kroppsliga förändringar blir individen fråntagen sitt verktyg att integrera med 

sin omvärld (Dahlberg och Segesten, 2010).  
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Ozanne et al. (2012) lyfter fram att vid ALS förlorar patienten sin fysiska kapacitet och 

förmåga att göra sig förstådd både verbalt och icke-verbalt men samtidigt har patienten en 

bibehållen kognitiv förmåga att förstå sin omgivning. Nelson, Trail, Van, Appel, och Lai 

(2003) belyser att sjukdomens fysiska symptom successivt leder till förändringar i patientens 

livsstil och arbete, förändrade roller i patientens relationer med vänner och familj samt så 

uppstår en beroendeställning till individer i patientens närhet vilket leder till sämre 

livskvalitet. Ozanne et al. (2012) skriver även att sjukdomen utgör ett hot mot den fysiska 

kroppen i form av successiv passivitet som leder till isolering och förlust av patientens 

identitet. Olsson-Ozanne et al. (2011) belyser att en snabb okontrollerbar förändring av 

patientens kropp som inte ger tid för individen att anpassa sig kan ge en känsla av förlorad 

kontroll och maktlöshet. De ständiga förändringarna kan göra att individens självbild utmanas 

och förlorar synen på sig själv som en stark och självständig person.  

Lidande 

Enligt Montoya-Juarez, et al. (2012) är lidandet subjektivt och multidimisionellt och är i 

synnerhet framträdande vid sjukdom. Lidandet är inte enbart karakteriserat av känslan av att 

ha hälsan hotad, utan även känslan av att inte kunna hantera hotet. Författarna menar att 

lidande inte är begränsat till den fysiska kroppen utan påverkar hela människan. Eriksson 

(1994) lyfter fram att vid sjukdom så blir det invanda livet, som människan tar som en 

självklarhet, ur balans. Sjukdom kan medföra ett lidande för patienten, ett så kallat 

sjukdomslidande.  Sjukdomslidande är ofta förknippat med kroppslig smärta, men sjukdom 

medför inte enbart fysisk smärta utan kan även innebära en andlig och existentiell smärta, så 

kallat själsligt lidande. Ett själsligt lidande innebär patientens upplevelse av förnedring, skam 

och skuld relaterat till sjukdom eller behandling. Detta kan vara känslor som patienten själv 

upplever eller orsakas i relationen med vårdpersonal eller den sociala integrationen i 

samhället. Bolmsjö (2013) förklarar att det inte är fysisk smärta utan ett själsligt och 

existentiellt lidande såsom förlust av värdighet som kan orsaka att individer önskar aktiv 

dödshjälp.   

 

Eriksson (1994) skriver att ett lidande som inkluderar hela människans livssituation kan 

benämnas som livslidande, det innebär lidandet som inkluderar allt som berör individens 

upplevelse att leva och att vara en social varelse bland andra människor. Livslidande kan vara 

ett hot mot individens existens men även att inte längre kunna genomföra meningsfulla 

livsprojekt. Att ha vetskapen om sin egen död men inte när den inträffar innebär ett stort 

livslidande. Ozanne et al., (2012) beskriver att patienter med ALS drabbas av ett livslidande 

då de har fått en dödsdom som inte är tidsbestämd. Montoya-Juarez et al., (2012) skriver att 

vid en obotlig sjukdom drabbas patienter av flera påtagliga hot mot sin hälsa som kan orsaka 

lidande, såsom smärta och andra symtom. Hot kan även vara det gradvisa beroendet av 

omgivningen som uppstår i samband med sjukdomens utveckling, ovisshet om framtiden och 

att vara en börda för andra. 

 

Hopp  

Eriksson (2000) skriver att tro hopp, och kärlek kan ses som människans grundläggande 

behov och styrka där hoppet är kompassen som ger hälsan en kurs i rätt riktning. Gum och 

Snyder (2002) menar att begreppet hopp är mycket mer än enbart positiva förväntningar av 
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uppnådda mål eller tron på framtida möjligheter. Begreppet hopp är nyansrikt och involverar 

komplicerade, dynamiska kognitiva värderingar och bedömningar av individens önskade mål. 

Det inbegriper även individens egen förmåga att utveckla och påbörja ett beteende för att 

uppnå målet och individens drivkraft samt bestämdhet att nå målet. Baserat på tidigare 

teoretisk och empirisk forskning finns det strategier för en döende människa att öka eller 

bibehålla hoppfullhet trots motgångar på vägen till målet. Fanos, Gelinas, Foster, Postone och 

Miller (2008) skriver att vid ALS är hoppet en viktig faktor för patientens psykiska och 

fysiska hälsa. Tidigare studier menar på att varken svårighetsgrad eller sjukdomsförloppets 

längd i ALS kan orsaka negativ inverkan på hoppet. Däremot oförmågan att påverka 

händelser i ens liv, så kallat externt kontrollfokus, och avsaknad av mening i livet är 

förknippad med hopplöshet. Ozanne, et al., (2012) skriver att bli diagnostiserad med ALS och 

vetskapen om att sjukdomen är obotlig påverkar känslan av hopp. Fanos, et al., (2008) belyser 

patienters strävan efter att finna hopp. Patienterna uttrycker hopp om att vara 

feldiagnostiserad, hopp efter ett botemedel, hopp på ett mirakel från gud och hopp om att få 

tillbaka sin fysiska förmåga.  

Känsla av sammanhang 

Antonovsky (1991/2005) förklarar att känsla av sammanhang (KASAM) delas in i tre stycken 

huvudkomponenter; Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. De tre komponenterna är 

väsentliga för att kunna hantera motgångar i livet. Begriplighet kan ses som hur en individ på 

ett strukturerat sätt kan förstå sig på och förutse negativa händelser inom sig men även runt 

omkring sig. Hanterbarhet menas med de inre och yttre resurser en individ har för att kunna 

hantera motgångar som kan uppstå i livet. Meningsfullhet uppstår när individen står inför 

utmaningar som denne anser vara värt att lägga ner energi och engagemang i. Lundin (2005) 

anser att KASAM är en av de mest fundamentala faktorerna hos individer för att kunna 

uppleva hälsa trots en livshotande sjukdom. Enligt Rosengren, et al., (2015) behövs stöd och 

adekvat information för att patienten ska kunna uppnå känsla av meningsfullhet och 

hanterbarhet. Det kan stärka patienten att hantera en specifikt svår livssituation genom att 

utifrån patientens behov skapa förutsättningar till hopp och en förbättrad livskvalitet. 

Sjuksköterskans profession  

Sjuksköterskan främsta roll inom sin profession är att förebygga ohälsa, främja hälsa, 

återställa hälsa och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Krav som ställs på 

vården för att det ska vara en god vård är att den ska grundas i respekt för patientens autonomi 

och integritet, samt gagna goda relationer mellan patienten och vårdpersonalen. Vården ska 

även vara patientcentrerad och bemöta patientens behov av information, följsamhet och 

säkerhet i vården (SFS 1982:763).   

 

Palliativ vård definieras som ett synsätt där målet är att optimera livskvalitén hos patienter 

med en obotlig och dödlig sjukdom samt dess närstående. Syftet är att förhindra och lindra 

lidande genom att effektivt behandla och lindra fysiska, psykiska och existentiella behov hos 

patienten vid vård i livets slutskede (WHO, 2002). Rosengren, et al., (2015) belyser 

kommunikationens betydelse för att kunna ge vård i livets slutskede med god kvalitet. För att 

sjuksköterskan ska kunna bygga relationer, tillit, och ge adekvat information behövs rak och 

tydlig kommunikation. Dock visar studier att patienter vid livets slutskede saknar adekvat och 

individanpassad information (a.a). Forskning visar att sjuksköterskan kan uppleva känslor 
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som maktlöshet, hjälplöshet och en rädsla i mötet med patienter som har MND då det inte 

finns något botemedel. Känslorna uppstår då sjuksköterskan känner en oförmåga att erbjuda 

tillräcklig hjälp till patienten (Bolmsjö, 2001). Studier tyder på att sjuksköterskan kan spela en 

stor roll för att främja patientens känsla av hopp och meningsfullhet trots en livshotande 

sjukdom (Gum & Snyder, 2002; Eriksson & Eriksson, 2012). Att ha ett fulländat fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande är ofta inte uppnåeligt för alla patienter. Det bör 

sjuksköterskan ha en medvetenhet om och istället försöka sträva efter att göra det bästa 

möjliga av situationen. Vid en livshotande sjukdom bör sjuksköterskan stödja patientens 

upplevelse av livskvalitet, och om det inte är möjligt, ska sjuksköterskan främja en värdig död 

(Wiklund Gustin & Lindwall, 2012).    

PROBLEMFORMULERING 

ALS är en ovanlig sjukdom som leder till förlamning av kroppen medan medvetandet 

fortfarande är opåverkat. Det kan orsaka både ett psykiskt och fysiskt lidande då patienten 

successivt blir beroende av sin omgivning och patientens identitet blir hotad. Studier visar att 

sjuksköterskan upplever en känsla av maktlöshet i mötet med patienten. Dock finns det 

bristfällig forskning om patienters upplevelse av att leva med ALS. Genom att få en ökad 

kunskap om hur patienter med ALS upplever sin sjukdom kan det leda till en fördjupad insikt 

och förståelse för sjukdomens komplexitet. Denna kunskap kan underlätta för sjuksköterskan 

att bemöta patientens fysiska, psykiska och existentiella behov med ett professionellt och 

adekvat förhållningssätt. På så sätt kan en god omvårdnad ges utifrån ett etiskt 

patientperspektiv. 

