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_________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en motorneuronsjukdom orsakad av 

nedbrytning och död av motorneuron, vilket leder till förlorad funktion i tillhörande muskler 

då nervsignaler uteblir. Personer med ALS är en sårbar grupp med begränsad möjlighet att 

uttrycka sig för omvärlden. Syfte: Syftet med studien var att genom ALS-drabbades narrativ 

identifiera beskrivningar av upplevelser och hur dessa företer sig under sjukdomsförloppet. 

Metod: Studien bygger på en kvalitativ ansats som analyserat självbiografier skrivna av 

personer med ALS, utifrån en innebördsanalys. Resultat: Sjukdomen medför 

mångdimensionella dilemman av existentiella slag som bidrar till lidande och att familjen 

har en betydelsefull roll i den ALS-drabbades mående. De främsta anledningarna till lidande 

är rädslan för påverkad värdighet och utanförskap. Konklusion: Sjuksköterskan har en 

central funktion i vårdandet av ALS-drabbade. God förståelse i de drabbades tankar och 

upplevelser är en förutsättning för att ge god vård och etablera trygghet. Sjuksköterskan ska 

sträva efter att skapa en god relation med den ALS-drabbade och anhörig för att kunna bidra 

till stöttning ur ett helhetsperspektiv och därifrån utöka möjligheten till välbefinnande. 
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_________________________________________________________________________ 

Background: Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a motor neuron disease caused by 

gradual deterioration and death of motor neurons, resulting in loss of function in the 

associated muscles due to the lack of nerve signals. People with ALS are a vulnerable group 

with physically limited ability to express themselves. Aim: The aim of this study was to 

identify and follow experiences of living with ALS, by examining narratives of ALS-

affected persons. Method: The study is based on a qualitative approach with a content 

analysis of autobiographies written by people with ALS. Results: The disease causes 

multidimensional dilemmas of existential kinds that contribute to suffering and that family 

is an important part that affects the perception of the disease. The primary causes of suffering 

are found to be the fear of affected personal dignity and alienation. Conclusion: The nurse 

has a central function in the care of ALS-affected persons. The nurse must strive to establish 

a good relationship with the caretaker and their relatives, thus striving to maximize the 

support from a holistic perspective, which increases the possibility for the caretaker to 

experience well-being. 
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INLEDNING 

I Sverige drabbas cirka 200 personer varje år av Amyotrofisk lateralskleros (ALS), som är en 

grupp motorneuronsjukdomar. Personer som insjuknar i ALS drabbas av fortskridande 

förtvining i de motoriska nerverna och levnadstiden är i snitt mellan två till tre år efter 

insjuknande. I dagsläget finns det ännu ingen botande behandling och framsteg inom ALS-

forskningen är bristfällig. Svårigheter i forskningen beror på att sjukdomsförloppet hos 

personer med ALS varierar mycket, beroende på vilken typ av ALS som de har insjuknat i. 

Sjukdomen yttrar genom att personer förlorar kontrollen över sin kropp, samtidigt som alla 

sinnesfunktioner och den kognitiva funktionen består. ALS-drabbade personer är därmed oftast 

medvetna om sjukdomsförloppet och lever genom sin sjukdomstid tills andningsmuskulaturen 

kollapsar och personen avlider. I studien belyses personers mångdimensionella upplevelser av 

att leva med ALS. 

BAKGRUND 

Amyotrofisk lateralskleros (ALS) 
ALS är en gemensam beteckning på en grupp motorneuronsjukdomar med progredierande 

förlopp, vilka kännetecknas av ett accelererande sjukdomstillstånd där motoriska nervceller dör 

och tillhörande skelettmuskulatur förtvinar. Nervcellerna utgår från ryggmärgen och därifrån 

förgrenar de sig till kroppens olika delar för att förmedla nervimpulser till kroppens olika 

muskler. Muskelvävnad är i behov av kontinuerliga nervimpulser för att inte förtvina samt tappa 

sin massa och funktion (Socialstyrelsen, 2018).  

Engagemang av olika lokalisationer i nervvävnaden innebär varierande symtompresentation.  

Sjukdomen delas in i tre underkategorier och en drabbad kan initialt visa symtom från en 

kategori för att sedan övergå i fler. Vanligast är klassisk ALS, som kännetecknas av 

fortskridande förlamningar i armar och ben. Ungefär 80 procent av denna form utvecklas sedan 

till progressiv bulbär pares, PBP, vilket innebär förlamning i mun och svalg. Progressiv spinal 

muskelatrofi, PSMA, är den minst vanliga varianten och som har ett långsammare 

sjukdomsförlopp då det främst ger förlamning i armar och ben. Påverkan i mun och svalg är 

mindre förekommande, eller uteblir (Internetmedicin, 2019). När andningsmuskulaturen 

försvagas uppstår symtom på andfåddhet, vilket genom minskad syretillförsel i hjärnan kan leda 

till sänkt medvetande och att personen slutligen avlider (Socialstyrelsen, 2018). 

Neuropsykiska och psykosociala förändringar tillkommer i många fall hos ALS-drabbade 

personer. Ungefär 25 till 40 procent får skadade nervceller i pannloben, vilket orsakar plötsliga 

svängningar i humöret och vissa av dessa personer utvecklar sedan pannlobsdemens 

(Socialstyrelsen, 2018). 

Antal nyinsjuknande per år i Sverige är beräknat till cirka 200 personer (Internetmedicin, 2019). 

Ålder för insjuknande är mellan 45 till 75 år och för de personer som drabbas av mer progressiva 

former är levnadstiden i snitt mellan två till tre år efter insjuknande (Socialstyrelsen, 2018).  

Svårigheter har funnits vid utredning av ALS på grund av omfattande variation på symtombild 

och progressionshastighet (Simon et al., 2014). De undersökningar som genomförs vid 

misstanke om ALS menar framför allt att utesluta alternativa förklaringar då ALS inte 

huvudsakligen påvisas med prover (Socialstyrelsen, 2018). Orsaken till ALS är okänd, det finns 
dock två kända riskfaktorer, vilka är ärftlighet och rökning. En svag korrelation har påvisats 
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mellan ALS och en särskild gen med mutation, orsaken till mutationen är dock okänd (Ansved 

& Solders, 2013). 

Behandling 
I dagsläget finns det ännu ingen botande behandling mot ALS. Den farmakologiska 

behandlingen som är i kliniskt bruk i Sverige är en glutamathämmare som har visat sig kunna 

förlänga sjukdomsförloppet med några månader. Verkningsmekanismen är i nuläget inte känt 

men studier talar för att signalöverföring via glutamat påskyndar celldöd vid ALS (Björkqvist, 

2014). Användning av glutamathämmare tros därför kunna hämma signalöverföringen mellan 

nerver och muskler (FASS, 2019).  

Övriga åtgärder går ut på symtomatisk behandling. Ett vanligt förekommande besvär är bland 

annat muskelspasmer med efterföljande smärtor (Socialstyrelsen, 2018), som stöd kan personen 

behandlas med muskelavslappnande läkemedel (Björkqvist, 2014). Andra åtgärder riktar sig till 

stöd i psykologiska problem och hjälp med kompensering av fysiska funktionsnedsättningar 

genom olika hjälpmedel (Ansved & Solders, 2013). 

