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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Amyotrofisk Lateral Skleros (ALS) är en sjukdom som drabbar ungefär 220-250 

personer i Sverige varje år, de drabbade är oftast mellan 45-75 år. ALS är en sjukdom som 

drabbar nervsystemet vilket gör att musklerna förlamas. ALS leder till döden och sjukdomen 

orsakar både fysiska och psykiska svårigheter.  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva upplevelsen att leva med ALS. 

Metod: En kvalitativ litteraturstudie har gjorts som var baserad på fem självbiografier. Studien 

analyserades utifrån en manifest innehållsanalys med induktiv ansats. 

Resultat: I resultatet framkom det tre kategorier med tillhörande underkategorier som beskriver 

upplevelsen av att leva med ALS. Kategorierna är följande; Negativa livsförändringar, En 

förändrad kropp och Välmående trots sjukdom. Resultatet påvisar upplevelsen av att leva med 

ALS gav ett behov av delaktighet och känsla av kontroll. 

Samtidigt upplevde kvinnorna välmående trots sjukdom, då de 

uppskattade livet och tog vara på tiden.  

Slutsats: Uppsatsens resultat visar att ALS medförde en rad 

olika upplevelser i form av sorg, skam, välmående trots 

sjukdom och existentiella tankar. Att kvinnorna kunde uppleva 

ett välmående trots ALS berodde på att de valde att leva i nuet 

och ta vara på tiden. 
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INLEDNING 

ALS är en kronisk sjukdom med ett fortskridande förlopp som leder till döden. ALS orsakar både 

fysiska och psykiska svårigheter hos patienterna (Socialstyrelsen, 2018). Författarna anser 

därmed att ALS är en sjukdom som fordrar att allmänsjuksköterska erhåller goda kunskaper kring 

hur patienterna upplever sjukdomen. När läkaren misstänker diagnosen ALS uppstår frågor hos 

patienten kring livet, döden och hur tiden fram till livets slutskede kommer se ut. 

“Hur länge lever jag?  

Det vet jag inte. Det beror på när andningen slutar fungera. 

När? Du säger “när”, inte “om”?  

Ja, du ställer raka frågor, du får raka svar.” 

(Lindquist, 2004). 

Föreliggande studie beskriver hur patienterna upplevde ALS utifrån begreppen livsvärld, lidande 

och levd kropp.   

 

BAKGRUND 

Enligt Socialstyrelsen (2018) drabbas ungefär 220-250 personer av ALS i Sverige varje år och de 

som drabbas är oftast mellan 45-75 år. Orsaken till ALS är fortfarande okänd men två bidragande 

faktorer kan vara rökning och ärftlighet. Enligt Socialstyrelsen (2018) finns det fem olika former 

av ALS. Gemensamt för de olika formerna är att sjukdomsförloppet är fortgående och sjukdomen 

bryter ner det motoriska nervsystemet. Det leder till att musklerna försvagas och livslängden 

förkortas. De som drabbas av sjukdomen avlider oftast inom fem år (Bolmsjö, 2018; Ericson & 

Ericson, 2012).  

Symtom vid ALS 

De första symtomen vid ALS består av förlamning i en kroppsdel, symtomen upplevs oftast i en 

hand eller fot som en svaghet och mindre kraft, vilket gör det svårt att utföra vardagliga 

uppgifter. Ibland kan svagheten börja i höften eller i benet, det bidrar till besvär i vardagen som 

exempelvis svårigheter att hålla balansen (Socialstyrelsen, 2018).  

King, Duke & O'Connor (2009) beskriver deltagarnas symtom av ALS. De berättar hur 

finmotoriken i fingrarna känns försvagad och hur deltagarna beskrev att känslan av kontroll 

försvann. Enligt Socialstyrelsen (2018) sprider förlamningen sig successivt vidare till andra 

viljestyrda muskler i kroppen. Symtomen kan se olika ut beroende på hur fort sjukdomen 

utvecklar sig och beroende på hur den drabbar nervsystemet. Nästan 80 procent av patienterna får 

svårigheter att svälja vilket kan påverka ämnesomsättningen, eftersom patienten inte får i sig 

tillräckligt med näring. Något som är gemensamt för alla former av ALS är att förlamningen 

efterhand sprider sig till andningsmuskulaturen vilket leder till svårigheter att andas.  
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King et al. (2009) beskriver också hur deltagarna drabbades av psykosociala symtom som 

personlighetsförändring och hur förmågan av att kontrollera sina känslor försvann. 

Självförtroendet och självkänslan var också något som försämrades hos deltagarna.  

Diagnos  

När läkaren misstänker ALS är det en rad olika undersökningar som görs. Det ingår bland annat 

blodprov, prov på ryggmärgsvätska, röntgen och elektromyografi (EMG) som mäter musklernas 

respons på stimulans från nervsystemet. Det görs också en neurografi vilket är en mätning av 

perifer nerv ledning i armar och ben. Provsvar och undersökningar meddelas sedan av läkare 

(Socialstyrelsen, 2018). Ozanne & Graneheim (2018) beskriver deltagarnas oro över att få 

diagnos. De beskriver hur patienterna inte blev tagna på allvar och inte fick bekräftelse på deras 

symtom. Det tog lång tid innan deltagarna hamnade rätt och fick kontakt med en neurolog. Den 

långa väntetiden ledde till en ökad rädsla och oro hos deltagarna. 

Behandling och omvårdnadsåtgärder  

Idag finns ingen behandling som botar ALS men det pågår ständigt forskning. Den behandlingen 

som ges går ut på att lindra symtom och underlätta livet med de fysiska och psykiska symtom 

som uppstår (Socialstyrelsen, 2018). ALS är en kronisk sjukdom med ett fortskridande förlopp, 

vilket gör att patienterna är i behov av smärtbehandling och symtomlindrande hjälpmedel i ett 

tidigt skede (Ericson & Ericson, 2012). Riluzole är en bromsmedicin som gör att sjukdomens 

utveckling blir långsammare och överlevnaden förlängs oftast med 12-21 månader. För att öka 

den bromsande effekten ska läkemedlet sättas in tidigt. Genom åren har det forskats om ALS och 

olika läkemedel har provats på personer med ALS. Det är endast läkemedlet Riluzole som har en 

bromsande effekt på sjukdomen (Socialstyrelsen, 2018). Vid ALS uppstår det 

kommunikationssvårigheter eftersom muskulaturen i ansiktet förlamas. Ericson & Ericson (2012) 

beskriver att det finns hjälpmedel för att underlätta kommunikationen, bland annat datorer som 

framställer konstgjort tal samt en röstförstärkare som gör ljuden starkare. Talet försvinner oftast 

tidigt i sjukdomsförloppet. Det är av vikt som sjuksköterska att bibehålla kommunikationen med 

patienten så gott det går samt att inkludera de anhöriga i omvårdnadsprocessen genom god 

kommunikation. Det är viktigt att både patienten och de anhöriga får vara delaktiga i vården 

(Mckelvey, Evans, Kawai & Beukelman, 2012). Soofi, Bello-Haas, Kho & Letts (2018) tar upp 

hur rehabiliteringen för ALS patienter är en viktig del i omvårdnaden. Rehabiliteringen syftar till 

att göra det möjligt för patienterna att bibehålla sina fysiska, intellektuella, psykologiska och 

sociala funktioner. Yrkeskategorierna som ingår i rehabiliteringen är fysioterapeut, arbetsterapeut 

och tal och språkpedagog. Rehabiliteringen behandlar fysiska, kognitiva, emotionella och sociala 

frågor som utgår från patientens önskan.  