SYFTE 

Syftet är att beskriva patienters upplevelser av att leva med sjukdomen ALS.  
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METOD 

I studien används en kvalitativ ansats för att beskriva patienters egna upplevelser utifrån 

berättelser i form av skrivna biografier. Dahlberg (2014) beskriver komplexiteten att 

undersöka hur patienter genom sin livsvärld upplever ett fenomen, som i detta fall är 

upplevelsen av en sjukdom. För att få en fördjupad förståelse för hur patienter erfar fenomenet 

kan den skrivna berättelsen med fördel användas för att fånga människans nyansrika 

upplevelse. 

Urval 

Urvalet består av åtta självbiografier i form av böcker med publikationsår 1990-2017. För att 

kunna få en så stor variation och nyanserad bild som möjligt av patienters upplevelser av 

fenomenet så fastställdes inklusionskriterier och exklusionskriterier. Inklusionskriterna var att 

biografierna skulle vara utifrån ett patientperspektiv med fokus på sjukdomen ALS. 

Biografier av både manliga och kvinnliga patienter inkluderade för att på så sätt ta hänsyn till 

genus. Ytterligare ett av kraven var att biografierna skulle vara skrivna eller översatta till 

svensk text för att undvika feltolkning. Exklusionskriterierna var biografier som var skrivna 

på ett annat språk än svenska. Biografier som var skrivna utifrån ett närstående eller 

sjuksköterskeperspektiv exkluderades även, då de inte berörde syftet. 

Datainsamling 

Karlsson (2012) skriver att LIBRIS är den mest innehållsrika bibliotekskatalogen där det finns 

material från cirka 200 olika bibliotek i norden. Med hjälp av katalogen återfinns böcker som 

kan användas i vetenskapligt syfte (a.a.). LIBRIS nationella bibliotekssystem användes därför 

för att finna relevanta biografier för syftet som stämde överens med inklusionskriterierna. 

Först gjordes en överskådlig sökning med sökordet ”ALS och självbiografi” vilket enbart gav 

fyra stycken träffar. Av de fyra böcker som hittades lästes samtliga sammanfattningar igenom 

samt jämfördes med inklusionskriterierna. Samtliga biografier var relevanta för syftet samt 

överensstämde med inklusions och exklusionskriterierna och inkluderades i studien. För att få 

en större variation av datamaterialet bestämdes att göra en utökad sökning, se Bilaga 1. 

Bibliotekspersonal på Biblioteket i Lidköping gav förslag på att använda Lz i sökningen som 

är klassifikationen för självbiografier. Med hjälp av denna klassifikation kunde ytterligare två 

biografier finnas. En del biografier hade fler än en författare. Det skapade en osäkerhet om 

biografins relevans. Efter närmare granskning av biografierna visade det sig att författarna 

hade fått hjälp att skriva ner sina berättelser på grund av att deras kroppsliga funktionshinder 

försvårade skrivarbetet. Det gick tydligt att urskilja patientperspektivet i biografierna och 

därför ansågs de ändå som relevanta. Två stycken böcker var kända sedan tidigare, dessa var 

”Att leva solvänd; En bok om Vibeke och ALS” samt ”Diagnos; Pastor med ALS”. De två 

böckerna söktes med hjälp av fritext sökning i databasen LIBRIS. Samtliga valda böcker 

lånades på biblioteket i Lidköping samt Skövde eller köptes i bokhandel. De valda böckerna 

återfinns i Bilaga 2. 

Analys 

Enligt Dahlberg (2014) kan innebördsanalyser med fördel användas för att ta reda på hur 

individer upplever sin livsvärld genom den skrivna berättelsen. Med en innebördsanalys 
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analyseras meningen och innebörden av det som uttrycks av patienter och på sätt kan en 

fördjupad insikt och förståelse över patienters upplevelser av ohälsa erhållas. Patienters 

perspektiv på deras upplevelse av hälsa och sjukdom kan på så sätt undersökas med ett 

helhetsperspektiv. 

Analysen som genomfördes bestod av tre steg, helhet-delar-helhet. Författarna diskuterade sin 

egen förförståelse kring ALS innan biografierna lästes. Första steget gjordes genom att 

individuellt läsa självbiografierna i sin helhet och på så sätt bli bekant med texten. De 

meningar i böckerna som ansågs svara på syftet markerades enskilt av författarna för  att 

sedan kunna jämföra det markerade innehållet med varandra. Sedan diskuterades materialet 

mellan författarna. Efter att steg ett hade genomförts kunde en nedbrytning av helheten 

påbörjas. Med detta menades att stycken och meningar som bar på en relevant innebörd för 

syftet plockades ut ur texten och skrevs in i ett dokument. Denna nedbrytning skedde med ett 

innebördsorienterat fokus. Det utfördes genom att likheter i innebörder av stycken och 

meningar plockades ut ur texten. Sedan fördes dessa samman och bildade flera 

meningsbärande enheter. Därefter diskuterades de olika innebörderna i meningsenheterna som 

tagits fram, de innebörder som författarna inte ansåg stod i relation till syftet exkluderades. 

Innebörderna sorterades sedan, och de som relaterade till varandra sammanställdes i grupper 

och färgmarkerades i ett nytt dokument tills ett mönster och en struktur kunde urskiljas. 

Utifrån denna struktur kunde den nya helheten träda fram, som blev resultatet. Resultatet 

består av fyra stycken innebördsteman och tillhörande subteman som tagits fram efter 

bearbetningen av det sorterade datamaterialet. Denna innebördsanalys är i enlighet med 

Dahlberg (2014). Förslag på analys, se bilaga 3. 

Etiska överväganden 

I studien används självbiografier. Författarna till självbiografierna har själva valt att publicera 

böckerna för allmänheten och är därför offentligt material. Därav behöver inte 

samtyckeskravet godkännas av författarna till självbiografierna, dock ska etiska överväganden 

beaktas för att bibehålla författarnas integritet och värdighet. För att minimera risken för 

oredlighet och kränkning ska datamaterialet som används översättas korrekt, sanningsenligt 

och ej manipuleras för att få ett så trovärdigt resultat som möjligt (SFS 1960:729).  

Under studiens gång är det viktigt att förhålla sig objektivt till materialet som används för att 

undvika att det feltolkas. Ett etiskt och adekvat förhållningssätt ska genomsyra hela studien i 

enlighet med Medicinska forskningsrådet (2003) etiska riktlinjer för att visa värdighet och 

respekt till materialet samt författarna till biografierna. 
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RESULTAT 

Efter analys utförts framkom fem teman som beskriver upplevelsen av att leva med ALS. 

Citat från självbiografierna används för att exemplifiera tolkningar som ligger till grund för 

resultatet. I resultatet benämns författarna till självbiografierna som informanter då de är 

källan till inhämtat datamaterial, och ansågs inte vara patienter i samband med att 

självbiografierna skrevs. 

 

Tema 

Att genomgå 

förluster 

 Att brottas 

med 

känslor av 

skuld och 

skam 

Att vara 

ensam med 

andra i 

närheten 

Att hantera 

ett liv i 

förändring 

Finna 

mening i 

vardagen 

Att genomgå förluster 

Att få diagnosen ALS och den progressiva förlusten av de fysiska förmågorna väckte tankar 

och känslor av att tappa kontrollen över kroppen och tillvaron. Det bidrog till en ökad 

medvetenhet kring att informanternas tid var utmätt. Rädsla och ångest var tydligt 

framkommande kring ovisshet inför framtiden vilket kunde urskiljas i tre skeden; ovissheten 

kring vilka förmågor de skulle förlora härnäst, hur lång tid de hade kvar av livet, samt hur de 

skulle dö. En stor rädsla som informanterna upplevde var att dö genom kvävning. ”Det värsta 

är att inte veta när eller var i kroppen nästa försämring drabbar. Man vet inget om hur det 

blir eller om något hjälper” (Fant, 1994 s.93). Denna ständiga osäkerhet inför framtiden 

medförde initialt ångest, hopplöshet, förtvivlan och en känsla av maktlöshet, då de själva inte 

kunde påverka sjukdomens förlopp. För att försöka få tillbaka kontrollen riktades tankarna 

mot självmord och aktiv dödshjälp för att på så sätt ta tillbaka makten och kontrollen över sin 

egen död. ”Vi grät båda två och jag sa att om det blir för outhärdligt så tar jag livet av mig” 

(Sandgren, 2005, s. 115). De fysiska förlusterna medförde att de planer, idéer och 

föreställningar som informanterna haft inför framtiden inte längre var genomförbara och inte 

heller självklara. Tankar uppstod kring att det fanns mycket kvar av livet som de ännu inte 

hunnit med, såsom att se sina barn växa upp och att bli mor och farföräldrar. Det orsakade 

upplevelsen av att gå miste om livet och förlora framtiden med sin familj. Ovissheten 

medförde en känsla av meningslöshet inför framtiden vilket påverkade motivationen att sträva 

mot sina mål. Trots förlorade framtidsdrömmar och hopplöshet som diagnosen medförde 

kunde informanterna paradoxalt känna en starkare livslust med tiden då de ville hinna med 

sina tidigare uppsatta mål innan döden. ”Tiden räckte liksom inte till. Men nu när jag fått akut 

brist på framtid, skulle jag helst ha velat göra ännu mer. Så mycket som möjligt och nu 

omedelbart, här och nu och i den här minuten” (Lundmark, 2011, s. 22) 

 

Den successiva nedbrytningen av kroppen skapade tankar kring förlust av självständighet och 

frihet samt ett framtida beroende av både närstående och assistenter. Dessa tankar upplevdes 

som surrealistiska, hotfulla, skrämmande och skapade känslor av meningslöshet. 

Informanterna hade tidigare sett sig själva som självständiga och oberoende individer och 

tanken på att vårdas i vuxen ålder skapade känslor kring att regrediera till barnstadiet. Livet 

ifrågasattes om det var värt att leva när de inte kunde uträtta något själva. Upplevelsen av att 

bli utlämnad till andra och deras erfarenhet samt skicklighet av omsorg var påfrestande och 
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till en början svårt att acceptera. För informanterna uppstod ångest och frustration över att inte 

klara av att utföra basala behov som att äta, dricka samt att sköta sin personliga hygien. Att 

förlora sin självständighet innebar att inte längre ha kontroll över sina egna rutiner och vanor 

samt en maktlöshet då de upplevde att de inte längre hade makten över sina egna liv. När 

informanterna inte längre kunde klara sig själva utan tvingades be om hjälp ledde det till att 

deras självbild förändrades och de blev sårbara.  