Att leva med ALS 
Att drabbas av en sjukdom med sannolik dödlig utgång påverkar individen mångdimensionellt 

(Wills et al., 2019). Personer som insjuknar i ALS kan uppleva förminskad autonomi och hälsa 

på grund av en förändrad kontrollförmåga över sin kropp (Foley et al., 2014). Hälsa beskrivs 

som ett integrerat tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande (World Health 

Organisation, 2014) och hämning i en av dessa beståndsdelar kan ge uttryck i samtliga delar. 

Exempel kan vara att minskad känsla av välbefinnande ger fysiskt och psykosocialt påverkan 

hos den drabbade personen på grund av olust till rörlighet och sociala aktiviteter, vilket i sin tur 

hämmar känslan av självständighet, social delaktighet och meningsfullhet (Rydholm Hedman, 

2019).  

En vanlig och allvarlig konsekvens som kan tillkomma efter insjuknande i ALS är betydande 

viktnedgång. Orsaken är relaterad till fysiologiska förändringar som medför nedsatt 

sväljförmåga och motoriska svårigheter i att tillföra sig näring självständigt. Men annan 

betydande orsak är förlorad aptit på grund av depression (Wills et al., 2019). Ozanne et al. (2013) 

beskriver att personer som drabbas av ALS kan få allvarliga depressioner på grund av sorgen 

som uppstår när personen upplever sin kropp som förlorad. Framtiden uppfattas som evigt 

förändrad och djup sorg kan uppstå när personen har vetskap om sin successivt avtagande 

förmåga till att utföra vardagssysslor och samtidigt sker ett stigande beroendeskap av familj 

och vänner. Dilemman uppstår i att ta emot hjälp från den nära omgivningen då personen 

upplever stark oro kring negativ påverkan på familjens hälsa. Den djupa sorgen kan ge upphov 

till självmordstankar då döden upplevs som en befrielse. 

Lidande 

Lidande är ett begrepp som beskrivs inom vårdvetenskapen och budskapet syftar till att upplysa 

människans upplevelser av att genomleva och utstå smärta. Lidande kan vara en synlig och 

osynlig plåga orsakad av fysiska, emotionella och existentiella upplevelser av smärta, ångest 

och oro (Arman, 2017). I lidande tas någonting definitivt ifrån människan av konkret eller 

symbolisk mening och det reageras ofta med sorg över det som håller på att förloras (Eriksson, 

2015). 

Eriksson (2015) menar att lidande tillkommer i olika former. Sjukdomslidande syftar främst till 

kroppslig smärta, vilket tillkommer vid sjukdom och behandling. Smärtan som uppstår kan 

driva människor till andlig och själslig död, därmed är smärtlindring en central komponent i 
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behandling av sjukdomar. En annan form av sjukdomslidande är själslig och andlig plåga 

orsakad av sjukdomen på grund av komplex påverkan i fysiska, psykiska och psykosociala 

sammanhang. Vårdlidande är lidande orsakad av vård eller utebliven vård, med anledning som 

upplevd kränkning, förminskning och fördömelse i vården. Livslidande är den enskilde 

personens upplevelser om livet. Plågan kan orsakas av allt som innefattas av livet, exempel på 

stort livslidande är rädslan av att förintas av samhällssystem eller att inte ha vetskap om när 

döden kommer att inträffas. 

Personer med dödlig sjukdom upplever många gånger ett djupt lidande, utan försoning och som 

enbart kan lindras med tröst (Wrubel et al., 2009). Att vara i djup sorg resulterar dock ofta i ett 

tillstånd av verbal lamhet och svårigheter uppstår i att förmedla sina känslor och upplevelser. 

För att uppfatta lidandet behöver medmänniskan vara uppmärksam på signaler som kan tyda på 

lidande (Arman & Rehnsfeldt, 2015). I ett tröstande möte med personer i djup sorg ställs det 

inga krav på att kunna ge goda råd, det viktiga är att finnas tillgänglig, ge tid och lyssna (Klang 

et al., 2014). I sorgen är gråt ett sätt att uttrycka det innersta och att möta en människas gråt av 

lidande är att möta det djupa och ärliga som ska tas emot med ödmjukhet och respekt, vilket 

väcker verklig tröst där personen upplever tillit och förtröstan på det goda som påminner om 

hopp och mod (Eriksson, 2015). 

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 
Grundprincipen inom den vårdande situationen är att tillfredsställa patientens individuella 

behov. Fokus ligger på den omvårdnadsansvarige sjuksköterskan som har en skyldighet att 

skapa en trygg relation samt utföra personcentrerad vård där patientens behov uppfylls trots 

ohälsa och ett vårdande möte innebär en bra kommunikation som främjar patientdelaktighet 

(Hendersons, 2012). 

Bolmsjö (2001) beskriver att ALS-drabbade personer uttrycker hög psykisk påfrestning 

relaterat till den mångdimensionella omställningen och förlusten av fysiska förmågor. Dessa 

personer upplever ofta att de lever i en oövervinnlig situation som utgör starka känslor av 

maktlöshet och därmed kan stora svårigheter upplevas i att kämpa för livet eller mot döden. Det 

som ofta får dessa personer att vilja fortsätta kämpa är familjen (Brown & Addington-Hall, 

2008). Både för patienten och närstående är det därmed viktigt att omvårdnadspersonal har bra 

kunskaper kring sjukdomen för att kunna ligga steget före i sjukdomsutvecklingen, vilket inger 

trygghet och tröst i den svåra situationen (Espeset et al., 2011).  

Sjuksköterskan bär på en skyldighet att inte undervärdera den drabbade personens kapacitet när 

många andra funktioner sviktar och personen har svårigheter i att förmedla sig (Espeset et al., 

2011). Detta medför ett stort ansvar på sjuksköterskans kommunikativa förmåga i att kunna 

förmedla tillgänglighet, lyhördhet och öppenhet där det vårdande mötet utgår från patienten och 

anhörigas berättelser (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017a). Harris et al. (2018) beskriver att 

personer med ALS upplever stort behov av att tidigt få prata med vårdpersonal om sin upplevda 

rädsla och otrygghet i situationen. Sjuksköterskan har en central roll i vårdandet där ansvaret är 

att kunna vara lyhörd och med respekt värna om patientens behov och rättigheter till kontinuitet 

i omvårdnaden (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017b). Sjuksköterskan har även en ledande 

funktion i att initiera och leda utbildningsinsatser kring sjukdomen i syfte att främja 

personcentrerad vård (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017a), vilket skapar trygghet och lindrar 

lidande (Eriksson, 2015). 
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PROBLEMFORMULERING 
Personer som drabbas av ALS har ett omfattande omvårdnadsbehov då sjukdomen har ett 

snabbt förlopp som medför att flera funktioner i kroppen hastigt försämras, vilket orsakar 

lidande av flera dimensioner. I sjukvården är sjuksköterskan högst ansvarig för den omvårdnad 

som ges. Omvårdnadsforskning rörande ALS-patienter är idag fortfarande begränsad. 

Kunskapsbrist om personers upplevelse av att leva med ALS kan därmed leda till att 

omvårdnaden brister och riskerar att öka lidandet hos denna redan utsatta grupp. Därför är det 

viktigt att få en fördjupad kunskap om ALS-drabbade personers upplevelser genom att utforska 

deras unika berättelser om att leva med sjukdomen.  