Palliativ vård 

ALS är en kronisk fortgående sjukdom där behandlingen riktas in på palliativ vård efter att 

diagnosen är ställd (Sjögren, 2018). Socialstyrelsen (2018) beskriver att palliativ vård innebär 

vård vid livet slutskede och det ska erbjudas i all hälso-och sjukvård där palliativt vårdbehov 

finns. Världshälsoorganisationen (WHO) (2019) beskriver hur målet med palliativ vård syftar på 

att förbättra livskvaliteten för patienter med livshotande sjukdom. WHO beskriver att det innebär 

att lindra lidande, ge tidig behandling vid smärta, fysiska och psykosociala samt andliga besvär. 

Palliativ vård bekräftar livet och betraktar döden som en normal process men samtidigt ska döden 

inte påskyndas eller saktas ner. Det ska finnas möjlighet att ge den vård som patienten önskar. 

För att kunna ge palliativ vård måste patientens vårdbehov identifieras. 
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Enligt Socialstyrelsen (2018) bör omvårdnadspersonal inneha ha goda kunskaper i palliativ vård 

och medicin. Det finns ALS-team som är specialist inriktade på ALS. Insatserna från ALS-

teamen är medicinska, psykologiska, sociala, och tekniska. Schultz (2018) beskriver palliativ 

vård vid ALS, vilket kan innebära att patienten kan få hjälp med andning, slem i luftvägarna, 

förstoppning och smärta. Det kopplas också in fysioterapeuter och arbetsterapeut som hjälper till 

med kommunikationen och andningen. Det är av vikt att insatserna anpassas och planeras för den 

enskilda individen och därför är en tät kontakt med ALS-teamet nödvändig (Socialstyrelsen, 

2018).  

Baade de Andrade, Sores Mendes Pedroso, Marques Weykamp, da Silva Soares, Crecencia 

Heckler de Siqueira & Cassana Mello Yasin (2019) beskriver palliativ vård utifrån en god 

kommunikation mellan patienterna och allmänsjuksköterskan. Kommunikationen syftar till att 

minimera smärta hos patienterna och bevara livskvaliteten. Ozanne, Graneheim & Strang (2019) 

beskriver palliativ vård hos ALS-patienter. Förloppet fram tills att patienterna avlider är oftast 

svårare att hantera än själva döden då det uppstår funderingar kring livet och existentiella tankar. 

Long, Havics, Zembillas, Kelly, & Amundson (2019) lyfter fram vikten av att patienten bör ta 

beslut angående palliativ vård vid ALS medan patienten fortfarande kan kommunicera. De 

trycker på vikten av att patienterna ska få känna god kommunikation under hela 

sjukdomsförloppet. Det innebär att patienterna är i behov av information och delaktighet vid vård 

i livets slutskede. Patienterna är också i behov av bekräftelse från vårdpersonal för att främja 

välmående. 

 

TEORETISK REFERENSRAM 

Denna studie baseras på vårdvetenskapen som utgår från kunskap om människan. Kunskapen 

handlar om människans upplevelser av hälsa, lidande och vårdande. Genom att ha en helhetssyn 

på patienten så ges kunskap om hur det är att leva med sjukdom och hur vården kan lindra 

lidandet. Både vårdvetenskaplig och medicinsk kunskap behövs för att allmänsjuksköterskan ska 

kunna möta patienten och de behoven som finns för att ge en god vård (Ekeberg, 2015). 

Livsvärld  

Livsvärld är den värld som människan lever i och har erfarenhet ifrån. Livsvärlden påverkas av 

omgivningen och av de personer som finns runt omkring. Upplevelser, erfarenheter och känslor 

påverkar vår livsvärld. Kroppen ger människan fysisk tillgång till livsvärlden med tankar 

och erfarenheter. När människan drabbas av sjukdom så påverkas också tankar och erfarenheter. 

Vid en kronisk sjukdom som ALS är kroppen begränsad att ge människan nya fysiska 

erfarenheter från livet. Saker som var självklara innan upplevs nu som mindre lätta. Människan 

både gör och tänker annorlunda, vilket ger en förändrad livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010; 

Ekebergh, 2015).  

Vårdvetenskapen utgår från patientens livsvärld som förstås utifrån hälsa, sjukdom och lidande. 

Livsvärlden är unik för varje patient och det är av vikt för allmänsjuksköterskan att intressera sig 

för patientens livsvärld för att kunna ge god vård. Livsvärlden är grunden för en god vård och när 

livsvärlden bekräftas av allmänsjuksköterskan främjas balansen i livet för patienten (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Ekebergh (2015) beskriver också vikten av att intressera sig för patientens 

livsvärld. När det sker kan allmänsjuksköterskan också bemöta och skapa en relation med 

patienten. Genom att visa intresse och låta patienten berätta sin livshistoria tar 

allmänsjuksköterskan del av patientens sjukdomsupplevelser och dagliga tillvaro. Via patientens 
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berättelse får allmänsjuksköterskan även ta del av livsvärlden och det ger en förståelse för hur 

patienten upplever sjukdomstillståndet (Ekeberg, 2015). Dahlberg & Segesten (2010) menar på 

att det är svårt att ge god vård när allmänsjuksköterskan inte ser och förstår livsvärlden hos en 

annan person. Förståelsen krävs för att kunna hjälpa patienter att fullfölja sina projekt i livet, trots 

sjukdom. När vården grundar sig i förståelse av livsvärlden skapas en öppenhet kring hur 

patienten ser på och hanterar sin sjukdom (Ekeberg, 2015).  

Lidande 

Arman (2015) beskriver lidande och hälsa utifrån en vårdvetenskaplig utgångspunkt i människans 

helhet som endast kan upplevas tillsammans med varandra. Lidande är en väsentlig del av livet 

för utvecklingen hos människan. Att eliminera lidande ur livet är att avvisa helheten och 

verkligheten. Alla lever med lidande och det är inget människan kommer ifrån. Lidande hör ihop 

med hälsa vilket är basala förutsättningar för livet. Det ingår livslidande, sjukdomslidande 

och vårdlidande i begreppet lidande.  

Livslidande är ett lidande som upplevs i förhållande till patientens förändrade liv och situation. 

Ett livslidande kan uppstå i samband med sjukdom eller ohälsa. Vid sjukdom kan de saker som 

tidigare varit självklara tas från patienten eller förändras helt. Att inte bli sedd och hörd är ett 

livslidande samt att inte bli förstådd av andra runt omkring (Eriksson, 1994). Människans tillvaro, 

självuppfattning och värdighet står i förhållande till livslidande (Arman, 2015).  

Sjukdomslidande är ett lidande som patienten upplever i samband med sjukdom och behandling. 

Som allmänsjuksköterska kan detta innebära att stå bredvid när patienten lider. Det kan vara när 

patienten får sin diagnos, när patienten är i behov av hjälp som tidigare inte behövts eller när 

patienten behöver smärtlindring. Sjuksköterskan kan efter bästa förmåga smärtlindra så gott det 

går. Sjukdomslidande är något patienten upplever av sina symtom från sin sjukdom (Arman, 

2015). Vid ALS kan ett sjukdomslidande uppstå då personen förlorar förmågan att gå och tala 

(Socialstyrelsen, 2018). Det innebär en begränsning till hälsa, livet samt rädsla för hur det 

kommer bli i framtiden.  