 

Hela livssituationen påverkades eftersom vardagen begränsades, de vardagssysslor som 

tidigare tagits för givet och utförts med lätthet, blev allt svårare att utföra och till slut helt 

omöjliga. Kroppen och rösten avspeglade inte längre individen och dennes personlighet och 

kroppen upplevdes som en främling vilket skapade sorg och frustration. Informanterna 

upplevde en inre styrka och såg sig inte som funktionshindrade men det fysiska yttre 

avspeglade motsatsen då musklerna inte längre lyssnade till viljan ”Det värsta är att jag 

känner mig för stark och kan ändå dö av kvävning närsomhelst, jag har liksom upplevt det 5-

6 gånger - som att bli hängd och nerklippt” (Abram-Nilsson, 2003. s. 58). Fenomenet 

beskrevs som att vara fången, inlåst eller att bo i en sjuk kropp där intellektet och tanken var 

klar men att de endast kunde observera sin omgivning utan att integrera med den. Dessa yttre 

förändringar påverkade informanternas självkänsla negativt. Sorgen över att inte längre kunna 

utföra vardagliga fritidsaktiviteter och andra meningsfulla göromål som att påta i 

trädgårdslandet, måla, inte kunna följa med barnen ut i skogen och att inte kunna dansa eller 

vara yrkesverksam längre, var stor. Informanter beskrev att de inte längre uppfattade sig 

själva som attraktiva för sina partners på grund av sjukdomen och bieffekter från 

behandlingarna. Det upplevdes särskilt smärtsamt att förlora sin roll som mor då de fysiska 

förmågorna begränsade dem från att umgås med sina barn. Barnen sökte sig inte längre till sin 

mor då hon inte kunde tillfredsställa deras behov av till exempel närhet. Informanterna 

upplevde på så vis att de förlorade sin identitet som mor och far, hustru och man, som älskare 

och som kamrat ”Omgivningen finner sig i att mamman-hustrun-kompisen ligger där i 

sängen. Och snart minns kanske ingen henne som frisk. Jag är så rädd för det.” (Lindquist, 

2004, s. 217) 

 

När situationen i hemmet blev ohållbar på grund av förlamningen så fick informanterna 

genomgå både små och stora miljöanpassningar vilket medförde en omvälvning i deras 

livssituation. Det bidrog till känslor av förtvivlan, maktlöshet och frustration över det yttre 

hotet. Informanterna fick ofta göra uppoffringar så som bostadsanpassning, flytta från sina 

hem samt tvungna att sälja sina tillgångar så som sommarstugor och båt. Till synes små 

förändringar som att bli tvungen att flytta ned sovrummet från ovanvåningen för att underlätta 

förflyttning samt det dagliga livet, kunde upplevas lika påfrestande. Det bidrog till känslor 

och tankar av att vara mer handikappad samt upplevelsen av att förlora sin integritet. Att 

anpassa hemmet med den sjukvårdsutrustning som behövdes kunde uppfattas som att hemmet 

blev ett sjukhus och att de även i hemmet fick en patientroll ”Det blir som sjukhus hemma. 

Tänk om man kunde ha det så att allt var som vanligt.” (Abram-Nilsson, 2003, s. 72) 

Att brottas med känslor av skuld och skam 

Efter diagnosskedet uppstod rädslor hos informanterna för att anhöriga skulle bli tvungna att 

ta hand om dem. Närstående fick ge upp fritidsintressen och gå ner i arbetstid, för att kunna 

tillgodose sin partners behov av omvårdnad. Det gav upphov till oro hos informanterna då de 

var rädda att de åsamkade sin närstående ett psykisk och fysiskt lidande. ”Jag kunde inte 
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hjälpa till särskilt mycket med bebisen eftersom jag blev allt mer invalidiserad, så Jane fick i 

stort sätt klara sig själv och blev mycket trött” (Hawking, 2015, s. 55). Känslor av skuld 

ökade i takt med sjukdomens försämring. Det ökade beroendet av närstående och assistenter 

för att klara sig igenom dagen beskrevs som att vara värdelös och till besvär, vilket upplevdes 

som känslomässigt påfrestande. Informanterna kände att de var till belastning när de inte 

kunde klara av något själva utan behöva be om hjälp. Att be om hjälp beskrevs som att 

omgivningen uppfattade att de gav ut en order, men deras avsikt med de korta befallningarna 

var att kunna spara på orden och krafterna. Informanterna uttryckte en önskan att vilja vårdas 

och dö i hemmet. När de såg sina närstående fysiskt och psykiskt utmattade medförde det 

funderingar att vårdas på ett avlastningshem periodvis för att underlätta för familjen. 

 

Insikten av att tvingas lämna sin familj i förtid genom att dö skapade stor ångest och även 

känslor av skuld, då informanterna ansåg att de förorsakade familjen lidande och smärta. 

Skuldkänslorna framkom vid tanken på hur familjen skulle klara sig efter dödsfallet, både 

ekonomiskt, och socialt. Känslan av skuld var framförallt framträdande om informanterna 

hade barn. Informanterna upplevde att de svek sina barn genom att dö, och att barnen skulle 

bli övergivna ”Att svika sitt uppdrag som mor genom att dö, det har varit det absolut värsta. 

Barnen ska kunna lita på fullföljer det uppdraget man tagit på sig som förälder” (Holm, 

2006, s. 25) Tankarna kretsade kring barnens kommande förlust av sin förälder och hur de 

skulle få hjälp och stöd vid svårigheter under livet. Föreställningen av att överge barnen men 

även att lämna över ansvaret till sin partner att ensam ta hand om deras barn medförde känslor 

av oro, sorg, ångest och rädsla för att dö. Informanter beskrev dock att de kunde känna tillit 

och hopp längre in i sjukdomsförloppet då de insåg att familjen kunde leva som vanligt trots 

att de var frånvarande ”Men förtröstan också. Helt sant är att jag en vanlig vardagsmorgon 

när alla andra stiger upp före mig, kan ligga och lyssna på sorl och skrammel, och förnöjt 

tänka: Så bra allting går fast jag inte är med” (Jansson, 2011, s.98). 

 

Informanterna uttryckte inte enbart skuldkänslor för sin familj utan kunde även uppleva 

känslor av skuld på en samhällsnivå då de ansåg att de tog upp samhällets vårdresurser. 

Hjälpmedel, bostadsanpassning, assistans och sjukvård i hemmet kostar mycket vilket 

informanterna var medvetna om. Informanterna ifrågasatte i början av sjukdomsförloppet om 

de verkligen var tillräckligt sjuka för att få all den hjälpen. Det skapade känslor av att 

överutnyttja hjälpen som de egentligen hade rätt till. Informanter uttryckte att skuldkänslorna 

lättade av att hjälpmedlen skulle återanvändas när de inte längre kunde använda dem. 

Informanter funderade på att ta sitt liv för att inte belasta vare sig familjen eller samhället. 

”[…]Jag avstår. Men det kunde ha blivit en vacker sorti, i svart hellång chiffong med 

silverpaljetter. Inget besvär med begravning heller, ingen vårdkostnad för samhället, ingen 

börda för familjen, ingen sakta med obönhörlig försämring för mig” (Fant, 1994, s. 71).  

Förutom skuld var upplevelsen av skam en känsla som fler informanter kände, där bland 

annat skammen över sjukdoms symtom var påtaglig. Framförallt var det de bulbära 

symtomen, de som orsakade tal och sväljsvårigheter, som gav upphov till dessa känslor. 

Känslorna kunde dyka upp slumpartat men tydligast när symtomen blev uppenbara, vanligast 

var när saliven började rinna längs med mungipan.  Men det var inte enbart de bulbära 

symtomen som gav upphov till känslor av skam, informanter skämdes tillexempel också över 

att armen kunde vara förlamad, de försökte därför dölja sin försvagade kroppsdel och de 

hjälpmedel de använde på olika sätt. ”Jag kan ju inte sitta där och kraxa, drägla och bära 

mig åt inför folk, för då tror de att jag är onykter eller allvarligt sjuk. Ibland känns 



 

12 

 

det[…]som att både mina vänner och andra tycker jag är äcklig[…]” (Lundmark, 2011, s. 

26). Skammen var påtaglig när informanterna befann sig i det offentliga rummet, oftast 

utanför sitt hem och därmed utanför sin trygghetszon. Skammen grundade sig i att känna sig 

ovårdad och en rädsla över hur de uppfattades av utomstående. Även om hemmet upplevdes 

som en trygghetszon så ville informanterna även där dölja sitt funktionshinder och beroende 

från utomstående. Inför anhöriga upplevdes också en skam, och en rädsla för att anhöriga 

skulle skämmas för dem. Det kunde tillexempel vara att barnen eller partnern skulle skämmas 

för att informanten var funktionshindrad. ”När Pontus kommer hem med en ny kompis frågar 

jag om det är OK att jag kommer in till dem och hälsar.[…]Jag frågar ju för att jag vill att 

han ska slippa skämmas.” (Lindquist, 2004, s. 105) 

 

Informanterna skämdes över att vara självömkande och att förbanna sitt öde då de ändå hade 

ett privilegierat liv, där de har fått uppleva mycket och blivit älskade och älskat. De hade barn 

och familj. Informanterna jämförde sig då med andra individer som de upplevde hade det 

sämre ställt vilket gav upphov till känslor av skam över att inte vara tillräckligt tacksam för 

det som de fortfarande hade. ”Jag känner mig otillräcklig och ömklig när jag jämför mig mitt 

öde med deras. Vad har jag att klaga över? Jag har levt frisk och fullt rörlig i över 60 år.” 