SYFTE 

Syftet med studien var att genom ALS-drabbades narrativ identifiera beskrivningar av 

upplevelser och hur dessa företer sig under sjukdomsförloppet.   
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METOD  

Som metod valdes en kvalitativ ansats med analys av narrativer, då det möjliggör en detaljerad 

och djupgående förståelse för människans upplevelser. Studien inriktar sig till att analysera 

berättelser som personer har skrivit i självbiografier. Narrativen har analyserats genom 

innebördsanalys enligt Dahlberg (2014) och analysmetoden innebär att gå på djupet i en 

berättelse och analysera meningen bakom det som uttrycks i text.  

Urval 

I urvalet av relevant litteratur till analysen inkluderades självbiografier skrivna av personer med 

ALS. Geografiskt begränsades urvalet till personer i Sverige och som skrivit på Svenska, detta 

för att minimera risken för misstolkningar i analysen och för att utesluta förväxlingsfaktorer 

från skillnader i kultur och sociala förutsättningar. Däremot skedde ingen avgränsning avseende 

författarens kön, ålder eller utgivningsår, då det enbart finns ett fåtal personer i Sverige med 

ALS som har konstruerat självbiografier. 

Litteratur som exkluderades i urvalet var författare med multisjuklighet av ALS och någon form 

av neurodegenerativ sjukdom. Exklusionen beror på att samtidig diagnos av ALS och 

neurodegenerativa sjukdomar kan påverka personens upplevelse av ALS och berättelsens 

innebörd kan därmed förmedlas annorlunda än om personen enbart hade haft ALS.  

Datainsamling 

Datainsamling har skett genom sökning i databasen Libris, även kallad Kungliga biblioteket 

och som är Sveriges nationalbibliotek som styrs av regeringen enligt Förordning med 

instruktion för Kungl. biblioteket (SFS 2018:15). Libris har en nationell överblick över 

samverkan och resurser inom all biblioteksverksamhet och material som finns i Libris är öppen 

för vetenskapligt bruk. 

Vid val av narrativer har sökning skett på Libris utifrån ett antal kriterier som valdes på 

hemsidan som sedan resulterade i tre biografier, se Tabell 1. Även manuell sökning via Google 

tillämpades efter rekommendation från privatpersoner. Datainsamlingen resulterade i fem 

självbiografier som valdes för analys. 

Tabell 1. Sökning i databasen Libris. 

 Sökning gjordes 200122 

Sökord på Libris Amyotrofisk. Amyotrofisk lateral skleros 

Urval: Svenska. Bok. Biografi och genealogi 

Resultat: 14 

Lästa inledningar efter bortsållning av 

dubbletter: 

11 

Valda efter inledningen: 7 



 

6 
 

Använda: 3 

Använda efter manuell sökning: 2 

 

Analys 
Dahlberg (2014) beskriver att en väsentlig del i tolkande studier är att forskaren förmår att 

undanhålla sina förförståelser från tolkningen. Forskaren måste motta berättelsen tålmodigt och 

öppenhjärtigt för att inte förväxla berättelsens innebörd med forskarens egna förförståelser.  

Skribenten till studien började därmed att klarlägga vilka förförståelser som fanns kring 

sjukdomen ALS och hur det är att leva med den. Dessa aspekter antecknades och följde med 

under hela analysprocessen i syfte att undvika att låta sina förförståelser skapa feltolkning av 

berättelserna. 

Innebördsanalys av självbiografierna har gjorts enligt Dahlberg (2014). Analysen innebär att de 

valda självbiografier genomgår en process som benämns helhet-delar-helhet. Skribenten tog 

emot helheten av materialet genom att noggrant gå igenom alla berättelser, under tiden 

noterades väsentliga texter som korresponderade till studiens syfte. Detta resulterade i en stor 

mängd med olika delar ur alla berättelser. Sedan gjordes en innebördsanalys av samtliga 

utvalda texter, vilket innebär att texter med samma innebörd kopplades samman och skapade 

egna meningsenheter och resulterade i egna återkommande huvudkategorier. De nya 

kategorierna skapade en ny helhet av de utvalda texterna och sammankopplade samtliga 

berättelser. För exempel på analysprocessen, se Bilaga 1. 

Etiska överväganden 
I vårdvetenskapliga studier som avser humanforskning ställs det krav på den etiska 

försvarsbarheten av genomförandet. Huvudprinciper som framför etiska aspekter är främst fyra 

krav som ska presenteras tydligt i studier, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (World Medical Association, 2018). Samtliga krav 

går ut på att försäkra eventuella undersökningspersoner gällande personuppgifter, anonymitet, 

frihet till medverkan av studien och vetskap om studiens syfte. Kraven har dock inte tillämpats 

i denna studie då undersökning enbart är gjord på offentliga handlingar. Detta beror på att 

självbiografier bygger på författarnas egna upplever och som de själva valt att göra tillgänglig 

allmänheten. Enligt § 1, kap 1 i SFS 2018:1801 har varje person tryckfrihet för att skapa fritt 

meningsutbyte och konstverk. Publicerade verk räknas till allmänna handlingar som varje 

individ har rätt att ta del av (SFS 2018:1801). En väsentlig del i studien har istället varit att inte 

ändra texter som väljs ut, och att de delar som väljs ut ska kunna uppfattas med en helhet som 

inte påverkas av skribentens egen tolkning. 

Skribentens förförståelser kring sjukdomen ALS baseras på arbetslivserfarenheter på en 

neurologisk akutvårdsavdelning som hade stort inflöde av personer med ALS.  
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RESULTAT 

Att leva med ALS har beskrivits som en stor existentiell omställning av samtliga författare. I 

de olika berättelserna uttrycks svårigheter i att motta och acceptera fysiska, psykiska och 

psykosociala åkommor. I texten benämns författarna som Lindquist (2004), Jansson (2011), 

Fant (1994), Schulz (2019) och Möllberg (2018). Citat från samtliga författare används för att 

illustrera och klarlägga grunden till resultatets beskrivningar. För översikt av författarna och 

dess verk, se Bilaga 2. 

Innebördsanalysen summeras med tre huvudkategorier, vilka är Jag vill inte förlora min 

värdighet, Sjukdomen tvingar mig att förändras och Jag och min kropp, samt sju 

underkategorier enligt Tabell 2.  

Tabell 2. Huvudkategori och underkategori. 

Huvudkategori Underkategori 

Jag vill inte förlora min värdighet 

 

Att vara patient 

Se mig istället för diagnosen 

Sjukdomen förändrar mig Sorg i ensamhet  

Att vara likadan men förändrad 

Jag och min kropp Glädje i tillståndet 

Acceptans ger frihet 

 

Jag vill inte förlora min värdighet 
Personer som har insjuknat i ALS beskriver att de har upplevt stora svårigheter i att förstå och 

acceptera förändringen som sjukdomen ALS innefattar, att gå från välfungerande och 

självskötande i vardagslivet, till plötslig förlamning med stigande omfattning och därifrån 

hamna i rollen som en svårt sjuk patient. Dessa personer beskriver sin tillvaro som förändrad 

och värdigheten utmanas ständigt av omgivningens uppfattning och behandling gentemot dem. 

Den ständiga utmaningen bidrar till att dessa personer måste förbruka oumbärligt mycket energi 

på att beskydda och bevara sin värdighet.  I denna huvudkategori beskrivs personers upplevelser 

av sin värdighet utifrån två underkategorier, vilka är Att vara patient och Se mig istället för 

diagnosen. 