Vårdlidande hör samman med situationer i vården, vilket är bundet till både frånvaro och närvaro 

av god vård. Vårdlidande är när möten i vården ökar lidandet istället för att lindra det (Arman, 

2015). Det kan vidröra patientens känslor på olika sätt och har inget samband med sjukdomen 

utan det uppstår genom kränkning av värdighet, fördömelse och straff, maktutövning eller 

utebliven vård (Eriksson, 1994).   

Levd Kropp 

Inom medicinen ses kroppen oftast som något biologiskt för att den ska kunna behandlas och 

vårdas i samband med sjukdom. Men kroppen kan också ses som något subjektivt och något som 

är fyllt av olika upplevelser, erfarenheter, tankar och minnen (Ekebergh, 2015). Dahlberg & 

Segesten (2010) beskriver att det är av vikt att se kroppen utifrån vad den har erfarit och upplevt. 

De menar på att kroppen inte enbart ska ses som något biologiskt. De beskriver vidare hur 

kroppen ständigt är närvarande i vårt liv och hur vi genom kroppen upplever världen runt 

omkring oss och vår livsvärld. Den levda kroppen ger oss tillgång till livet och är mittpunkten i 

människans existens.  

Vid sjukdom blir det tydligt hur den levda kroppen begränsas och hur sjukdomen påverkar 

patienten både fysiskt, psykiskt och socialt. Varje förändring som sker i den levda kroppen 

orsakar också en förändring i livet, både på gott och ont. Ekeberg (2015) beskriver vidare hur de 
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förändringar som sker i samband med sjukdom kan göra det svårt för patienten att fortsätta med 

vardagliga saker som jobb eller aktiviteter. Detta bidrar till att patienten känner sig begränsad och 

får en känsla av oro då kroppen inte fungerar som vanligt.  

Allmänsjuksköterskan måste vara medveten om de förändringar som sker och hur patienten 

upplever sin situation genom att ta del av patientens livsvärld. När allmänsjuksköterskan visar ett 

intresse för patientens livsvärld så ses också den levda kroppen som något värdefullt, vilket är av 

vikt för att skapa en god vård.  

 

PROBLEMFORMULERING 

ALS är en kronisk sjukdom som drabbar ungefär 200 personer i Sverige varje år. Eftersom ALS 

inte går att bota så riktas behandlingen åt symtomlindring, god omvårdnad och palliativ vård. 

Sjukdomsförloppet är oftast fortskridande och patienten är i behov av många olika 

omvårdnadsinsatser för att klara av vardagen. När en person drabbas av ALS sker förändringar 

både i livsvärlden och i den levda kroppen. För att vårdpersonalen ska kunna vårda patienter med 

ALS är det av vikt att ha goda kunskaper både om sjukdomen och omvårdnadsåtgärder samt se 

till varje individs livsvärld. Det är av vikt för allmänsjuksköterskan att ha förståelse för patientens 

upplevelser av att leva med ALS och vilka svårigheter som finns i vardagen. Denna förståelse ger 

en bättre möjlighet att ge rätt vård och omsorg samt tillgodose patientens behov och lindra 

lidande. 

  

SYFTE 

Syftet med uppsatsen var att beskriva patienters upplevelser av att leva med ALS. 

 

 METOD 

 

Design 

En kvalitativ litteraturstudie har utfört baserad på självbiografier där patienterna själva beskriver 

sina upplevelser av att leva med ALS. En kvalitativ litteraturstudie ansågs passande då syftet med 

studien var att beskriva patienters upplevelser av hur det är att leva med ALS. Att basera studiens 

resultat på självbiografier ansågs lämpligt då det var upplevelser av fenomenet som ville 

beskrivas. Studien hade en induktiv ansats där fokus låg på patienternas upplevelser och 

erfarenheter (Polit & Beck, 2016). Induktiv ansats utgår från patientens upplevelser som studiens 

resultat är baserat på. Induktiv ansats baseras på det vi har sett och varit med om (Thorén-

Jönsson, 2017). 

Datainsamling 

Datainsamlingen utfördes under hösten 2019 och baseras på fem självbiografier. Författarna 

sökte efter relevanta självbiografier genom att utgå från studiens syfte och problemformulering. 
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Författarna utgick från studiens syfte för att formulera sökord som ansågs lämpliga (Friberg, 

2017). För att få en översikt av vilka självbiografier som fanns tillgängliga gjordes en sökning i 

Libris vilket är en nationell söktjänst över Sveriges bibliotek med ett stort urval av litteratur 

(Wallengren & Henricsson, 2012). Sökning gjordes även på One Search vilket är ett 

universitetsbibliotek på internet. När författarna sökte specifikt efter självbiografier så användes 

sökorden “amyotrofisk lateral skleros”, “skrivna på Svenska”, Självbiografier” och “bok”. 

Sökningen gav fjorton träffar på Libris (Se sökschema bilaga 1). Av de fjorton självbiografierna 

valdes sju stycken ut då de av författarna ansågs relevanta för att svara på studiens syfte. 

Självbiografierna granskades sedan av båda författarna genom en översiktlig läsning då delar av 

böckerna lästes igenom för att få en överblick av innehållet. Granskningen resulterade i att fem 

självbiografier motsvarade författarnas inklusionskriterier och besvarade studiens syfte. De två 

självbiografierna som valdes bort ingick inte i författarnas inklusionskriterier då de var skrivna av 

anhöriga. På One Search fick författarna tjugo träffar med samma sökord som på Libris. Av de 

tjugo träffarna var det endast tre självbiografier som föll inom studiens inklusionskriterier. Resten 

valdes bort då de var skrivna av anhöriga eller inte svarade på studiens syfte. De tre 

självbiografierna från One Search var samma som framkom i sökningen på Libris. Författarna 

ansåg att denna metod var passande för att få fram de betydelsefulla självbiografierna som kunde 

svara på studiens syfte.  

Urval och urvalsförfarande 

De texter som granskades av författarna var självbiografier och för att begränsa urvalet användes 

inklusions-och exklusionskriterier .  

Inklusionskriterier:  

● Patienternas egna upplevelser av ALS skulle beskrivas.  

● Självbiografierna skulle vara skrivna av patienterna.  

● Både män och kvinnor i alla åldrar skulle inkluderas. 

● Självbiografierna skulle vara i bokformat då författarna såg att det underlättade läsningen.  

● Självbiografierna skulle vara skrivna på svenska för att undvika feltolkning vid 

översättning.  

● Alla böcker inkluderades oavsett ålder om innehållet ansågs vara relevant.  

● Självbiografierna skulle motsvara studiens syfte på ett adekvat sätt.  

Exklusionskriterier:   

● Upplevelser från närstående till ALS patienter och omvårdnadspersonal som arbetar med 

ALS patienter.  

● Självbiografier som hade skrivits av närstående till ALS patienterna. 

● Självbiografier som inte var i bokformat, exempelvis e-böcker eller ljudböcker.  

● Självbiografier skrivna på andra språk än svenska.  