(Fant, 1994, s. 57). Informanterna kunde vid diagnosskedet känna förakt över att bli 

handikappade. Detta resulterade i att informanterna skämdes över sina tankar. Dels för att de 

insåg att de skämdes över tanken att vara handikappade. Samtidigt blev det en skam över tron 

att människan enbart duger om alla kroppsliga förmågor är intakta.  

Att vara ensam med andra i närheten 

Ensamhet var vanligt förekommande hos informanterna. Sjukdomens begränsning gjorde att 

de mer eller mindre isolerade sig i hemmet. De undvek tillexempel att gå på restaurang, 

besöka vänner eller att ta initiativ till att skapa nya bekantskaper på grund av att de inte 

orkade eller kunde ta sig ut och delta i aktiviteter och umgänge. Informanter förtydligade 

förlusten av gemenskap vid måltiderna på grund av oförmågan att föra maten till munnen, 

svälja eller att de hade en PEG. De upplevde en stor saknad av gemenskapen som det innebar 

att få sitta till bords på en restaurang eller i hemmet med familj eller vänner, äta, samtala och 

skratta. Informanterna drog sig medvetet undan i hänsyn av andra när de skulle använda sin 

PEG, för att sällskapet inte skulle förlora aptiten ”Det kanske inte är smaken av maten i 

munnen som jag saknar, utan allt runtomkring.[…]Att plugga in en slang och sitta still i ett 

hörn, av hänsyn till de andra, är inte riktigt samma sak.” (Lundmark, 2011, s. 54) . 

Informanterna beskrev inte bara att det var oförmågan att äta som ledde till känslan av 

ensamhet och utanförskap, men även sällsyntheten i sjukdomen och förlusten av talet. De som 

drabbats av ALS är så få så informanterna upplevde avsaknad av samhörighet som då ledde 

till ensamhet. En del önskade att få träffa andra med liknande tillstånd. ”De AIDS-sjuka 

mammorna i Zambia har en enda grotesk förmån. De är så många att de har varandra” 

(Jansson, 2011, s. 71). 

 

Avsaknaden av att snabbt och lätt kunna kommunicera med andra människor i samma takt 

som tankarna dök upp, och att minnas hur lätt och självklart det en gång var att kommunicera, 

upplevdes frustrerande. Allt eftersom talet försämrades drog sig omgivningen från att prata 

med informanterna till att vända sig till anhöriga eller assistenter, vilket bidrog till känslan av 

ensamhet. Informanterna upplevde att det fanns olika orsaker till detta. Tillexempel att det 

gick för långsamt att föra en diskussion, det var svårt att förstå vad som sades samt att 
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omgivningen uppfattade informanterna som förståndshandikappade. De blev därför osäkra 

och rädda att upprätta en dialog ”Rösten är mycket viktig. Om man sluddrar behandlar folk en 

sannolikt som mentalt efterbliven” (Hawking, 2014, s. 84). Så småningom när talet försvann 

helt och hållet blev frustrationen och känslan av maktlösheten allt större. Även om datorrösten 

upplevdes som befriande kunde den även försvåra interaktionen med andra. Rösten var 

monotom, det gick långsamt att skriva det som skulle sägas, vilket gav upphov till känslan av 

att vara socialt obegåvad. Känslan av sårbarhet ökade och rädsla uppstod kring att vårdas då 

de inte kunde förmedla sitt behov av vård och hjälp ”Om jag hamnar på ett sjukhus, och inte 

kan skriva på ett papper och inte kan göra mig förstådd, inte gestikulera eller ringa på nån, 

hur ska jag då göra?” (Abram-Nilsson, 2003, s. 92). 

 

Trots ensamheten och dess negativa effekter och tankar som det medförde uttryckte 

informanter en önskan av ensamhet. Att konstant ha personer runt omkring sig bringade 

känslor av frustration och utmattning. Med den successiva fysiska försämringen ökade 

behovet av assistans vilket ökade känslan av behovet att få vara ensam ibland. Mot slutet av 

sjukdomsförloppet förelåg det i stort sett en ständig närvaro av assistenter förutom på nätterna 

när informanterna sov. Istället var det anhöriga som ofta tog över vårdandet på nätterna.”Jag 

var fullständigt utjasad av att ha människor omkring mig. Att äta frukost med hjälparen var 

en pina. Jag ville inte ha besök och ringde återbud till flera. Jag orkade inte med människor, 

jag ville vara själv.” (Holm, 2006, s. 68). Tidigare innan sjukdomen hade informanterna 

själva kunnat välja att få vara ensamma alternativt söka närhet vid ensamhet. Den 

valmöjligheten kvarstod inte när de fysiska och verbala förmågorna försvann. 

Att hantera ett liv i förändring 

Allt eftersom sjukdomen fortskred och döden kröp närmare började tankar kring gud, 

andlighet och spiritualitet träda fram. Tro och spiritualitet var ett sätt att hantera sjukdomen 

och det medförde även en trygghet i att dö, då informanter hade en tro på att livet inte var slut 

efter döden. Guds närvaro och tron på himmelen gav ett lugn inför döden. Att ha en tro på en 

högre makt var viktigt för att hantera och finna mening i sjukdomen. ”Nej, jag har en frid för 

att Gud har allt under kontroll och att jag kommer att få möta min Jesus Kristus, som jag har 

försökt tjäna så gott jag har kunnat” (Lundmark, 2011, s.125) .  

 

Hopp kunde gestaltas som hoppet på att få sina fysiska funktioner tillbaka, att vara 

feldiagnostiserad och även hopp om att nya medicinska behandlingar skulle uppfinnas och ge 

bot. ”Jag kan bara nära en stilla förhoppning. Det är faktiskt inte helt omöjligt att jag blir 

den första i världshistorien som blir frisk från den här sjukdomen. När som helst kan det 

vända...” (Jansson, 2011, s. 11). Längre in i sjukdomsförloppet blev dessa känslor av hopp 

mer vaga då informanterna insåg att det var osannolikt att detta skulle inträffa. Hoppet styrdes 

istället mot att få behålla funktionerna i sina fortfarande friska kroppsdelar så länge som 

möjligt för att bevara sin självständighet samt att få överleva fram till en ny årstid, eller att 

hinna med upplevelser. 

 

Stöd från vänner och familj var viktigt för att kunna hantera sjukdomens hinder. Att få 

samtala med vänner om sin rädsla, förtvivlan, frustration, och att bli sedd och lyssnad på 

underlättade bearbetningen av sorgen vilket upplevdes som befriande av informanterna. Stöd 

upplevdes inte bara som att bli lyssnad till och tröstad. Informanterna beskrev att anhöriga 

gav stöd genom att hjälpa, uppmuntra och visa närhet, vilket minskade känslan av ensamhet 
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och ingav styrka att fortsätta kämpa ”Utan vännernas stöd och uppmuntran skulle jag inte 

klara av att leva. Ensam skulle det psykiska sammanbrottet snabbt vara ett faktum, för så 

viktigt är det att människor bara hör av sig och frågar.” Lundmark, 2011, s. 131). 

Informanterna förklarade att de inte ville bli ömkade, då de upplevde att det förminskade dem. 

Att bli klappad på huvudet eller kinden av vänner och vårdpersonal upplevdes också som 

förminskande och inte som ett stöd.  

 

Informanter uttryckte att det var viktigt att få läsa om och att få träffa personer med samma 

sjukdom, eller som befann sig i liknande situationer. De önskade att få veta hur dessa 

personer hanterade sin sjukdom eller för att få reda på hur de förberedde sina barn och 

anhöriga inför döden. Det var viktigt för att informanterna skulle få motivation och idéer som 

underlättade deras vardag, samt att få känna samhörighet. ”Jag har längtat så efter att gå på 

ett möte i Motorneuronklubben[…]Och så ska vi prata om livet och döden, alternativmedicin 

och huskurer, och skämta grovt och skratta högt” (Janson, 2011, s. 18).  

Stöd från vården upplevdes som tudelad. Det framkom hos de flesta informanter att 

sjukvården hade en betydande funktion i upplevelsen av stöd. Det var viktigt att få prata med 

en utomstående som de kunde samtala opartiskt med om sjukdomen samt som kunde bemöta 

informantens förtvivlan, frustration och maktlöshet. Det upplevdes som skönt och befriande 

att få tid att samtala med sjuksköterskan under de tillfällen som de besökte sjukhuset för 

rutinmässiga undersökningar. ”Margaretha får ta emot mycket av min sorg och förtvivlan, det 

är skönt att ha henne att tala med” (Fant, 1994, s. 97). Det kunde vara svårt för informanterna 

att förmedla sina känslor och berätta hur de verkligen upplevde situationen när vårdpersonal 

ställde frågor om informanternas mående i förbifarten. De upplevde ofta att 

sjukvårdspersonalens svar var undvikande och otydliga kring existentiella frågor om livet och 

döden. Det ökade rädslan och oron inför sjukdomens framtida förlopp och dödsskedet. Det 

resulterade i att informanter aktivt sökte på internet där missledande och skrämmande 

information kunde finnas. De upplevde även att internet saknade information kring 

existentiella problem som de kunde uppleva. När sjukvårdspersonalen istället gav raka och 

ärliga svar ökade upplevelsen av stöd.  