Att vara patient  

Insjuknande i en allvarlig sjukdom som saknar botande behandling innebär ofta att de drabbade 

personerna plötsligt upplever sig betraktad som dödssjuk i sjukvårdens ögon. Personer som 

drabbas av ALS i Sverige planeras omgående till åtgärder som syftar till att kompensera redan 

förlorade funktioner eller förväntade funktionsnedsättningar. Många personer med ALS 

beskriver att de inte hade haft mycket kontakt med sjukvården före insjuknande i ALS. Detta 

innebär att dessa personer har snabbt behövt bekanta sig med sjukvården och tvingats acceptera 

rollen som en bestående patient. Vid insjuknande uppvisar många personer endast lindriga 

symtom av sjukdomen som inte innebär större påverkan i vardagslivet och många är i arbetsför 

ålder. Svårigheter uppstår i att plötsligt betraktas som en svårt sjuk person och därifrån 
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acceptera rollen som patient. Den stora omställningen bidrar till att personer känner sig 

omskakade och oförväntat omställda till förminskade personer med förändrad värdighet. 

Det är stora skillnader mellan rollen att vara en patient med allvarlig sjukdom och rollen att 

vara en, så kallad, ordinär patient som kommer i kontakt med sjukvården på grund av andra 

åkommor, vilka inte medför en hämmad fysisk autonomi. Värdigheten är satt i en sårbar 

situation och förhållanden som tidigare har varit obetydlig för värdighetens stabilitet får 

betydande inverkan på personers självkänsla. 

“Jag satt och grät för att jag just hade fått frikort. En jättefin förmån som de delar ut i receptionen. 

För mig just då var det ena benet i graven” (Jansson, 2011, s. 172). 

Omtumlande upplevelser av förminskning och kränkt integritet förtydligas när sjukhuset inte 

längre kan täcka vårdbehovet, då personers funktionsnedsättningar har uppnått den grad att 

stora svårigheter uppstår vid genomföranden av vardagssysslor. Accelererande försämring av 

olika kroppsfunktioner resulterar i att sjukvården erbjuder tjänster utanför sjukhuset, personerna 

blir patienter i hemmet. Sjukdomen och patientidentiteten upplevs mer obestridliga och att vara 

patienter i hemmet beskrivs som en kraftigt ökad känsla av maktlöshet och hjälplöshet.  

“Kontrasten är slående: Utanför huset, på stranden: semesterfirare, soldyrkare och badande - 

till synes helt bekymmersfria, avslappnade och utan oro för hälsa och framtid. Innanför 

verandans neddragna persienner: vårdteam, droppställning och en patient med livshotande och 

hittills obotlig sjukdom.” (Fant, 1994, s. 159). 

Sjukvård i hemmet rymmer mångdimensionella dilemman hos de mottagande personerna. 

Sjukvården betonar att hjälp i vardagen utgör en viktig komponent för att minska lidande och 

utökar möjligheten till bevarad värdighet, då vardagssysslor utförda på patienters villkor anses 

kunna minska synligheten av fysiska funktionsnedsättningar. Personer som mottar hjälp kan 

däremot uppleva ett förtydligande av patientrollen, vilket upplevs som en förstärkt maktlöshet 

i sjukdomen.  

Extern hjälp innebär att den enskilda personens patientroll visas eller förtydligas för närstående. 

Personer som bor med sina anhöriga kan uppleva stark existentiell påfrestning då förhållanden 

inom familjen förändras. En påtvingad patientroll i hemmet kan innebära svårigheter för 

samtliga i familjen att upprätthålla den roll som vardera har haft. Den sjuke personen i familjen 

kan även behöva hjälp från familjemedlemmar och efter en tid med sjukdomen kan många 

uppleva sig själva som ett kolli som hämmar familjens hälsa och frihet. Vetskapen om att en 

själv kan vara orsaken till påverkad familjehälsa skapar konstant oro och ångest.  

Gråten river och sliter i mig. Det värker av sorg och ursinne. Och jag är faktiskt kränkt 

över att de talar över mitt huvud. ... Hon lägger mitt blöta huvud i sitt knä. Men det 

hjälper inte mot vreden. Det blir inte bättre av att både Mimmi och Olle berättar hur 

trötta och slitna de är. Att de inte får sova en hel natt. Jag börjar bli en belastning. Så är 

det (Lindquist, 2004, s. 160). 

I början upplever många viss fientlighet mot sjukvårdspersonal i hemmet, då det framhäver 

personernas beroende av främmande människor. Efter en tid kan många acceptera det och 

dessutom uppleva lättnad i att fortfarande kunna utföra sina vardagssysslor.  

Se mig istället för diagnosen 

ALS, en sjukdom som enbart ett fåtal personer insjuknar i varje år innebär att allmänhetens 

generella kunskap om sjukdomen och dess sjukdomsförlopp är bristfällig. Diagnosens 

uppenbara symtom av förlorade muskelfunktioner orsakar en oriktig uppfattning hos 
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omgivningen, där personers kognitiva förmågor ifrågasätts och kroppens övriga sinnen bedöms 

vara mindre funktionella. 

Personer som vet att de har en begränsad tid kvar att leva uppger att de genast börjar 

omprioritera och sålla bort sådant som anses vara av mindre betydelse för personens 

välbefinnande. Familj och vänner är ofta en viktig komponent som uppskattas mest av dessa 

personer och strävan att spendera mer tid tillsammans med anhöriga ökar. Social samvaro med 

anhörig och närstående blir en central komponent för dessa personers välbefinnande och många 

fokuserar på att kunna uppleva glädje för stunden. Ett motstånd uppstår dock när många 

närstående och vänner saknar kunskap om sjukdomen, varpå personer med ALS behandlas 

annorlunda än förväntad.  

Personer som lever med ALS har ofta svårigheter i att framhäva större delar av sin kognition 

och ge uttryck för sin sinnesfunktion, tämligen bidrar detta till ytterligare ökad känsla av 

förminskning och hjälplöshet i situationen som en svårt sjuk person.  

Många kommer på julvisit. Det är roligt, men de uppför sig annorlunda. Jag talar inte 

alls nu, och därför höjer de rösten och formar sina ord extra tydligt. Jag har förlorat en 

del av min mimik, och därför får jag ibland möta utslätande anletsdrag. Säger jag något, 

trots att jag inte borde, får ja ta i med så mycket kraft att jag verkar tvärarg. 

- Varför skriker du så? 

Och numera får jag klappar på kinden eller, allra värst, på huvudet, som ett barn. Jag 

avskyr det. Det är nedlåtande medlidandet. Så fjärran från medkänsla och empati 

(Lindquist, 2004, s. 223–224). 

Omgivningens okunskap kring sjukdomen gentemot personer som redan är i en mycket sårbar 

situation orsakar stor utsträckning av psykisk påfrestning hos personer med ALS. Mottagande 

personer kan uppleva ökad invaliditet och osynlighet inför samhället samtidigt som sjukdomens 

innebörd synliggörs och plågan hos den drabbade personen ökar. 