Enligt Wallengren och Henricsson (2012) är det av vikt att använda inklusions- och exklusions 

kriterier i studien då det ger en högre bekräftelsebarhet. För att granska de självbiografier som 

valdes använde författarna Segestens (2017) kvalitetsgranskning (Bilaga 2 & 3). Den användes 

också för att öka studiens trovärdighet.  

Analys 
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Författarna till studien granskade kritiskt kvaliteten på självbiografierna som de gemensamt valde 

ut. Analysprocessen började med att de fem självbiografierna lästes översiktligt av båda 

författarna individuellt för att skapa en helhetsuppfattning kring innehållet samt för att öka 

säkerheten att resultatet inte skulle påverkas av författarnas förförståelse. Författarna läste 

självbiografierna enskilt igen och valde under tiden ut olika meningsbärande meningsenheter som 

var relevanta för att besvara studien syfte. De meningsbärande meningsenheterna valdes ut var 

för sig av författarna och sedan diskuterades gemensamt vilka meningsenheter som kunde 

användas i resultatet. Det gjordes för att styrka studiens trovärdighet. En manifest innehållsanalys 

utfördes sedan av författarna för att tydligt framhäva det uppenbara i meningsenheterna 

(Lundman & Graneheim, 2017). Först valde författarna ut meningsenheter från självbiografierna 

som ansågs meningsfulla och som ansågs motsvara studiens syfte. Meningsenheterna 

kondenserades för att materialet skulle vara lättare att hantera. Av de kondenserade 

meningsenheterna skapades koder som sedan bildade subkategorier. Subkategorierna 

kategoriserades och resultatet av detta blev kategorier som gjordes till underrubriker i studiens 

resultat (Kristensson, 2016). 

Förförståelse 

Författarna hade innan studien en förförståelse angående ALS och hur patienterna upplever sin 

livssituation då de tidigare träffat patienter med ALS genom arbete och praktiker. Författarnas 

förförståelse speglades främst utifrån negativa upplevelser kring sjukdomen. Vid forskning kan 

författarnas förförståelse vara ett hinder då det påverkar tolkningen av litteraturen. Författarna bör 

därför ha ett öppet sinne och kunna se bortom sina fördomar och sin förförståelse (Persson & 

Sundin, 2017). Författarna i studien var medvetna om sin förförståelse för att hindra att innehållet 

skulle tolkas fel eller förvrängas vid granskningen av självbiografierna. Medvetenhet och 

öppenhet ses som en styrka eftersom förförståelsen öppnar upp för det. Det ger nytta till studien 

då det innefattar en djupare och större förståelse samt bidrar till ny kunskap (Lundman & 

Graneheim, 2017).  

Forskningsaspekter  

Litteraturstudiens resultatdel utgår från kvinnorna i självbiografierna som har beskrivit och 

publicerat sina upplevelser. Vid publiceringen har kvinnorna till självbiografierna gett sitt 

samtycke att materialet i självbiografierna ska finnas tillgängligt för allmänheten. I förhållande 

till detta har författarna till studien följt Helsingforsdeklarationen (Kliniska studier, 2017) som 

beskriver ett etiskt krav som lyder att deltagande i studier ska vara frivilligt. Inför uppsatsen har 

författarna tagit del av och etiskt övervägt studien enligt Helsingforsdeklarationen (Kliniska 

studier, 2017). Författarna har använt sig av ett kritiskt förhållningssätt vid datainsamlingen och 

tagit med relevant data för att besvara studiens syfte.  

  

 

RESULTAT 

Utifrån de fem självbiografierna som resultatet var baserat på så framkom det tre kategorier vilket 

var negativa livsförändringar, en förändrad kropp och välmående trots sjukdom med tillhörande 

underkategorier. Tabellen visar hur patienterna upplever sin ALS. 
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Kategorier Underkategorier 

      Negativa livsförändringar         Känsla av sorg 

 
 

        Känsla av skam  

 
 

        Förändrade relationer  

   

      En förändrad kropp  Förlust av fysisk funktion  

     

 

        Förekomst av existentiella tankar 

 

      Välmående trots sjukdom          Känsla av självständighet 

        

 

        Att leva i nuet 

         

 

        Känsla av tacksamhet 

 

 

Exempel innehållsanalys: 

Meningsenhet Kondenserad Kod Underkatego

rier 

Kategorier 
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”Sommaren 2003 är kanske 

min sista. I alla fall den sista 

jag står på benen. Vi köper en 

strandstol och jag måste lyftas 

ur den”. (Lindquist, 2004) 

Upplever sin 

sista sommar 

och kroppen 

klarar inte av 

att sa sig upp 

ur stolen.  

Kroppen 

försämras 

Känsla av 

sorg  

Negativa 

livsförändr

ingar  

”Mitt enda problem med att 

sitta så tätt tillsammans är hur 

jag ska kunna dölja 

muskelförsvagningen. När 

TV4 presenterar höstens 

program för pressen och jag 

fotograferas är jag hela tiden 

medveten om vänsterarmen, 

rädd att någon ska upptäcka 

hur smal den blivit.” (Fant, 

1994 s.67).  

Rädsla för att 

sjukdomen ska 

synas, vill inte 

berätta.    

Dölja 

symtom 

Känsla av 

skam   

Negativa 

livsförändr

ingar 

 

 

Negativa livsförändringar 

Vid granskningen av självbiografierna så framkom det att kvinnorna upplevde negativ 

livsförändringar i samband med ALS. Kvinnorna i självbiografierna upplevde förändringarna på 

olika sätt och det speglade en känsla av skam av att vara i behov av hjälp från familj och 

närstående. Kvinnorna kände sorg över att de hade drabbats av ALS och vad de skulle gå miste 

om i livet. Relationer med närstående förändrades i samband med sjukdomen och det resulterade 

också i en negativ livsförändring för kvinnorna.  

Känsla av skam 

Gemensamt för kvinnorna var att de beskyllde sig själv för att de drabbats av ALS. De sökte 

information om ALS för att få en djupare förståelse och för att finna acceptans i sjukdomen. 

Kvinnorna upplevde känslor av skam i samband med hur sjukdomen visade sig fysiskt. En skam 

uppstod av att vara i behov av hjälpmedel och assistans, en känsla av otillräcklighet. De kände 

skam över att vara sjuka och över att vara en belastning för andra. Känslorna yttrade sig även i 

form av irritation, ledsamhet och oro. Frågor som kvinnorna ställde sig var; kan det varit stressen 

som gjorde de mer mottagliga för sjukdomen? Har de haft för stora krav på sig själv och presterat 

för mycket? Har de varit för friska, utan att känna tillräcklig tacksamhet?  

“Vad har jag gjort för ont som drabbas av en dödlig sjukdom? Varför straffas jag? Efter 

diagnosen slår skammen ner i mig. Jag har haft det för bra. Och inte varit tillräckligt tacksam”. 

(Lindquist, 2004).   

Kvinnorna upplevde skam kring hur sjukdomen försämrade förmågor som de tidigare tagit för 

givet, exempelvis vid måltiderna då de satte i halsen och dreglade eller när de inte klarade av 

toalettbesöken själv. En av kvinnorna undvek restaurangbesök samt att äta tillsammans med 

andra, framförallt på arbetet. Det var inte enbart fysiska symtom som kvinnorna upplevde som 
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skamliga utan också olika hjälpmedel som behövdes, vilket synliggjorde hur sjukdomen tog över 

deras liv och hem, en skam för hur andra personer utifrån skulle reagera.  