”Kommer jag att kvävas långsamt? Vad händer om jag kräks? Får jag då ner det i 

lungorna, jag som förlorat all kontroll i mun och svalg. Svaren var som tidigare vaga 

och undanglidande. Varför ville man inte berätta? Var det något mycket hemskare 

man ville undvika?” (Abram-Nilsson, 2002 s. 55) 

 

Att få assistans gav en möjlighet till ökad känsla av frihet. Det kunde upplevas som tryggt och 

befriande att bli omhändertagen och ge sig hän till andra. Informanter beskrev att assistans 

kunde upplevas som spännande och kunde ses som en utmaning att få testa sina gränser. Att 

få assistans minskade också känslorna av skuld hos informanterna då det avlastade deras 

anhöriga från ansvaret, vilket gjorde att rollerna i familjen bibehölls i större utsträckning. De 

upplevde att det var skönt att få hjälp med vardagliga sysslor i hemmet som de inte längre 

klarade av själva, det ingav en känsla till att bidra till familjen. Känslor av vanmakt minskade 

om assistenterna enbart gjorde det som behövdes och inte tog över för mycket. Informanterna 

upplevde att det var viktigt att assistenterna lät dem få behålla de förmågor som de ännu hade 

kvar för att på så sätt bevara sin integritet och autonomi. ”Läsa behöver jag inte hjälp med, 

bara uppsprättning av kuvert. De funktioner jag har ska ju användas. Det finns stora risker 
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med att assistenterna tar över för mycket. De trampar då lätt på min integritet.” (Holm, 2006, 

s. 29). 

 

Initialt när informanterna fick tillgång till diverse hjälpmedel uppstod en känsla av sorg och 

förtvivlan eftersom det blev en påminnelse om sjukdomens försämring. ”Ingen kan klara mig 

utan hjälpmedel. Det behövs två för att lyfta mig. När hon föreslog att vi skulle ta liften blev 

jag kränkt. Jag är svårhanterbar!” (Holm, 2006, s. 47). Trots dessa negativa känslor 

accepterade informanterna ändå hjälpmedlen snabbt då uppskattningen över syftet med 

hjälpmedlen tog över. Informanterna upplevde en ökad känsla av oberoende, trygghet, hopp 

och välbefinnande då hjälpen medgav frihet och att de även kunde kommunicera med andra. 

Hjälpmedel bidrog till att informanter kunde behålla arbetet längre, att kunna utföra sina 

fritidsaktiviteter. Att få en självstyrd permobil ökade hoppet att själv kunna ta sig ut på 

utflykter. Informanterna upplevde således att de positiva förmånerna övervägde de negativa 

och kunde därför snabbt komma till en acceptans. ”Här öppnar sig en helt ny värld för mig, 

en möjlighet att fortsätta skriva trots att mina händer inte längre förmår att göra det! Ända 

tills nu har jag trott att detta är den sista bok jag skriver” (Fant, 1994, s. 210). 

Finna mening i vardagen 

Vetskapen om den nära förestående döden ledde till en förändrad livssyn och en ökad 

närvaro. Informanterna började fokusera mer på nuet vilket gav ökad livsnjutning och glädje 

eftersom tanken på att uppleva något för sista gången kunde vara lika starkt som att uppleva 

något för den första gången. Det bidrog till förstäkta sinnesintryck då vyer upplevdes mer 

vackrare och maten smakade godare. Informanterna började värdesätta saker och ting 

annorlunda, det som tidigare var betydelsefullt upplevdes snarare som trivialt. De prioriterade 

familj, vänner och det som de upplevde gav verklig mening och fokuserade mindre på 

materiella ting och onödiga åtaganden. Även om kroppen begränsade dem upplevde 

informanterna att de kunde finna lycka i det lilla, som att ännu ha förmåga att krama sina 

barn, och komma ut i naturen. ”Det är förunderligt – jag vill faktiskt inte vara utan den här 

delen av mitt liv! Jag har en ytterst begränsad tid kvar här. Men det är först nu jag känner 

mig närvarande. Döden för mig närmare livet” (Lindquist, 2004, s. 199) 

 

För att finna lycka och hantera sin sorg var det viktigt med humor. Humor avdramatiserade 

sjukdomens allvarlighetsgrad och bringade lycka och välbefinnande i vardagen. Skratt sågs 

som ett sätt att distansera sig från sorgen och förtretligheter hanterades med galghumor. 

”Livet är fullt av trösklar. Skrattet förlöser. Avväpnar. Håller faran på avstånd. 

Teatermaskens båda sidor. En glad. En ledsen. En skör tråd mellan tragedi och komedi.” 

(Lindqvist, 2004, s. 94). Trots att sorgen låg i bakgrunden upplevde informanterna att de ändå 

kunde skratta och finna humor i sjukdomen och den förändrade vardagen tillsammans med 

vänner och familj. Saker som tidigare i sjukdomsförloppet varit sorgliga kunde informanterna 

senare skratta och skämta åt.  

 

När de fysiska förmågorna begränsade informanterna så började de skapa olika strategier för 

att hantera vardagens göromål och sorgen över sina förluster. En del använde sig av sin 

kreativitet för att bevara sin självständighet så som att sköta sin hygien, klä på sig och sköta 

hushållssysslor. ”Har hittat ett sätt att tvätta armhålan, den vänstra: jag häller gelètvål på 

vänster knä och för fram armhålan över det och gnider fram och tillbaka” (Lindquist, 2004, 

s. 44). Sjukdomen kunde beskrivas som en livsutmaning att uppleva och finns nya sidor hos 
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sig själv samt en möjlighet till andlig utveckling. Informanterna upplevde att det var viktigt 

att ha en positiv attityd till sjukdomen för att uppleva välbefinnande i livet. När sorgen över 

förlusterna blev för djup valde informanterna att beakta de saker och förmågor de fortfarande 

hade och kunde, vilket gav dem insikten av att de inte var så begränsade som de först trodde. 

”Ibland funderar jag på att göra en förteckning på saker jag inte längre klarar utan hjälp, 

men[…] försöker tänka tvärtom[…]Och då inser jag att det fortfarande är så mycket att den 

listan skulle bli väldigt lång!” (Fant, 1994, s. 120) 

 

Det framkom att familjen hade en stor betydelse för att kunna finna mening i livet.  Familjen 

gjorde att det fanns något att kämpa för och gav en upplevelse av mening och gemenskap 

trotts att de inte såg en ljus framtid ”Det som verkligen gjorde skillnad var att jag förlovade 

mig med en flicka som hette Jane Wilde och som jag hade lärt känna ungefär samtidigt som 

jag fick diagnosen ALS. Det gav mig något att leva för.” (Hawking, 2015, s. 49). Informanter 

med vuxna barn som flyttat hemifrån nämnde vikten av vänner och bekanta i något högre 

utsträckning än de med barn som fortfarande bodde hemma. Förutom nära och kära fanns det 

fler faktorer som gav mening. Arbetet och möjligheten att fortsätta vara yrkesverksam under 

sjukdomsförloppet kunde även ge mening i livet och ses som en fördel. Det var oftast 

aktiviteter som gav mening redan innan sjukdomen så som jobba i trädgården, måla, lyssna 

eller skapa musik. När sjukdomen gått så långt att de fysiska aktiviteterna som gav mening 

blivit en omöjlighet började de fokusera mer på de mentala förmågorna. Det kunde vara 

aktiviteter som meditation, läsa, lyssna på musik och vistas ute i naturen.  

”Mitt liv är väldigt rikt på kärlek, omtanke och vänskap, men jag fyller den även med 

musik, litteratur, besök och meditation. Detta är sådant som andra gör på sin 

semester, men jag har förmånen att göra det i min vardag. Även om det kan bli 

långtråkigt och då längtar jag efter fysiskt arbete. Jag låter dock inte den längtan bli 

långvarig, för den är inte möjlig” (Holm, 2002, s. 68) 

Resultatsammanfattning 

Att drabbas av ALS förändrade hela livsvärlden för samtliga informanter på olika sätt. 

Diagnosen medgav initialt känslor av hopplöshet, maktlöshet och desperation över att bli 

berövad på livet. Ovissheten inför framtiden uttrycktes tydligt som att förlora kontrollen över 

sin tillvaro. Informanterna upplevde även känslor av att förlora sin identitet vilket resulterade 

i en förändrad självbild då kroppen inte längre avspeglade deras tidigare personlighet. 

Sjukdomen påverkade deras sociala liv på grund av att de inte kunde göra sig förstådda, och 

inte längre kunna delta i aktiviteter som tidigare. ALS medförde även känslor av skuld på 

individnivå, och samhällsnivå, samt att de även upplevde känslor av skam över sig själva och 

hur omgivningen uppfattade dem. Längre in i sjukdomsförloppet upplevde informanterna att 

det blev lättare att acceptera sjukdomen och de utarbetade strategier för att hantera 

förlusterna, med hjälp av inre och yttre resurser. Det medförde en ökad känsla av 

självständighet och välbefinnande. När sjukdomen gjorde sig påmind blev informanterna mer 

medvetna om tidens gång och sin egen dödlighet, vilket gav en ökad livslust, en ökad närvaro 

samt en större uppskattning av livet.                                                                                                                                                                           
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att belysa individers upplevelse av att leva med sjukdomen ALS. 

Därför valdes en kvalitativ ansats baserad på självbiografier som analyserades med en 

innebördsanalys för att på så sätt fånga individers detaljrika upplevelser och beskrivningar av 

fenomenet. Valet av skrivna berättelser grundade sig i att böckerna ger en rik och nyanserad 

bild där personerna får friheten att själva ta upp det som anses vara av betydelse för dem. 

Personerna blir på så sätt inte begränsade till en inriktad intervjufråga. Nackdelen med att 

utgå från självbiografier är att det blir få biografier som studeras på den korta tiden som 

studiens författare har till förfogande. Detta medför en risk att för lite data analyseras. 

Ytterligare en nackdel är att det inte är möjligt att ställa beskrivande och reflekterande 

följdfrågor som vid en intervju. För att få ett större material och en generell överblick av de 

informanternas upplevelser av sjukdomen hade en litteraturöversikt kunnat genomföras. Dock 

skriver Dahlberg (2014) att det inte krävs ett omfattande datamaterial vid en innebördsanalys 

för att kunna identifiera mönster av innebörder. Med detta i åtanke valde författarna medvetet 

självbiografier för att på så sätt få ta del av förstahandsinformation av personens unika och 

individuella upplevelser. Eftersom likheter i innebörder återupprepades genom analysens 

gång ansågs materialet som tillräckligt. Det fanns variationer i materialet då en del biografier 

var mer beskrivande och detaljrika i sina upplevelser medan ett fåtal innehöll en mer kort och 

koncist beskrivning vilket kan ha påverkat tolkningen av materialet. Dock innehöll samtliga 

biografier material som svarade mot syftet.  