“Gemensamt är att vi faktiskt lever och är trötta på det predestinerade helvetet på jorden som 

vi förväntas utstå. Sjukvården och samhället måste börja betrakta oss som levande individer, 

inte som en grupp som ändå snart ska dö.” (Schulz, 2019, s. 4) 

Sjukdomen förändrar mig 

Personer som drabbas av en obotlig och progressiv sjukdom som ALS tvingas genomgå 

omfattande förändringar som berör fysiska, psykiska och psykosociala dimensioner. De 

nämnda områdena av förändringar ger upphov till existentiella dilemman. Ovisshet kring 

sjukdomsförloppet skapar ilska och känsla av hopplöshet, då det uppstår svårigheter i att 

förhålla sig till kroppens ständiga försämring. I denna huvudkategori beskrivs personernas 

upplevelser av förändring utifrån två underkategorier, vilka är Sorg i ensamhet och Att vara 

likadan men förändrad. 

Sorg i ensamhet 

Personer som lever med ALS uttrycker stark strävan efter att kunna uppleva välbefinnande, 

trots den komplexa situationen som innebär en omskakad livsvärld. Ständigt försöker dessa 

personer finna drivkraft i sjukdomen som gynnar och framhäver tillfredsställelser. En 

oumbärlig sorg uppstår ur kampen och vardagen för dessa personer blir till en daglig kamp mot 

en djup känsla av förtvivlan i maktlöshet. Sorgen i de påtvingade förändringar är obeskrivliga 
och dessa göms ofta bakom personers strävan att kunna fortsätta bidra till glädje inom sin familj 

och framför sina vänner. Ofta framkommer den oerhörda smärtan enbart i situationer när 
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personer är med någon som är villig att lyhört ta emot sorgen, och många gånger är dessa 

personer utanför den närmaste familjekretsen.  

Det främsta skälet till att den närmsta familjen inte får samma möjlighet att bevittna personernas 

sorg är rädslan att orsaka ökad belastning och mer skada hos sina familjemedlemmar. Personer 

som lever med ALS upplever ofta att deras familj redan har det tillräckligt besvärligt i 

situationen. De uttrycker att familjen kan många gånger bära på en sorg som är djupare än den 

drabbade personen själv. Rädslan att belasta sin familj ökar dess bekymmer och gör att personer 

som lever med ALS tenderar att känna sig mycket ensamma i sjukdomen. 

Jag har så mycket outlevd smärta och djup förtvivlan inom mig. När någon, som Myran 

idag, lyssnar och förstår, så brister fördämpningarna och sorgen väller fram. Jag kvider 

och hulkar och gråter som ett övergivet barn. Myran håller om mig, vaggar mig och 

tröstar. Det är skönt att någon gång få vara liten i någons trygga famn, det är jag sällan 

(Fant, 1994, s. 183). 

Att vara likadan men förändrad  

Nytillkomna omständigheter av sjukdomen gör att de drabbade personerna ständigt behöver 

omprioritera sina vardagssysslor och hobbyn. Fortlöpande omställningar av prioriteringar kan 

skapa otrygghet hos utomstående, då svårigheter uppstår i att förstå vad som är mer viktigt för 

de drabbade. Personer med ALS uttrycker däremot att de är oförändrade i sin identitet, men i 

takt med olika omställningar har de behövt framhäva olika ståndpunkter och anpassa sina 

ställningstaganden.  

Strävan uppstår i att kunna upprätthålla största möjliga grad av ett idealt hushåll eller 

familjeförhållande. Sådant som tidigare har varit obetydlig för dessa personer kan omvandlas 

till en viktig beståndsdel i deras vardag som ökar känsla av okränkbarhet, normalisering och 

samhörighet bland familj och vänner. Exempel på vardagliga förhållanden kan vara att 

matbordet måste numera vara fint uppdukat inför måltider med familjen, eller att hushållet alltid 

ska se vårdad ut. God hantering av vardagssysslor upplevs även kunna reducera handikappets 

synlighet inför andra personer.  

“När man blir sjuk i en sådan här sjukdom där man förlorar kroppsfunktionerna så upptäcker 

man efter en period att små saker plötsligt är väldigt stora” (Möllberg, 2018, e-bok, 67%).  

Jag och min kropp 

Omgivningens upplevelser av den drabbade personens tillstånd baseras ofta på ytliga 

framställningar orsakat av mängden hjälpmedel som personen har. Spekulationer uppstår kring 

personens funktionsförmåga och föreställningen tenderar att bli mindre än vad som är sant. 

Utomstående personer kan därför förhålla sig till den funktionsnedsatta personen med en 

inställning och ett beteende som för de drabbade personerna upplevs vara överdriven i 

förhållande till den faktiska utbredningen av funktionsnedsättningarna. I denna huvudkategori 

beskrivs personers upplevelser av sina förändrade förhållningssätt gentemot sjukdomen, vilka 

beskriva utifrån underkategorierna Glädje i tillståndet och Acceptans ger frihet. 

Glädje i tillståndet 

Människor strävar oftast efter att kunna utföra sina dagliga aktiviteter obehindrat utan hjälp från 

andra personer och graden av fysisk självständighet upplevs som en avgörande grund för att 

kunna uppleva välbefinnande. Omgivningens uppfattning av personer som lever med 
omfattande fysiska funktionsnedsättningar anses därmed vara ett hinder för de drabbade 

personerna att kunna uppleva hälsa. 
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Personer med ALS uttrycker dock upplevelser av sin kropp och hälsa som skiljer sig från 

omgivningens föreställning. Omtumlande erfarenheter orsakade av sjukdomen beskrivs ha 

bidragit till en ökad förmåga att kunna kommunicera med sitt inre jag, vilket är en form av 

kommunikation som bidrar till själslig förstärkning och stabilitet. Kroppens tillstånd ger ökad 

möjlighet till att uppskatta sådant som tidigare har varit mindre betydande och vetskapen om 

bestående kroppsfunktioner skapar en unik upplevelse av glädje och välbefinnande. Sjukdomen 

sätter livet annat perspektiv där små saker i vardagen uppskattas desto mer. 

“Det som glädjer mig mest är att jag kan tänka, läsa, lyssna, se, höra, lukta och känna. Och att 

ingen enda av dessa förmågor kommer att tas ifrån mig av sjukdomen.” (Fant, 1994, s. 121). 

Acceptans ger frihet 

Den ständiga förändringen som personer med ALS genomgår under hela sjukdomstiden skapar 

en otrygghet som genomsyrar vardagsaktiviteter. Otryggheten som uppstår kan många gånger 

upplevas som ofrihet, då personers sinnesinställning upplevs vara bunden till negativa tankar. 

Omfattande förändringar kan även orsaka raserade framtidsvisioner och förväntningar av sig 

själva då kroppens styrka påverkas i stigande omfattning. Förstörda framtidsplaner kan 

innebära en känsla av förlorad meningsfullhet i livet då personernas kontrollförmåga av olika 

situationer blir påverkade och autonomin upplevs som hämmade. 

Autonomi beskrivs som förmågan att kunna utföra fysisk aktivitet självständigt utifrån 

personernas fria vilja där dessa kan känna sig oberoende av andra människor, vilket ökar 

möjligheten till känsla av frihet. Hämmad funktionsförmåga anses därmed bidra till känsla av 

ofrihet. 