“Vi gör rampen rakt ut så är det lättare för färdtjänst att backa in, säger byggaren. Så fan heller. 

Bygg den åt vänster så Olle kan parkera framför, bräker jag, och det jag egentligen menar är att 

då syns den inte från gatan.” (Lindquist, 2004).  

Det skilde sig hur kvinnorna hanterade förloppet i sjukdomen när fysiska förmågor togs ifrån 

dem. Vissa var mer öppna och handskades med sjukdomen på ett accepterande sätt medan andra 

upplevde att de ville dölja en förlamad kroppsdel. Kvinnorna som försökte dölja sina fysiska 

förmågor ansåg sig begränsade i att leva som tidigare. Känslan av att fortfarande känna sig som 

vanligt var av vikt och därmed gick det åt mycket tid att dölja en lam arm eller hand. 

Självständigheten togs ifrån kvinnorna i samband med att sjukdomen tog över deras kroppar och 

liv. Det upplevdes skamligt att känna sig svag och inte klara sig själv. Förändringarna i kroppen 

påverkade kvinnornas vardag negativt. 

“Mitt enda problem med att sitta så tätt tillsammans är hur jag ska kunna dölja 

muskelförsvagningen. När TV4 presenterar höstens program för pressen och jag fotograferas är 

jag hela tiden medveten om vänsterarmen, rädd att någon ska upptäcka hur smal den blivit.” 

(Fant, 1994).  

En upplevelse som kvinnorna beskriver är en skam att träffa människor och hur kvinnorna skulle 

bli bemötta. Det innebar möten med före detta kollegor och bekanta som träffade kvinnorna på 

stan eller besökte de hemma med ett annorlunda bemötande än tidigare. Det som var mest 

påtagligt i bemötandet var att de pratade högre och tydligare eller upprepade meningarna flera 

gånger så kvinnorna skulle förstå. Andra bekanta kunde klappa kvinnorna på huvudet eller 

uttryckte nedvärderande kommentarer som fick kvinnorna att känna sig lågt begåvade. En kvinna 

beskriver skammen av att köra en permobil och möta blickarna från människorna hon inte kände. 

Hon upplevde att människorna dömde henne efter hur hon såg ut och behandlade henne som 

mentalt funktionsnedsätt: “Nu för tiden får jag klappar på huvudet eller kinden, som ett litet 

barn.” (Lindquist, 2004). 

Känsla av sorg 

Kvinnorna upplevde sorg i sjukdomsprocessen i form av att de blickade tillbaka på hur fysiskt 

fungerande deras kroppar en gång varit och saknaden av den. Men samtidigt upplevdes sorg över 

hur snabbt sjukdomsförloppet var. Kvinnorna beskriver upplevelsen av att tappa kontrollen när de 

fysiska förmågorna försvinner och hur de upplever sorg i det. Men också sorg i att de inte varit 

tillräckligt tacksamma när de var friska, då armar och ben kunde ta de vart de ville utan hjälp. 

“Sommaren 2003 är kanske min sista. I alla fall den sista jag står på benen. Vi köper en 

strandstol och jag måste lyftas ur den.” (Lindquist, 2004). 

De kände sorg i form av att uppleva saker för sista gången. Dagarna präglades av ständigt 

sorgearbete att inte veta hur länge de hade kvar att uppleva ytterligare en dag tillsammans med 

familjen. En känsla av orättvisa och sorg uppstod hos kvinnorna eftersom de tyckte sig ha levt ett 

aktivt och hälsosamt liv, men de drabbades ändå av ALS. Kvinnorna försökte leva som vanligt 

men symtomen tog över deras kroppar vilket gjorde att de fick sluta med sina aktiviteter eller 

anpassa dem till deras sjuka kroppar.  



                    

11 
 

“Jag cyklade ut till Oset. Det kändes för jobbigt på hemvägen. Jag får korta turen ytterligare 

eller ta paus. Känns ledsamt och sorgesamt”. (Sandgren, 2005).  

Förändrade relationer 

Kvinnorna beskrev hur relationer med närstående och vänner påverkades och hur de hamnade 

utanför gemenskapen. Kvinnorna gick från att ha varit den personen som barnen går till först när 

de behöver hjälp till att inte ens kunna bre en macka till dem. Kvinnornas liv förändrades 

drastiskt och vardagliga rutiner skiljde sig från förr. Resten av familjen fick anpassa sig efter 

sjukdomen och kvinnorna hamnade utanför gemenskapen vilket påverkade relationerna med 

familj och vänner.  En kvinna beskriver hur hon trodde att förlusten av tal och kommunikation 

var det som fick relationerna att förtvina. Hon berättar hur svårt det var att hänga med i ett vanligt 

samtal. Det tog lång tid att skriva ner en kommentar på datorn och när meningen väl var klar så 

hade personerna i samtalet bytt ämne och glömt bort vad de pratade om tidigare. Om bara rösten 

funnits kvar så hade kanske relationen med vänner och familj varit annorlunda. 

“Yngste sonen överger mig. Han kryper inte upp i knät på den som inte kan hålla om honom. 

Han frågar inte den som inte kan ge ett begripligt svar. han ber inte den läsa en bok som inte kan 

läsa högt. Det finns en annan nära som kan hålla om, läsa högt, förklara och berätta, ringa, fixa, 

följa med och hjälpa till. Det finns smärta i det här.” (Jansson, 2011) 

Kvinnorna med yngre barn upplevde att sjukdomen tog deras föräldraroll ifrån de och en känsla 

av utanförskap i familjen uppstod. När barnen var i behov av fysisk hjälp eller vägledning var det 

svårt för kvinnorna att räcka till och de blev istället bortvalda. Barnen behövde hjälp med 

påklädning och gemensam frukost, vilket kvinnorna inte längre kunde tillgodose. De var 

begränsade i sin föräldraroll och det ledde till en förändring i relationen till deras barn. Den andra 

föräldern, andra närstående eller assistenterna fick istället hjälpa barnen. Det var svårt för 

kvinnorna att se sina barn gå till någon annan och be om hjälp om saker som de tidigare kunde. 

Att behöva släppa kontrollen och inse att livet går vidare utan de var svårt. Men det är också av 

vikt att kunna släppa kontrollen då det kommer komma en dag då kvinnorna inte längre kommer 

finnas.  

“Varför blir du ledsen? Det drar och sliter mer och mer. Till slut får jag fram det.  För att 

Pontus bad henne, inte mig, om plåster och blås när han slog sig.” (Lindquist, 2004). 

En av kvinnorna beskrev känslan av oro för sin partner, kvinnan menade på att det blev mer 

arbete och sysslor för partnern. Kvinnan upplevde svårigheter med att partnern gjorde båda 

föräldrarnas arbete samtidigt som han var insatt i sjukdomen. En annan kvinna beskrev hur 

barnen fick ta mer ansvar hemma. Barnen fick välja kläder, klä sig och äta frukost på egen hand. 

Det uppstod en känsla av oro över att barnen var själva och inte fick den tid och kärlek som förr.  