 

Wallengren och Henricsson (2012) skriver att bekräftelsebarheten förstärks om författarna till 

studien har diskuterat sin förförståelse. Därför diskuterade författarna sin förförståelse med 

varandra innan biografierna lästes. Genom att diskutera förutfattade meningar framkom det att 

kunskapen kring ALS och upplevelsen av sjukdomen var begränsad hos båda författarna till 

studien vilket reducerade risken att påverka resultatet genom förförståelse. Under hela 

analysens gång jämfördes och diskuterades innebörder, meningsenheter och teman mellan 

studiens författare för att uppnå en så korrekt tolkning av materialet som möjligt, vilket ses 

som en styrka i studien.  

 

Henricsson och Billhult (2012) skriver att strategiska urval är en fördel för att få en nyanserad 

bild av fenomenet. Därför strävade författarna i studien efter att uppnå ett strategiskt urval. 

Dock uppkom svårigheter att genomföra detta, dels för att sjukdomen är sällsynt, samt att det 

var få personer med ALS som hade valt att skriva om sin upplevelse. Det kan bero på den 

korta överlevnadstiden och de fysiska begränsningar som sjukdomen innebär. För att uppnå 

en så god variation som möjligt inkluderades både kvinnor och män, det visades en öppenhet 

för alla länder, samt så begränsades exklutionskriterierna. Det ansågs betydelsefullt att 

biografierna var skrivna eller översatta till svenska med hänsyn till författarnas eget 

modersmål för att minimera risken för feltolkning. Författarna i studien bestämde sig för att 

ha en öppenhet vid datainsamling inför ålder, utbildningsnivå samt familjekonstellationer, för 

att uppnå en variation bland informanterna. Författarna till studien har även kortfattat 

beskrivit informanternas ålder, kön, familj och yrke i infogad bilaga för att läsaren ska få en 

uppfattning kring informanternas livssituation innan diagnos. Utgivningsår av 

självbiografierna begränsades mellan 1994-2015 för att informanternas upplevelse inte skulle 
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påverkas av eventuella förändringar i utveckling av sjukvården, hjälpmedel och välfärd. Det 

bör dock tas i beaktning att en informant fick sin diagnos år 1964 och levde i England då det 

kan antas att förhållanden såg annorlunda ut jämfört med Sverige under 90- och 2000-talet. 

Eftersom informanten fortfarande lever idag och sjukdomen inte har något botemedel, samt 

att omvårdnad och behandling inte skiljde sig åt märkvärt, inkluderades informanten trots 

omständigheterna. Dock har symtomlindrande behandling utvecklats sedan 60-talet fram till 

2000-talet vilket också kan påverka upplevelsen av sjukdomen.  

 

Vid datainsamling användes LIBRIS nationella bibliotekskatalog då den anses vara saklig och 

innehållsrik med material från cirka 200 bibliotek i Norden enligt Karlsson (2012). På så sätt 

kunde författarna känna trygghet i att självbiografier kunde finnas som var användbara för det 

vetenskapliga syftet. 

Resultatdiskussion   

I resultatet framgår det att informanter beskrev sin upplevelse av ALS som att vara fången i 

sin egen kropp. De kunde tänka klart men med tiden förlorade de fysiska och verbala 

förmågor till social interaktion och kunde enbart observera sin omgivning. Att förlora talet var 

den största bidragande faktorn till upplevelsen av fångenskap och lidande. Dahlberg och 

Segesten (2010) skriver att den levda subjektiva kroppens helhet påverkas när individen blir 

fråntagen sitt fysiska verktyg att genomföra handlingar, förmedla sina känslor och tankar till 

sin omgivning, vilket begränsar individens tillgång till livet och påverkar individens existens.  

 

Vid ohälsa kan kroppen inte längre tas förgiven och individen blir fråntagen sina möjligheter 

till integration (Dahlberg & Segesten, 2010). Det framkom i resultatet att efter diagnosskedet 

var hälsan inte längre en självklarhet. Begränsningar av den levda subjektiva kroppen 

resulterade i upplevelsen av att förlora sin identitet då kroppen sågs som en främling och inte 

längre avspeglade informanternas personlighet. Kroppen upplevdes till slut som ett hinder 

eftersom den begränsade informanterna i deras yrke, vardag och i det sociala livet med vänner 

och familj. Tidigare forskning Nelson et al. (2003) styrker resultatet och skriver att ALS leder 

till en förändrad livsstil och de patienter vars sjukdom har en stor inverkan på arbete, 

fritidsaktiviteter och relationer i familjen upplever sämre livskvalitet. Foley, Timonen och 

Hardiman (2013) lyfter att upplevelsen av förlust är ej enbart kopplat till förlamningen av den 

fysiska kroppen utan medvetenheten kring förlamningens påverkan av viktiga livsaspekter. 

Vidare beskrivs att fysiska förluster som patienten upplever leder till känslan av att de blev 

berövade sin identitet. 

 

De kroppsliga förlusterna väckte initialt tankar och rädslor kring att bli beroende av andra och 

därmed en rädsla kring att förlora sin självständighet. Detta medförde känslor som sårbarhet, 

meningslöshet och en förändrad självbild. Olsson-Ozanne et al. (2011) konstaterar att 

patienters självkänsla påverkas på grund av förlamningen vilket leder till en förändrad 

uppfattning av sig själva som starka och självständiga individer. Resultatet tyder på att 

informanternas ökade beroende och minskade självständighet ledde till känslor av skuld när 

anhöriga fick ett ökat ansvar i hushållet. Informanterna upplevde att de åsamkade anhöriga 

psykiskt lidande. Tidigare studier Ozanne et al. (2012) bekräftar detta och skriver att vård i 

hemmet kan leda till ett stort ansvar och psykisk påfrestning för anhöriga. Flera studier 

Olsson-Ozanne et al. (2011), Ozanne et al. (2012) och Rosengren et al. (2014) menar att 

belastning på anhöriga bidrar till känslor av skuld hos patienterna. Weisser, Bristowe och 
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Jackson (2015) lyfter vikten av att sjukvårdspersonal beaktar närståendeperspektivet vid 

mötet med patienten och dess familj. Stöd, information och utbildning bör erbjudas till 

samtliga i familjen för att främja välbefinnandet hos såväl patienten som anhöriga för att 

skapa möjligheter att lindra bördan hos anhöriga samt skuldkänslor hos patienten. Ushikubo 

och Suzuki (2016) nämner vikten av att avlasta anhöriga för att de ska orka med att vårda 

patienten på lång sikt. Avlastning kan med fördel ske innan talet förloras. Det ger en bättre 

möjlighet till att upprätthålla en god relation mellan patient och vårdpersonal. Detta kan bidra 

till en ökad trygghet och minskad stress för både patient och anhöriga senare i 

sjukdomsförloppet. 

 

Montoya-Juarez et al. (2012) skriver att lidandet är multidimensionellt och uppstår inte enbart 

av att ha hälsan hotad utan uppstår också av att inte kunna kontrollera hotet som sjukdomen 

medför. Förutom hot mot hälsan kan hotet vara rädsla över att bli beroende av sin omgivning, 

att vara en börda och upplevelsen av ovisshet inför framtiden. Detta styrker föreliggande 

resultat då det visar att upplevelsen av hot inte enbart kom från att få diagnosen ALS och 

vetskapen om att ens egen död är nära, utan även det okontrollerbara hotet kring ovissheten 

om vilka fysiska, psykiska och existentiella förluster de skulle drabbas av härnäst samt vilket 

beroende sjukdomen medförde.  

 

I resultatet framträder det att informanterna upplevde skam kring sjukdomens symtom och hur 

omgivningen såg och bemötte dem, men även skuld över uppfattningen av att vara en börda 

för andra, av att nyttja samhällets resurser, samt över att lämna sin familj genom att dö. På 

grund av dessa faktorer uppstod ett existentiellt sjukdomslidande som enligt Ericsson (1994) 

uppstår då sjukdomen medför känslor av skuld, skam och förnedring som orsakas av 

relationen till vården och behandling men även den sociala integrationen i samhället på grund 

av sjukdom. Bolmsjö (2013) skriver att det själsliga och existentiella lidandet, som förlust av 

värdighet, oftast ger upphov till önskan efter aktiv dödshjälp. Resultat kan inte visa att förlust 

av värdighet är det som avgör om informanterna önskar aktiv dödshjälp. Däremot kan 

resultatet påvisa att ovisshet och rädsla inför sjukdomsförloppet och vilka konsekvenser det 

kommer att medföra, samt förlust av kontroll som påverkar informanternas önskan att ta sitt 

liv. Detta överensstämmer med Bolmsjö (2013) som menar att det existentiella lidandet 

medför tankar om dödshjälp och suicidtankar. Ytterligare forskning tyder på att existentiellt 

lidande som exempelvis att uppleva sig själv som en börda för andra, och upplevelsen av att 

ha kontroll över döden är en anledning till att patienter önskar aktiv dödshjälp (Hodgen, 

Greenfield, Nugus & Kiernan, 2012; Foley, Timonen & Hardiman, 2014).  

 

Resultatet visar förutom ett sjukdomslidande även ett livslidande som upplevdes då 

sjukdomen påverkade och begränsade hela individens livssituation, framtidsplaner och 

drömmar. Även att informanterna hade en vetskap om att de skulle dö men inte när, orsakade 

ett livslidande i enlighet med Ozanne et al. (2012); Eriksson (1994). Livslidandet samt det 

existentiella sjukdomslidandet kan särskiljas enligt litteratur (Eriksson, 1994), dock kan 

författarna till föreliggande studie inte tydligt se om de olika typerna av lidandet upplevdes 

separat eller samtidigt då både sjukdomslidande och livslidande uttrycktes snarlikt.  