Efter en tid med sjukdomen beskriver många att de upplever acceptans i situationen med 

ständiga förändringar och därifrån har det bildats nya aspekter och motivation till att leva i en 

kropp med hämmad fysisk kontroll. En positiv inställning till en förändrad självständighet som 

grundar sig i acceptans för sjukdomen, ökar känslan av autonomi. Således är det egna 

förhållningssättet till den förändrade kroppen central för hur autonomin upplevs. Att göra något 

långsammare än andra på grund av att personerna använder hjälpmedel betyder inte att 

autonomin är hämmad. Så länge acceptans av sjukdomen finns och dessa personer fortfarande 

har möjlighet att utföra uppgifter enligt sin egen vilja är personen och kroppen fri.  

Och det är så att så länge du har en manuell rullstol så är du bara skadad eller råkat ut 

för en olycka i samhällets ögon. När du sitter i en permobil är du sjuk. Idag är jag så 

nöjd att jag tog mitt förnuft till fånga och valde en permobil för nu kan jag åka dit jag 

vill och inte dit assistenterna tycker att jag ska (Möllberg, 2018, e-bok, 81%). 

Resultatsammanfattning 

Analysresultaten utmynnar i tre huvudkategorier, vilka påverkar den upplevda hälsan hos 

personer med ALS och berör uppfattningen av personernas värdighet, lidande och personernas 

förhållande till sin kropp. Insjuknande i ALS innebär omfattande förändringar i livssituationen 

och sjukdomen skapar ett mångdimensionellt tillstånd av existentiella dilemman som påverkar 

de drabbade personernas välbefinnande och självbild. Vetskap om att kroppens funktioner 

förtvinas fortlöpande skapar en sorg omgiven av stress, ångest och oro som präglar 

sjukdomstiden och familjen.  

Insjuknande i en komplicerad sjukdom med dödlig utgång bidrar till en tid av förvirring och 
ångest där personer behöver finna sig i den nya situationen som kännetecknas av ständiga 

förändringar. Värdighet förlorar stabilitet och förutsättningen till att kunna minska lidandet och 

uppleva hälsa blir till stor del beroende av god upplevt samvaro bland familj och vänner. 
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Samtidigt väcks ett starkt dilemma i att vara avhängig av familjen då personer upplever starka 

tendenser till att bli familjens börda och därmed påverka familjehälsan negativt. 

Förmågan till att kunna uppleva hälsa trots en komplicerad sjukdom baseras på personers och 

omgivningens uppfattning och förhållningssätt till situationen. Personer med ALS upplever 

förändrade möjligheter till social samhörighet, då omgivningens kunskaper om sjukdomen är 

bristfällig samt att svårigheter uppstår i att förhålla sig till de drabbade personerna på grund av 

deras förändrade fysiska förmåga. Detta trots att kognitiva förmågor kan vara oförändrade. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion  
Studiens syfte att undersöka personers upplevelser av att leva med ALS har härlett till en 

innebördsanalys av narrativer. Narrativer är beskrivningar av personliga upplevelser som är 

nedskrivna eller inspelade och som inte kan bli förändrade eller distraherade av forskaren 

(Dahlberg et al., 2018). Syftet med en innebördsanalys är att genom analys av personers uttryck 

kring sina upplevelser och existentiella livsvärld skapa utökad förståelse för hälsa och vårdande 

inom vårdvetenskapen (Dahlberg, 2014). En innebördsanalys av självbiografier innefattar 

således en hög grad av abstraktion av texten för att fånga underliggande meningar i det som 

uttrycks. Skälet till den valda metoden grundar sig i att berättelser konstruerar människans 

identitet och ger lyssnaren möjlighet till att skapa en förståelse av berättarens upplevda moment 

(Ricoeur, 1981).  

Självbiografier bär dock den egenskapen att de kan vara externt granskade av ett förlag inför 

publikation. Detta medför sannolikhet för att individer som inte själva levt eller påverkats av 

tillståndet haft redigeringsmöjligheter av texten, vilket innebär en ökad risk för felkälla vid val 

av litterära narrativer som inte är applicerbart vid datainsamling från intervju. Ett narrativ från 

självbiografi kan också påverkas av att författarna eventuellt velat öka läsvärdet i sin text, vilket 

kan negativt påverka materialets trovärdighet och den och generella applicerbarheten av 

specifika narrativ.  

Analys av narrativer sker främst i intervjuer där forskaren har en direkt eller indirekt kontakt 

med undersökningspersoner (van Manen, 1990). Skälet till analys av självbiografier istället för 

att ta direkt kontakt med undersökningspersoner beror på att personer som lever med ALS har 

ofta svårigheter med att uttrycka sig både verbalt och i skrift då den vanligaste varianten av 

sjukdomen innebär försvagning i både huvud- och halsregionen samt fingermotoriken 

(Socialstyrelsen, 2018). van Manen (1990) menar att texter skrivna av biografiskt syfte har ett 

innehåll som ofta är av både underhållande och informerande slag, men en välskriven biografi 

innehåller omfattande information med god tillämpning till forskningsanalyser som skapar god 

trovärdighet. Självbiografi ger författarna frihet att uttrycka sig och styra narrativens 

huvudsakliga tema och innehåll fritt efter egna upplevelser, jämfört med standardiserade 

intervjuer och enkätstudier. Detta ökar narrativens trovärdighet ytterligare, dock på 

bekostnaden av jämförbarheten mellan författarnas narrativ. 

Skribenten har under studiens gång eftersträvat ett neutralt förhållningssätt till de valda 

materialen i syfte att kunna bilda en verklig uppfattning av innehållet, utan att påverkas av 

skribentens egna förförståelser av sjukdomen och sjukdomsförloppet. Innan analysen 

påbörjades gjorde sig skribenten medveten om sina förförståelser kring sjukdomen och hur 

skribenten upplever det skulle kunna vara att leva med ALS. Dessa förförståelser antecknades 

och den uppfattade innebörden som sjukdomen skulle kunna innebära diskuterades med 

utomstående personer. Henricson (2017) beskriver att det inte går att utesluta skribentens 

förförståelser från påverkan på analysresultatet, men betonar att när skribenten blir medveten 

om sina egna upplevelser ökar möjligheten till att personliga uppfattningar inte påverkar 

resultatet. 

Genom de valda inklusionskriterierna av materialet kommer överförbarheten och den kliniska 

applicerbarheten att påverkas. Då studien endast inkluderat material på svenska av svenska 

författare påverkar det överförbarheten i sin helhet. I en mångkulturell vårdmiljö där patienter 

har varierande erfarenheter och kulturella uttryck finns det därför en begränsning då studien är 

gjord på personer från svensk kultur. 
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För att öka resultatets trovärdighet har studiens resultat och slutsatser tolkats av samt diskuterats 

med utomstående personer av interprofessionell bakgrund inom hälso-och sjukvården, vilka har 

delat skribentens tolkningar och slutsatser av analysresultaten. 

Enligt Mårtensson och Fridlund (2017) baseras tillförlitligheten i ett vetenskapligt 

examensarbete på fyra huvudkriterier, vilka är trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och 

överförbarhet och utifrån ovanstående beskrivningar på hur skribenten har gått tillväga under 

studiens gång är dessa kriterier uppfyllda. 

Resultatdiskussion 

I de analyserade narrativerna har det funnits betydande likheter kring upplevelser av att leva 

med ALS, där centrala komponenter har identifierats och slutligen sammanställts i tre 

huvudkategorier, vilka har rört sig om de upplevda förändringarna i värdigheten, lidandets 

mening och upplevelser av den levda kroppen. Resultatet har tillkommit utifrån författarnas 

upplevelser med förbehåll att allt innehåll inte är applicerbart hos alla ALS-drabbade. Harris et 

al. (2018) menar dock att de flesta som lever med ALS upplever att livet för evigt hamnar i 

spillror. 