En förändrad kropp 

Känslan av att kroppen förändrades var en upplevelse som framkom hos kvinnorna i 

självbiografierna. De upplevde hur de tappade kontrollen över sin kropp och hur sjukdomen tog 

över. Kvinnorna kunde inte längre använda sin kropp på det sättet de ville och nya problem i 

vardagen uppstod. Kroppen påverkades både fysisk och psykiskt av sjukdomen. För kvinnorna 

var det psykiskt påfrestande att kroppen inte fungerade som tidigare samtidigt som det medförde 

fysisk smärta. Existentiella tankar och tankar om döden var något som uppstod hos kvinnorna då 

kroppen förändrades.   
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Förlust av fysisk funktion  

Något som var gemensamt för kvinnorna var att de första symtomen på sjukdomen var förlust av 

funktioner, oftast i en arm eller ben. Det kunde handla om att inte kunna öppna en klädnypa eller 

att de tappade saker och kände allmän muskelförsvagning. Förlusten av fysisk funktion var något 

som kvinnorna upplevde tidigt i sjukdomsförloppet men det var också något som de inte 

reflekterade över då de fortfarande kunde leva sitt liv som vanligt. Till en början kopplade inte 

kvinnorna den förändrade kroppen till sjukdomen, utan tänkte att symtomen var tillfälliga och 

något som skulle gå över med tiden. Då symtomen blev mer påtagliga och påverkade deras 

vardag, förstod de att något var allvarligt fel.  

“Har haft kramper i händerna och i ena låret. Sjukdomen fortskrider. Funderar på hur det ska 

bli mot slutet.” (Sandgren, 2005)  

Kvinnorna reflekterade över vad deras kroppar tidigare kunde och hur kroppen hade förändrats. 

De förundras av hur kroppen fungerade samtidigt som de var tacksamma över att de fortfarande 

hade möjligheten att röra sig och sköta det mesta själva med hjälp av olika hjälpmedel. 

Kvinnorna reflekterade över hur stark kroppen var utan sjukdom, men att den lika snabbt kan 

förfalla inom loppet av en blinkning. Att sjukdomen tog över och förändrade kroppen försvårade 

vardagen för kvinnorna vilket i sin tur begränsade tillgången till livet.  

“Sitter och ser ut mot ett silver glittrande hav. Kan inte förstå att jag kunde simma in från öarna 

flera kilometer bort förra sommaren. Vacklade ner till stranden i dag 200 m. Musklerna 

försvinner snabbt. Det är en hemsk sjukdom” (Abram-Nilsson & Axelsson, 2003)  

Kvinnorna upplevde hur deras kroppar försämrades avsevärt från dag till dag. De beskrev hur de 

var tvungna att hushålla med de fysiska funktionerna som fortfarande fanns kvar och spara på 

krafterna till de mest viktiga tillfällena. De upplevde också hur kroppen blev en begränsning i 

vardagen och tankar uppstod om hur det skulle bli i slutet av sjukdomen. Det uppkom tankar om 

hur de skulle förmedla vad de vill när kroppen sagt upp de fysiska funktionerna. Att inte kunna 

kommunicera med människor runt omkring blev en begränsning i vardagen. Förlusten av talet 

medförde att deras personligheter försvann och relationer försvagades.  

“Hur ska en medelålders människa som alltid hyllat oberoende och självständighet lära sig att 

acceptera att behövas skötas som ett barn?” (Lindquist, 2004).  

Då kroppen förändrades och då vardagliga aktiviteter inte längre gick att utföra uppstod en känsla 

av värdelöshet hos kvinnorna. Kroppen begränsade kvinnorna att ta hand om sina barn och sköta 

om hushållet. Den förändrade kroppen tillät inte de att fortsätta arbeta, vara fysisk aktiv eller 

kommunicera med människor runt omkring.  En kvinna beskriver hur hon upplevde sig själv och 

sin kropp som en börda för sin omgivning då hennes kropp behövde hjälp med allt och då hon 

blev omhändertagen av familjen och assistenter.  

Förekomst av existentiella tankar  

Den förändrade kroppen medförde också existentiella tankar och reflektioner kring döden. 

Kvinnorna var medvetna om att deras föränrade kroppar inte skulle orka hålla dem vid liv länge 

till, samtidigt som deras mentala hälsa var fullt fungerande. De visste att kroppen skulle bli av 

med livsviktiga fysiska funktionen och att det förr eller senare skulle leda till döden. Döden var 

med kvinnorna från dag till kväll och det medförde existentiella tankar och funderingar. 
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En kvinna beskriver oron som speglar sig i hur det ska bli med det hon lämnar bakom sig, hennes 

familj och vänner. Kvinnan såg inte döden som något hemskt, men det fanns en oro över hur 

familjen skulle klara sig när kvinnorna inte längre finns. Hon hade en rädsla för att barnen inte 

skulle minnas den friska mamman som fanns innan sjukdomen.  

En annan kvinna beskrev en önskan och om kampen till dödshjälp. Hon beskrev hur hon ville 

somna in lugnt och stilla och inte ligga länge och vänta för att sedan kvävas till döds av 

sjukdomen. Kvinnan hade ingen förväntan på framtiden och såg inget annat än lidande i samband 

med den. Hon funderade på hur hon på mest smärtfria sätt skulle kunna ta sitt liv medan hon 

fortfarande hade ork och kraft. Hon såg döden som något befriande och som ett sätt att slippa det 

lidande som ALS medförde. Att själv få bestämma hur hennes liv skulle avslutas gav henne en 

känsla av kontroll över sin egen kropp.  

“Dö måste vi ju alla, och det är väl inget fel att göra det lite fortare, om alla är med på det. man 

måste ju säga adjö förr eller senare. Jag vill leva så länge det finns någon mening, men inte när 

jag bara är till besvär och sorg.” (Abram-Nilsson & Axelsson, 2003).  

Kvinnorna upplevde en rädsla och en ångest som präglade deras liv och tillvaro. Den förändrade 

kroppen och sjukdomen fanns alltid med och gjorde sig påmind både i bra och dåliga stunder. Det 

hindrade kvinnorna att leva sitt liv till fullo och genomföra sina små och stora livsprojekt 

samtidigt som existentiella tankar uppstod.  

“Sov hyggligt men vaknade och hade ångest. Bestämde mig för att ta livet av mig, men på 

morgonen kändes det bättre. Att dö av kvävning går nog fort” (Sandgren, 2005).  

Kvinnorna hade frågor och funderingar kring döden och hur deras kroppar skulle tas om hand 

efter deras bortgång. De ville gärna vara med och bestämma. För vissa var det av vikt att deras 

barn var med och tog hand om kroppen, om barnen ville det. En kvinna upplevde en stark önskan 

av kontroll gällande hur hennes sista tid i livet skulle bli då hon blev sämre och sämre och tillslut 

inte kunde förmedla hur hon ville bli omhändertagen. Kvinnan bestämde själv att hon inte längre 

ville ha hjälp med matning då hon kände att den förändrade kroppen hade tagit över hennes liv 

och att hon ville få ett slut på lidandet. Hon hade ett stort behov av kontroll över sin kropp och 

sjukdomsförloppet, så lidandet skulle upplevas så lite som möjligt: “måste jag leva en vecka till 

(…) jag har inte ätit på 7 dar (…) varför har jag inte dött? det här är hemskt (... ) skräck varje 

andetag” (Abram-Nilsson, 2003).  