 

Det framkom i resultatet att informanterna upplevde ett behov av att få träffa eller läsa om 

andra personer med samma sjukdom för att få information kring hur andra hanterade 

situationen och svårigheter i vardagen. Det var också viktigt för att känna samhörighet. Dock 

tyder tidigare studier på en ambivalens avseende nyttan av stödgrupper och att träffa andra i 
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liknande situationer (Locock och Brown, 2010); Hogden et al., 2012). Vidare tillade de att 

upplevelsen av att träffa anhöriga eller andra personer med samma sjukdom är individuell och 

kunde upplevas som obekväm och skrämmande då patienter insåg vad framtiden kunde 

innebära. Locock och Brown (2010) skriver dock att patienter kunde ändra sin uppfattning av 

stödgrupper senare i sjukdomsförloppet och även uppleva det fördelaktigt att få träffa 

jämlikar. De skriver också att patienter som inte ville gå på möten av varierande orsaker 

använde sig av internetforum med motorneuronsjukdomar i fokus för att diskutera sjukdomen 

tillsammans. Vårdpersonal bör därför ha ett individanpassat förhållningssätt i åtanke och 

kontinuerligt erbjuda information om både stödgrupper och internetforum som finns 

tillgängliga till patienten. De bör dock visa en känslighet och beakta patienters individuella 

behov av stöd, vilket även Locock och Brown (2010) understryker. 

 

Resultatet visar att informanterna upplevde tvetydiga känslor kring vårdpersonalens stöd. 

Stöd kunde upplevas som befriande, när de mötte en opartisk sjuksköterska som kunde lyssna 

och bemöta deras känslor av sorg och frustration. Det kunde även upplevas som frustrerande 

att inte få raka och tydliga svar av vårdpersonalen. Rosengren et al., (2015) och Hodgen et al., 

(2012) styrker resultatet och skriver att många patienter saknar individanpassad, rak och 

tydlig information. Det kan finnas en koppling mellan patientens behov av information och 

sjuksköterskans rädslor då tidigare forskning Bolmsjö (2001) tar upp att sjuksköterskor kunde 

känna en maktlöshet och rädsla i mötet med patienter med MND då de ansåg att de inte kunde 

erbjuda tillräcklig hjälp. Rosengren et al. (2015) skriver att en rak och tydlig kommunikation 

samt information inte botar sjukdomen så kan patienter ändå uppleva känslan av stöd, 

trygghet och kontroll över sjukdomen, vilket resultatet styrker och tillägger att stöd inte enbart 

kan ges i form av svar, utan att bli lyssnad till och sedd som en person var väsentligt. 

Forskning Dunn, Otten och Stephens (2005) tyder på att sjuksköterskor behöver stöd och en 

fördjupad kunskap och utbildning inom kommunikation och palliativ vård för att minska 

känslor av hopplöshet och rädsla i patientmötet. De måste också våga möta existentiella 

frågor som patienten kan ha i livets slutskede.   

 

Forskningen (O´Brien & Clark, 2015) visar att religion och spiritualitet har en betydelse för 

att uppleva livskvalitet och stöd när en individ drabbas av ALS. Vårdpersonal underskattar 

ofta denna betydelse. Detta överensstämmer med föreliggande studie som tyder på att en tro 

på en gud och ett liv efter döden skapade en större acceptans, främjade hopp och gav trygghet 

inför döden. Det underlättade anpassningen till de förändringar som sjukdomen innebar. Dock 

var tro och spirituallitet inte den mest fundamentala faktorn för att hantera sjukdomen då det 

fanns andra faktorer som informanterna enligt resultatet upplevde som värdefulla. Det tar 

även Hogden et al. (2012) upp i sin studie och tillägger att spiritualitet och religion kan vara 

av betydelse så kan patienter uppleva välbefinnande trots avsaknad av tro. Därav bör 

medvetenheten kring spiritualitet och trons betydelse för välbefinnande hos patienter med 

ALS öka bland sjukvårdspersonalen. Frågor kring religiös livsåskådning bör inte försummas i 

mötet med patienten vilket O’Brien och Clark (2015) lyfter fram som viktigt. 

 

Forskning tyder på att hopp är en väsentlig faktor i den fysiska och psykiska hälsan. Den visar 

att längden på sjukdomsförloppet eller svårighetsgraden i sjukdomen inte påverkar hoppet i 

större utsträckning. Dock säger den att extern kontrollfokus och känslor av meningslöshet är 

en faktor i att uppleva hopplöshet (Fanos et al., 2015). Resultatet stödjer detta och visade att 

informanterna upplevde ett minskat hopp när de inte kunde kontrollera den progressiva 

förlamningen, deras liv i förändring, deras framtid, de anpassningar som krävdes och inte 
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heller den oundvikliga döden som sjukdomen innebar. Fanos et al. (2015) skriver vidare att 

patienter med ALS uttryckte bland annat hopp om att vara feldiagnostiserad och hopp om ett 

mirakel att bli frisk. Resultatet stödjer detta då informanter nämner bland annat hopp om att 

ett bot ska hinnas upptäckas innan döden inträffar och hopp om att få sin fysiska funktion 

tillbaka. Rosengren et al. (2015) skriver att sjuksköterskan har en stor betydelse i att främja 

känsla av hopp genom stöd och hjälp som minskar upplevelsen av maktlöshet, vilket främjar 

möjligheten till känslan av hopp.  

 

Resultatet tyder på att trots en grundläggande sorg över sjukdomen kunde informanterna finna 

mening och lycka i vardagen. Det gjordes genom humor, att leva i nuet, att omprioritera 

livsaspekter, och se till möjligheter och inte begränsningar. King, Duke, O’Connor (2009) och 

Young och McNicoll (2005) belyser vikten av humor för att kunna avdramatisera 

sjukdomsförloppet för både sig själv och människor i omgivningen. De skriver vidare att 

humor användes för att lättare kunna hantera negativa känslor som sjukdomen medförde. 

Hogdens et al. (2012); Foley et al. (2014); Young och McNicoll (2005) skriver att leva och 

fokusera på nuet var en viktig strategi för att kunna finna välbefinnande och hantera den 

psykiska och emotionella stressen av att leva med en progressiv förlamning. Young och 

McNicoll (2005) lyfter fram att diagnosen ALS medförde att en del patienter omprioriterade 

och värdesatte livet, familj och vänner mer, medan triviala aktiviteter så som onödiga 

åtaganden och materiella ting blev nedprioriterade. Resultatet styrker detta, dock kunde 

informanter uppleva att yrket också gav mening i livet. Författarna till föreliggande studie 

anser därför att detta stärker vikten av att individanpassa vården och att ha ett 

helhetsperspektiv i mötet med patienten. Det är av betydelse att stötta samt främja möjligheter 

för patienten att fortsätta vara yrkesverksam om det är värdefullt för patienten. 

 

Resultatet visar att även om informanterna till en början upplevde förlamningen och förlusten 

av självständighet som svårt att acceptera så lärde de sig att hantera ett liv i förändring med 

hjälp av inre resurser i form av kreativitet, tro, hopp och stöd från familjen. De använde sig 

också av yttre resurser för att hantera sjukdomen genom att lära sig och förstå innebörden av, 

och uppskatta assistans samt hjälpmedel. De kunde hantera sjukdomens hinder i vardagen 

genom att använda sig av kreativitet och en uppsjö av olika strategier för att vidmakthålla sin 

självständighet och uppleva välbefinnande. Tidigare litteratur belyser innebörden av KASAM 

som innefattar begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet som en fundamental faktor hos 

individer för att uppleva hälsa trots sjukdom (Antonovski, 1991/2005; Lundin, 2005). 

Resultatet tyder på att de flesta informanter längre fram i sjukdomsförloppet upplevde en 

ökad grad av hanterbarhet genom att använda de hjälpmedel som de hade till förfogande och 

det stöd de fick från familj, vänner och sjukvården. De påvisar också en ökad grad av 

begriplighet genom att förstå innebörden av assistans och hjälpmedel och såg det som en 

möjlighet till frihet istället för ett tecken på förlust av självständighet. Rosengren et al. (2015) 

skriver att sjuksköterskan spelar en stor roll i att främja KASAM. Genom tydlig, rak och 

individanpassad information samt stöd till patienten kan sjuksköterskan främja möjligheter till 

ökad hanterbarhet och känsla av meningsfullhet hos patienten. Sjuksköterskan kan med hjälp 

av ökad kunskap om KASAM bidra till god omvårdnad för att möjliggöra en, för patienten, 

känsla av sammanhang. 
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Konklusion 

Att drabbas av ALS medför ett sjukdomslidande och livslidande för patienten och anhöriga. 

Oro för den ovissa framtiden och hur döden kommer te sig blir överhängande. Slutsatser kan 

dras om att ALS innebär en existentiell utveckling för att kunna hantera sjukdomen. 