I resultatet framkommer det att insjuknande i ALS medför en omskakad världsbild och minskad 

stabilitet i tillvaron, då sjukdomen innebär mångdimensionella förändringar i livssituationen 

som ofta resulterar i upplevelse av påverkad värdighet hos de drabbade personerna. Arman och 

Rehnsfeldt (2015) menar att chocken som uppstår vid insjuknande i en allvarlig sjukdom härrör 

från att en stor del av människor förutsätter att olyckor och lidande enbart drabbar andra, för 

personerna själva är välbefinnande och trygghet tagen för givet. Harris et al. (2018) menar 

därmed att plötslig insjuknande i en sjukdom som innebär omfattande förtvining i motoriska 

funktioner kan ge upphov till en djup och omtumlande existentiell kris. Främst beror krisen på 

känsla av förlorad framtid och familj, då förändringar i kroppen som innebär en svår och dödlig 

sjukdom förändrar den upplevda tillgången till världen och livet (Dahlberg, 2014). 

I resultatet uttrycks det vara stora skillnader mellan att vara en bestående patient med hämmad 

autonomi och en, så kallad, ordinär patient som kommer i kontakt med sjukvården på grund av 

övergående åkommor. Patientrollen blir påtvingad på så vis att personerna känner sig 

förminskade och objektifierade. Foley et al., 2014 menar att många ALS-patienter beskriver sin 

identitet som bestulen på grund av den betydliga förlusten av fysisk, psykisk och psykosocial 

frihet. Eriksson (2015) menar att begreppet “patient” är omsluten av en subjektiv och objektiv 

dimension. Subjektivt påverkas kroppen och identiteten av upplevelser och i den objektiva 

världen är personerna förnedrade med känsla av skam som väller över i sorg och lidande. 

Känslan av förminskning och kränkt integritet förstärks när patientrollen sträcker sig utanför 

sjukhusets gränser, och kommer hem till personerna. Detta innebär att den upplevda 

invaliditeten blir synlig för familj och vänner.  

Resultatet visar även att när patientrollen kommer till vardagen uppstår ett integrerat tillstånd 

av sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande, då svårigheter uppstår i att upprätthålla 

viktiga roller inom familjen och medföljande är rädsla över att förlora kontrollen över sin 

vardag. Ozanne et al, (2013) menar att när familjen tvingas att acceptera patienten i hemmet 

kan den förändrade hemsituationen bidra till att familjen kan få svårigheter i att prata om 

sjukdomen med varandra på grund av chock, och den ALS-drabbade upplever djup ensamhet i 
familjens beteende och förhållningssätt som ger intryck av fysisk och existentiell frånvaro. 

Ericson och Ericson (2012) betonar dock att vid insjuknande i ALS är det mycket angeläget för 

sjukvården att snabbt sätta in service och hjälpmedel som behövs för att underlätta vardagslivet 

och helst ska dessa åtgärder vara insatta redan innan behoven är tillkommen.  
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I resultatet framkommer det att insjuknande i ALS bidrar till en djup sorg och förtvivlan på 

grund av den ständiga försämringen i sjukdomstillståndet, vilket bidrar till löpande förändringar 

i prioritering av vad som anses vara mer eller mindre viktig. Ofta är familjerna en väsentlig del 

för att personerna ska kunna uppleva välbefinnande och den främsta önskan är att kunna vara 

med sin familj. Vetskap om sitt ökande beroende av hjälp från familjerna ökar risken till att 

personerna upplever sig som kollin, vilka försämrar familjernas hälsa och därigenom uppstår 

en oumbärlig sorg. Ozanne et al., 2013 styrker att de drabbade personerna är främst rädda för 

vägen till döden samt att behöva genomlida vägen till döden som en börda för sin familj. 

Eriksson (2015) beskriver att i den djupaste förtvivlan förlorar människan förmågan att sörja 

eller gråta ut, om inte en försoning sker medföljer ett stilla döende av själen och det som består 

är hopplöshet, förnedring, skuld, sorg och ensamhet. För att inge tröst och mening har 

sjuksköterskan en skyldighet att främja patientens och närståendes värdighet (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017a). Sjuksköterskan måste vara lyhörd och finkänslig i 

kommunikationen med patienter och närstående i den sårbara situationen för att bemöta deras 

oro, ångest och existentiella funderingar. Kommunikation med familjen förtydligar 

familjemedlemmarnas olika roller i situationen, vilket kan bidra till ökad självkänsla och 

trygghet i den sårbara situationen som är full av konfusion (Klang et al., 2014), och innebörden 

i att ta emot  och ge hjälp kan få en förändrad mening och förstärkt uppskattning att kunna vara 

i varandras närhet och sjukdomen kan upplevas vara mer överkomlig (Ozanne et al, 2013). 

 

I avsikt att främja hopp och hjälpa personerna finna mening i den nya situationen har 

sjuksköterskan en skyldighet att identifiera vad personerna behöver för information, då ökad 

kunskap främjar känsla av kontroll och en upplevelse av bemästrande (Eide & Eide, 2009). 

Soofi et al. (2018) menar att en central komponent för att främja en känsla av kontroll är att 

först tillåta den drabbade personen att lära sig om sin sjukdom och påbörja en process i 

acceptans av sjukdomen innan sjukvårdsrelaterade interventioner introduceras. När 

sjuksköterskan åstadkommer en tillåtande och avslappnande miljö som betonar personernas 

delaktighet, medbestämmande och engagemang bidrar detta till förhöjd status av patientrollen 

och därmed en stärkt känsla av kontroll (Insulander & Björvell, 2018). Justeringar och 

anpassningar i vardagslivet ska först ske utifrån personernas individuella önskemål, då 

acceptans och delaktighet i vårdandet kan sedan inge en mer optimistisk uppfattning om olika 

interventioner så att den drabbade personerna kan känna sig mindre överväldigade av att ha ett 

försämrat tillstånd (Soofi et al., 2018). 

Resultatet beskriver att sjukdomen medför oftast muskelförtvining i ansikte, händer och armar 

som innebär att både tal- och skrivförmågan hämmas, men den levda kroppen bär ofta på 

erfarenheter och upplevelser som skiljer sig från omgivningens föreställning av hur det är att 

leva med ALS. Eriksson (2015) menar att lidande uppstår när personerna upplever ensamhet i 

en allvarlig situation och den djupaste känslan av ensamhet är att inte bli sedd. Lidandet som 

uppstår är en konstant kamp som kämpar mot känsla av förnedring och skam. Ozanne et al 

(2013) beskriver att många ALS drabbade personer uttrycker att den stora oron som upplevs 

beror på bristfällig kontakt och relevant information från hälso- och sjukvården däribland ALS-

team och palliativ-team är främst betydande. Att tidigt i sjukdomsförloppet initiera öppna 

samtal med nödvändig information och diskussioner kring förväntade existentiella dilemman 

kan bidra till att ALS-drabbade upplever ökad trygghet, mening och livslust, vilket ökar 

möjligheten till bearbetning av sjukdomen och därigenom skapa ett förändrat, men nytt och 

integrerat liv (Arman & Rehnsfeldt, 2015). 
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Konklusion 

Utifrån analys av de valda självbiografier har det tillkommit gemensamma fynd som tyder på 

att personer som lever med ALS upplever olika former av lidande och de främsta anledningarna 

beror på rädslan i att bli uppfattad som mindre värd, utanförskap på grund av svårigheter i att 

kommunicera med omgivande personer och negativt påverkad familjehälsa. Vid insjuknande i 

ALS strävar sjukvården efter att snabbt kunna introducera olika interventioner i personernas 

vardag, då det är känt att sjukdomsförloppet är fortskridande och frånvaro av lämpliga 

hjälpmedel ökar lidandet. ALS-drabbade personer uttrycker dock behov av att få acceptera och 

bearbeta sjukdomen innan sjukvårdsinsatser sätts in för ökat välbefinnande. 