Välmående trots sjukdom  

Trots sjukdomens dödliga utgång och de negativa livsförändringarna som kom med sjukdomen så 

beskrev kvinnorna hur de samtidigt kunde uppleva välmående och lycka. ALS gav dem möjlighet 

att se annorlunda på saker och ting och kvinnorna kunde uppskatta livet på ett annat sätt. 

Sjukdomen gav dem möjlighet att se på livet ur ett nytt perspektiv. Vad som var meningsfullt för 

kvinnorna ändrades under sjukdomens gång och de kunde uppleva ett välmående trots ohälsa. 

Trots sjukdomens dödliga utgång så upplevde kvinnorna en närhet till livet, samtidigt som döden 

var nära. De kunde uppleva känslor av lycka som de aldrig känt förut och hitta en drivkraft trots 

sin dödliga sjukdom. Kvinnorna berättar hur de alltmer uppskattade de viktiga sakerna i livet, 

som att vara nära familj och vänner, att vara självständig trots ALS och kunna ta tillvara på livets 

sista stunder. Samtidigt som sjukdomen varje dag gjorde de svagare blev de också starkare, starka 

nog att ta sig igenom allt.  
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“Jag har en ytterst begränsad tid kvar här. Men det är först nu jag känner mig närvarande. 

Döden för mig närmare livet.” (Lindqvist, 2004).  

Kvinnorna uppgav känslor kring välmående trots sjukdom då de reflekterade över livet på ett 

annat sätt med ALS, de kunde känna lycka och välmående trots att de kommer dö inom en snar 

framtid. Kvinnornas upplevelse var att familjen kom närmre varandra under denna tid, att de 

gjorde saker tillsammans och lade vikt vid saker som de tidigare inte skulle haft tid att göra då de 

var upptagna med arbete. En av kvinnorna beskrev hur hon i sin sjukdomssituation kunde ge mer 

tid till sina barn och vänner. Att finna tid åt filmtittande eller längre samtal med sina barn var 

något som inte var möjligt innan sjukdomen. Hon tog inte tillvara på den tiden förr och 

reflekterade heller inte över det. Nu fanns det tid varje dag för pratstunder och filmtittande. Att 

mitt i allt elände kunna ligga i sängen och kolla på film med sin son gav kvinnan en känsla av 

välmående och lycka trots sjukdom.  

“Ska vi se min nya film, undrar han som precis har fyllt nio och lägger ned vapnet på det vita 

duntäcket. Han håller mig i handen när vi lever oss in i orchers, alvers och hobers liv i två 

timmar och femtiotvå minuter. När hade jag tidigare kunnat ge honom den tiden?” (Lindquist, 

2004).  

Känsla av självständighet  

Sjukdomen kom smygande och för varje dag blev kvinnorna sämre. Det blev snabbt påtagligt hur 

sjukdomen förändrade deras liv och hur den tog viktiga förmågor från de. Kvinnorna förlorade 

förmågan att klä på sig själva, ta sig dit de vill utan hjälp av andra och förmågan att kommunicera 

med sina närstående. Förlusten av de förmågorna påverkade kvinnornas livsvärld samt relationer 

med familj och vänner. Något som ökade välmåendet hos kvinnorna var de hjälpmedel som 

fanns. Permobiler med styrning av en hand eller hakan gav kvinnorna möjlighet att kunna ta sig 

dit de vill på egen hand och en känsla av frihet och makt över sin förflyttning. Datorer med 

ögonstyrning som kunde prata åt dem gav en möjlighet att kommunicera och vara delaktig i 

samtalen med sina närstående. Att kunna berätta hur de vill ha det och kunna föra en dialog med 

assistenterna gav en känsla av delaktighet och självbestämmande, vilket ökade kvinnornas känsla 

av välmående trots sjukdom. Hjälpmedlen hade en stor betydelse i kvinnornas sjukdomsförlopp 

och underlättade mycket i vardagen. Kvinnorna upplevde tillfällen av självständighet och frihet 

då olika hjälpmedel kom in i livet. En känsla av kontroll av sin egen vård uppstod också hos 

kvinnorna då hjälpmedlen tillät de att själva bestämma över sina liv och ta egna beslut. Att kunna 

bestämma hur de ville att vården skulle se ut med hjälp av datorn eller att själva kunna ta sig ut 

på egen hand med permobilen gav kvinnorna en känsla av kontroll över livet och ett välmående 

trots sjukdom. 

“Nu har jag fått hakstyrning på permobilen. Det är så skönt att kunna ta sig fram på egen hand 

igen. Jag kände mig lycklig och entusiastisk när jag var ute och övningskörde igår kväll. 

Drömmar väcktes och planer smiddes i mitt huvud, på utflykter irrfärder som plötsligt kändes 

genomförbara.” (Jansson, 2011). 

Att leva i nuet  

Kvinnorna visste att deras dagar var räknade och att ingen återvändo fanns. Det uppstod tankar 

om hur livet var innan och hur livet skulle varit ut utan sjukdom. Men det skulle kvinnorna aldrig 

få veta. Livet kommer aldrig att bli som förr och tillslut finns bara minnen kvar. Det kvinnorna 

kunde välja var att leva i nuet och ta tillvara på tiden tillsammans med familj och vänner. De var 

tvungna att hitta en ny vardag med nya rutiner, tänka om och försöka anpassa sig till det nya. Att 
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försöka se positivt på rådande livssituationen och göra något meningsfullt av sjukdomen, gav 

kvinnorna en styrka och ett välmående trots sjukdom. En kvinna beskriver hur hon hade två val i 

livet, antingen ge upp och låta sjukdomen ta kontrollen över hennes liv eller så lever hon just nu 

och tar vara på de sista stunderna i livet. Hon beskrev att vi alla ska dö någon dag och då lämna 

det liv vi har byggt upp. För kvinnorna gällde det att ta vara på dagarna som finns kvar och leva 

det nya livet som nu har blivit deras, så gott det går: “Det finns inga alternativ liv, som man kan 

sakna. Det finns bara nu. Nu lever jag” (Jansson, 2011)  

Att umgås med familj och vänner var något som stärkte kvinnorna i böckerna och de berättade 

hur viktigt det var att få vara nära den sista tiden. Trots svårigheter med tal och kommunikation 

uppskattade kvinnorna att få vara med i samtal med andra, att lyssna och skratta. Det viktiga var 

inte att föra en konversation korrekt utan att känna gemenskap och kärlek. Att få vara närvarande 

med familj och vänner bidrog till en upplevelse av välmående trots sjukdom. En kvinna beskriver 

hur hon upplevde en ny slags närvaro i sitt liv. Hon kännde just nu, nuet: “Att uppleva något för 

sista gången kan vara starkare än den första” (Lindquist, 2004).  

Känsla av tacksamhet  

Kvinnorna uttryckte en känsla av tacksamhet i sina självbiografier. De var tacksamma för livet de 

har haft och allt de har fått uppleva. De var också tacksamma för livet de har kvar tillsammans 

med familj och vänner samt det de fortfarande hade möjlighet att utföra. De var tacksamma för 

allt som kroppen trots sjukdom klarade av, att äta och dricka, andas, skratta och gråta, fast med 

hjälp och på ett annat sätt. De beskrev tacksamhet för alla vänner som ställde upp och stöttade, 

vänner som hälsade på och bjöd på skratt när det behövdes. Det fanns en tacksamhet mot 

assistenterna som var stöttepelare varje dag och lade ner tid och energi för att kvinnorna skulle ha 

det bra. All hjälp från anhöriga och människor runt omkring ledde till en känsla av välmående 

trots sjukdom hos kvinnorna. En kvinna hade sin bästa vän som personlig assistent och beskrev 

en stor tacksamhet och en känsla av välmående av att vårdas av en vän: “Mimmi, jag märker att 

jag håller på att bli allt mer beroende av dig. Jag klarar mig inte utan dig” (Lindquist, 2004).  