Kommunikationen mellan vårdpersonalen, patient och anhöriga bör vara individuell, 

informativ och tillmötesgående för att kunna lindra lindande och ge upplevelser av en värdig 

död, vilket framkommer i denna studie. Trots negativa känslor är det möjligt att uppleva 

välbefinnande i sjukdomen och upplevelsen kan jämföras med att balansera med vacklande 

steg på en hängbro. Måendet kan ses som relativt gott initialt, för att sedan försämras i 

samband med förlusterna, och i slutskedet vara relativt högt igen när en acceptans inträffat. 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Studiens resultat visar att trots ett existentiellt lidande som patienter upplever kan de trots allt 

finna mening och känsla av sammanhang i sin sjukdom. Sjuksköterskan har en viktig roll i att 

främja och bevara välbefinnande och KASAM vilket kan göras genom individanpassad 

omvårdnad, stöd och tydlig adekvat information för att främja patientens hanterbarhet, 

begriplighet samt meningsfullhet. Med denna studie kan sjuksköterskor få ökad insikt i hur 

patienter upplever livet med ALS och därmed införskaffa en ökad kunskap och förståelse för 

deras behov.  Resultatet tyder på att sjuksköterskan är i behov av ett ökat stöd och utbildning 

kring kommunikation och omvårdnad kopplat till ALS. Det kan vara av betydelse i palliativ 

vård för att optimera omvårdnaden och bemötandet av existentiella frågor som kan uppstå i 

mötet med patienten. Det är av vikt att belysa familjecentrerad vård, att ge stöd och 

information för att underlätta situationen i hemmet och minska lidande hos både patienten och 

dess anhöriga. Studien visar på vikten av att beakta sociala nätvärk, samt religiös åskådning 

då det framkommer att det kan vara av betydelse för hanterbarhet, trygghet, meningsfullhet 

och stöd hos patienten. Sjuksköterskan bör därför ge information kring både stödgrupper och 

internetforum då det visat sig ha betydelse för patienten att uppleva samhörighet.  

Ytterligare forskning rekommenderas då det behövs ytterligare strategier för sjuksköterskor 

att bemöta och vårda patienter med ALS i livets slutskede. Det kan vara av betydelse att 

forska kring sjuksköterskans upplevelse av att bemöta och vårda patienter och dess anhöriga 

inom palliativ vård. Det framkommer i resultatet att anhöriga är högst involverade och 

ansvarar för en stor del av vårdandet av patienter med ALS. Enligt slutsatserna i studien anses 

det vara av värdefullt med ytterligare och fördjupande forskning kring anhörigas upplevelse, 

påverkan samt hanterbarhet av att vårda sin anhörig med ALS. Den fortsatta forskningen kan 

påvisa nya insikter och strategier som kan minska lidandet och främja hälsan för hela 

familjen.   
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Bilaga 1. 

Sökning Fritext  Ämne Klassifikation Språk Träffar Valda 

 

1 ALS och 

Självbiografi 

   4 4 

2  ALS Lz  9 1 

3  ALS Lz Svenska 9 0 

4  ALS Lz Engelska 1 0 

6  Amyotrofisk 

lateralskleros 

Lz Svenska 16 1 

7  Amyotrofisk 

lateralskleros 

Lz Engelska 5 0 

8 Att leva 

solvänd; En 

bok om 

Vibeke och 

ALS 

   1 1 

9 Diagnos; 

Pastor med 

ALS 

   2 1 
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Bilaga 2. 

Valda Biografier 

Abram-Nilsson, Kerstin & Axelsson, Axel Valdemar. Lyckliga ni som lever: om rätten till 

vår död. (2003)  

Kerstin föddes 1931 och studerade på Konstakademien i unga år. Under sitt liv var Kerstin 

verksam konstnär, grafiker, skribent samt undervisade på Konstfackskolan som lärare under 

många år. Symtomen kom smygande och tillslut fick hon svårigheter att tala, äta samt även 

kvävningsattacker och attacker av hejdlöst gråt. År 1997, när Kerstin var 66 år gammal fick 

hon diagnosen, Bulbär skleros. En form av ALS som påverkar musklerna i munhåla och 

strupe med förlamning av tunga och svalj. Knappt ett år senare avled hon av sjukdomen.   

 

Fant, Maj. Klockan saknar visare. (1994)  

Maj föddes år 1930. Hon studerade till socionom och arbetade bland annat på 

socialförvaltningen, Socialstyrelsen och socialdepartementet under 70-talet. Maj var även 

förbundssekreterare och senare förbundsordförande vid RFSU under 80-talet. Senare i livet 

var hon verksam författare, frilandsjournalist och programledare. Maj var gift med sin make 

Ove och hade två barn sedan tidigare samt även fyra små barnbarn. Hon hade i två års tid haft 

symtom med kramper och försvagning i ena handen. År 1993 sökte Maj för sina besvär och 

fick beskedet att hon hade fått sjukdomen ALS. Två år senare efter beskedet somnade Maj in. 

 

Hawking, Stephen. Min historia. (2014)  

Stephen föddes år 1942 i Oxford, England. Han studerade som ungdom fysik vid Oxford 

universitet. Senare forskade Stephen i teoretisk kosmologi samt kvantmekanik på Cambridge. 

Vid 21 års ålder diagnostiserades Stephen med ALS, och fick då beskedet att han troligtvis 

inte skulle överleva sin 25 årsdag. År 2016 lever Stephen Hawking fortfarande och är 

världskänd inom sitt forskningsområde, han har även publicerat ett flertal böcker inom 

populärvetenskap. Under sin livstid har Stephen varit gift två gånger och har tre barn med sin 

första fru.  

 

Holm, Anna. Att leva solvänd - En bok om Vibeke och ALS. (2006) 

Vibeke föddes år 1951. Hon var gift och hade fem barn samt arbetade som lärare. Efter att ha 

känt problem med svaghet i benen så sökte Vibeke hjälp. År 1999 fick hon reda på att hon 

hade drabbats av ALS. Vibeke vårdades i hemmet fram till sin död tre och ett halvt år efter 

beskedet om sin diagnos.   

  
Jansson, Tina. Om det bara var jag. (2011) 

Tina föddes 1964, och arbetat som lärare och spelar saxofon på fritiden. Hon är gift med tre 

barn. Efter att ha känt en svaghet i armen och ryckningar i musklerna så bestämde Tina sig för 

att söka vård. Hon misstänkte själv ALS, och år 2006 fick hon det bekräftat. Tina lever än 

idag men kan varken röra sig eller prata. Hon kommunicerar istället med hjälp av en dator.  
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Lindquist, Ulla-Carin. Ro utan åror. (2004) 

Ulla-Carin föddes år 1953. Hon var gift med fyra barn, två av barnen var ännu inte myndiga. 

Ulla-Carin var journalist på Sveriges Radio och Sveriges Television, hon arbetade som 

nyhetsankare i TV. Hon hade känt en svaghet i armar och ben. På sin 50-årsdag fick Ulla-

Carin beskedet att hon hade ALS. Fyra år senare avled hon stillsamt i hemmet omgiven av 

familjen. Under det korta sjukdomsförloppet hann Ulla-Carin skriva en självbiografi samt 

spela in en dokumentär som skildrade hennes upplevelser när hon står ansikte mot ansikte 

med döden.  

 

Lundmark, Dennis & Beiron, Ingemar. Diagnos: Pastor med ALS. (2011) 

Dennis föddes 1946. Han var gift med sin hustru och tillsammans hade de ett barn i myndig 

ålder. Dennis var verksam pastor inom pingströrelsen. I sin biografi berättar Dennis om sina 

symtom innan han fick sin diagnos och sedan hur hans kropp långsamt förtvinades. Han 

beskriver även om att vara troende kristen och drabbas av en sjukdom som leder till döden. 

Hur hans tro och relation till gud ifrågasattes och på hans tankar kring livskraft och meningen 

samt målet med livet.  

 

Sandgren, Ingrid. Ett år med ALS, en smygande sjukdom. (2005) 

Författaren och konstnären Ingrid föddes 1941. Efter att Ingrids orkeslöshet blivit mer 

påtaglig under hennes promenader bestämmer hon sig för att söka hjälp. Hon får då diagnosen 

ALS. Genom hennes dagboksanteckningar får läsaren ta del av hennes liv och hur hennes 

vardag sakta men säkert förändras.  
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Bilaga 3. 

Meningar och citat Meningsenheter Innebörstema 

”Det här vore ingenting, om 

jag bara hade min röst. Då 

kunde jag vara jag, jag 

kunde visa att jag var jag. 

Nu skrumpnar jag inifrån 

bakom skenet av att jag är 

jag. Relationer skrumpnar.” 

Utan rösten kan jag inte 

visa vem jag är. Jag tvinar 

bort och relationerna 

försvinner 

Att genomgå förluster 

”Men det är alla andra 

också. Mannen och barnen, 

föräldrar, syskon, 

syskonbarn, fastrar, kusiner, 

vänner, grannar, bekanta 

och obekanta. Sorg oro, 

bekymmer, rädsla, ångest, 

och för en del en jäkla 

massa jobb och slit. Det är 

jobbigt att tänka på.” 

Att klandra sig själv för att 

utsätta andra för psykiskt 

och fysiskt lidande. 

Att brottas med känslor av 

skuld och skam 

”Matning förresten, det har 

jag bävat för, tyckt att det är 

väl ändå lite väl 

handikappat. Men när man 

väl sitter där hungrig med 

den goda maten framför sig 

och inte orkar lyfta gaffeln 

utan att bli genomsvettig 

och tappa hälften, då 

beklagar man inte ett dugg 

en framsträckt hjälpande 

hand. Och så är det med all 

hjälp. Därför har jag slutat 

bäva.” 

Trotts att det är svårt men 

när man väl sitter där och 

inte kan göra något själv så 

förstår man att det behövs 

och tar tacksamt emot hjälp. 

Så är det med allt därför har 

jag slutat frukta hjälpen. 

Att hantera ett liv i 

förändring 
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Meningar och citat Meningsenheter Innebörstema 

Det märkliga är att jag kan 

känna stunder av stark 

lycka nu när jag är 

dödssjuk, stunder som jag 

sällan känt förut. Lycka har 

aldrig varit min starka sida. 

Men nu börjar den bli det. 

Därför skrattar jag. Och har 

det något att göra med en 

”bulbärparalys”, så är den 

en välsignad sida av ALS. 

Sjukdomen har väckt 

stunder av stark lycka inom 

mig vilket aldrig har varit 

min starka sida förut. Nu 

börjar det bli det. Därför 

skrattar jag. 

Finna mening i vardagen 

 

 