Sjuksköterskan bär på det yttersta ansvaret att med lyhördhet och öppenhet lyssna på 

personernas bekymmer för att därifrån kunna identifiera individuella omvårdnadsbehov. 

Lindrad utsträckning av ångest och oro hos den ALS-drabbade bidrar därmed till lindrad 

lidande. Då familjen är en central del för den ALS-drabbade ska sjuksköterskan även sträva 

efter att bidra till förstärkning i familjesituationen. Förståelse i personernas situation ökar 

möjligheten till att den ALS-drabbade upplever trygghet och välbefinnande. 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Resultatet belyser ALS-drabbade personers upplevelser av lidande relaterat till rädsla, ångest 

och oro som uppstår i det svenska samhället där kunskap om ALS är bristfällig. Det är därmed 

av yttersta vikt att sjuksköterskan i det vårdande mötet med patient och anhörig agerar lyhört 

och tålmodigt i syfte att främja trygghet och värdighet hos samtliga genom hela 

sjukdomsförloppet. Sjuksköterskan har även en viktig utbildande roll och studiens resultat kan 

därmed användas som grund i hur anhöriga utbildas och informeras om sjukdomen. Detta för 

att förbereda anhöriga på existentiella svårigheter som kan uppstå inom familjelivet när 

behoven av sjukvårdsinsatser ökar. 

Det finns ett stort behov av att fördjupa forskningen vidare avseende ALS-patienters tankar och 

upplevelser kring sjukdomens förlopp för att bidra till ett vårdande möte med ökad känsla av 

trygghet. Då de drabbade personerna ofta har svårigheter i att uttrycka sig verbalt är det av 

yttersta vikt att sjuksköterskan har goda förkunskaper inför mötet med personerna. En 

enkätstudie av kvantitativa och kvalitativa slag med fokus på ALS- drabbade personers 

upplevelser av omvårdnad behöver utföras för att fördjupa förståelsen och skapa bäst 

förutsättningar inom vårdande situationer. Vidare kan en enkätstudie om hur ALS-drabbade 

och deras anhöriga uppfattat det vårdande mötet leda till att optimera personkontakten med mål 

att behålla känslan av värdighet.  
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Bilaga 1. Exempel på innebördsanalys enligt Dahlberg (2014). 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Gemensamt är att 

vi faktiskt lever 

och är trötta på 

det 

predestinerade 

helvetet på 

jorden som vi 

förväntas utstå. 

Sjukvården och 

samhället måste 

börja betrakta oss 

som levande 

individer, inte 

som en grupp 

som ändå snart 

ska dö. 

Sjukvården och 

samhället måste 

börja betrakta oss 

som levande 

individer. 

Levande individ. Se mig Levd kropp 

Kontrasten är 

slående: Utanför 

huset, på 

stranden: 

semesterfirare, 

soldyrkare och 

badande - till 

synes helt 

bekymmersfria, 

avslappnade och 

utan oro för hälsa 

och framtid. 

Innanför 

verandans 

neddragna 

persienner: 

vårdteam, 

droppställning 

och en patient 

med livshotande 

och hittills 

obotlig sjukdom. 

Bekymmersfria 

människor 

utanför huset. 

Innanför huset 

finns vårdteam 

och en patient 

med livshotande 

och obotlig 

sjukdom. 

Bekymmersfria 

människor 

utanför huset. 

Förändring Värdighet 

Min hörsel är 

fullgod och min 

Min hörsel är 

fullgod och min 

God hörsel och Se mig Levd kropp 



 

 

hjärna är i god 

trim. Du som 

träffar mig IRL 

behöver alltså 

inte: 1. Luta dig 

framåt och tala 

extra högt och 

tydligt. 2. Säga 

saker tre gånger 

för att jag 

verkligen ska 

förstå. (Men att 

sätta sig, på stol 

eller huk, är inte 

fel.). 

hjärna är i god 

trim. Du behöver 

inte säga saker 

tre gånger. 

kognition 

Neurologmottagn

ingen på 

Karolinska 

Sjukhuset är 

sliten och trist. 

Den ser fattig ut. 

Patienttoaletten 

är ofta smutsig 

och luktar urin. 

Det är synd. På 

något sätt 

påverkar det min 

känsla som 

patient. Miljön 

sänker mig. Gör 

mig mindre värd. 

Sjukhusmiljön 

sänker mig och 

gör mig mindre 

värd. 

Sänker mig Förminskning Lidande 

Från och med 

augusti 2015 tom 

1a december 

2015 hade jag 

hemtjänst i 

assistansliknande 

form. Detta var 

ett rent helvete 

jag blev fånge i 

mitt eget hem då 

jag vat tvungen 

att passa tider 

hela tiden. 

Jag blev fånge i 

mitt eget hem då 

jag var tvungen 

att passa tider 

hela tiden. 

Fast i sitt hem. Varför är jag 

annorlunda nu? 

Värdighet 



 

 

Bilaga 2. Översikt av analyserade självbiografier. 

 

Klockan saknar visare. Författare: Maj Fant, utgivningsår 1994. 

Maj var en arbetsinriktad kvinna som hade arbetat inom många branscher genom åren och att 

insjukna i en obotlig sjukdom skakade om hennes livsvärld. I boken beskrivs djupgående 

upplevelser om hur det var att gå från en social, stark och självständig kvinna till en trött och 

dödssjuk person. 

Ro utan åror. Författare: Ulla-Carin Lindquist, utgivningsår 2004. 

Ulla-Carin var en känd journalist som hade fyra barn, och vid insjuknande i ALS var hennes 

yngsta barn bara några år gammal. I boken beskriver hon sina upplevelser i att tvingas acceptera 

sjukdomen och det faktum att behöva lämna sina barn. 

Om det bara var jag. Författare: Tina Jansson, utgivningsår 2011. 

Tina arbetade som NO-lärare när hon insjuknade. I boken beskriver hon hur hon tillsammans 

med sin familj försöker ta emot och leva igenom sjukdomen med en glimt av humor. 

Jag är inte sjuk i ALS utan lever med ALS. Författare: Mia Möllberg, utgivningsår 2018. 

Mia berättar kort om sitt insjuknande när hon fortfarande arbetade på en restaurang, men 

huvudpoängen med boken är att ge tips och stöd till andra ALS-drabbade personer.  

Det bästa med ALS är viljan att leva. Författare: Markus Schulz, utgivningsår 2019. 

Markus beskriver djupgående om sitt insjuknande. I boken betonas allmänhetens okunskap 

kring sjukdomen som har påverkat hans upplevelse av att leva med sjukdomen. 

 
 

 
 

 