En annan kvinna beskrev tacksamhet mot assistenterna i hemmet som hjälpte till i vardagen. 

Även om hjälp med matning och personlig hygien kändes jobbigt för kvinnan så uppskattade hon 

en framsträckt hjälpande hand och hjälpen ledde till en känsla av välmående hos kvinnan. Hon 

beskrev assistenterna som snälla och duktiga och de lät henne bestämma över vad som skulle ske 

under dagen. Hon beskrev också tacksamhet mot sin familj och allt de gjorde för henne. 

Tacksamhet för mannen som alltid fanns där som stöttande i det svåra samtidigt som han hjälpte 

till vid förflyttningar och matning. Tacksamhet för barnen som hjälptes åt i hemmet och med 

olika sysslor för att underlätta vardagen åt föräldrarna. Tacksamheten gick över i kärlek och 

familjen var det som präglade kvinnans välmående: “Det går inte ens att känna tacksamhet. Bara 

kärlek.” (Jansson, 2011) 

 

DISKUSSION 

Litteraturstudiens resultat visade hur ALS påverkade kvinnornas livsvärld på olika sätt. 

Sjukdomen tog över den fysiska kroppen och hindrade kvinnorna från att leva sitt liv som 

tidigare. Samtidigt påverkade sjukdomen kvinnorna psykiskt med existentiella tankar och tankar 

om döden. Studiens resultat beskriver också upplevelsen av välbefinnande trots sjukdom och hur 

kvinnorna kunde ta vara på livet och faktiskt må väl den sista tiden.  
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Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av att leva med ALS. Studien är 

baserad på fem självbiografier och de besvarade uppsatsens syfte vid datainsamlingen. Studiens 

resultat skapade tre kategorier: negativa livsförändringar, en förändrad kropp och välmående trots 

sjukdom. En kvalitativ metod ansågs vara mest lämplig för att besvara syftet studien, vilket var 

att beskriva upplevelser.  

Datainsamling 

Eftersom syftet var att beskriva patientens upplevelse av att leva med ALS så utgick studien från 

en kvalitativ metod med en induktiv ansats. En kvalitativ metod ansågs lämplig då syftet var att 

få en djupare förståelse för patienters upplevelse (Kristensson, 2016) Eftersom studien 

fokuserade sig på patientens upplevelse av ALS valdes en induktiv ansats. Induktiv ansats anses 

enligt Polit & Beck (2016) vara lämplig då intresset ligger i att beskriva känslor och upplevelser. 

Anledningen till att författarna inte valde en deduktiv ansats för att resultatet inte skulle innehålla 

samma kvalitet då beskrivningen av upplevelserna hade blivit begränsade. Lundman & 

Graneheim (2017) beskriver att deduktiv ansats innebär att författarna har en hypotes och gör 

slutsatser av den.  

Intervjuer hade varit en möjlig metod eftersom intervjuer är lämplig då intresset hade legat i att 

fånga upplevelser på ett berättande sätt (Dahlborg & Lyckhage 2017). En intervjumetod 

upplevdes svår att utföra då författarna ansåg att intervjupersonerna skulle ha svårigheter med 

kommunikationen eftersom ALS påverkar den. Genom självbiografierna kommer kvinnornas 

upplevelse fram på det sättet som de upplever dem, vilket var syftet med studien. Nackdelar som 

författarna såg med att basera resultatet självbiografier var att det inte gick att ställa följdfrågor 

för att få en djupare förståelse för kvinnornas upplevelser. Vid en intervjumetod hade följdfrågor 

kunnat ställas om författarna upplevde en brist på beskrivningen av upplevelser. Angående 

tillförlitligheten så har materialet vid analysen granskats av båda författarna enskilt och 

gemensamt, för att inte gå miste om information, vilket påverkar studien positivt. 

Självbiografierna var skrivna av svenska kvinnor vilket gör att studien kan överföras till andra 

liknande patientgrupper i en annan situation (Lundman & Greneheim, 2017). Författarna ser att 

studien kan överföras till andra patienter med en dödlig sjukdom som vårdas palliativt, både i 

Sverige men också i andra länder där sjukvården och omvårdnaden liknar sveriges.  

Författarna till studien har läst självbiografierna var för sig för att sedan tillsammans ta fram 

meningsenheter och diskutera meningsenheterna samt innehållet och vilka fynd som framkom. 

Tillvägagångssättet används för att inte gå miste om viktigt material. Författarna sammanställde 

sedan meningsenheterna och kodade om de för att bilda kategorier. Författarna har använts sig av 

två system att söka självbiografier i, vilka var One search och Libris. Det bidrar till en 

trovärdighet av materialet författarna fick fram vilket kan ses som en styrka.  

Urval och urvalsförfarande 

Författarna valde att använd sig av självbiografier som inte var äldre än år 1994. Författarna 

valde böcker från år 1994-2011. Östlund (2017) menar att det är av vikt att använda så nytt 

material som möjligt genom att begränsa årtalen som ska inkluderas i studien. Efter diskussion 

kring innehållet i böckerna så framkom det ingen skillnad på hur ALS upplevdes beroende på om 

det var äldre eller nyare böcker, vilket kan ses som en styrka i studien. I vissa fall är det relevant 

att använda sig av ett äldre material beroende på om materialet kan svara på studiens syfte. 

Författarna är i behov av en reflektion över det äldre materialet för att sedan välja det material 
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som anses mest lämpligt för studien (Segesten, 2017). Självbiografierna är skrivna på svenska 

och ger studien en styrka då ingen översättning var nödvändig. När en bok är översatt från 

engelska till svenska så kan det ses som en svaghet eftersom översättning kan bli fel. En svaghet i 

studien var att ingen av självbiografierna var skriven av en man, vilket hade kunnat spegla hur 

män upplever ALS. Det hittades ingen bok som motsvarade studiens syfte där en man var 

författare till boken. Varför författarna valde att inte ha någon begränsning gällande ålder 

berodde på att alla upplevelser av sjukdomen var av intresse. Det skulle också bli svårt att finna 

tillräckligt med material för att besvara studiens syfte med en åldersbegränsning.  

Ett annat inklusionskriterie var att självbiografierna skulle vara skrivna av patienten själv, för att 

besvara studiens syfte på ett korrekt sätt. Fyra av de självbiografierna som valdes var skrivna av 

kvinnor med ALS där de beskriver sina upplevelser av att leva med sjukdomen. En av 

självbiografierna är delvis skriven av en kvinna med ALS och delvis skriven av hennes man. I 

bokens innehåll framgår det tydligt vem det är som skriver vad. Innehållet som var skrivet av 

kvinnan med ALS motsvarade fortfarande studiens syfte och det materialet som studien var 

baserad på. Författarna valde att inkludera och analysera de delar i boken som var skrivna av 

kvinnan med ALS då de upplevde att materialet skulle tillföra viktiga fynd till studiens resultat.  

Analys 

Författarna har genomfört en manifest innehållsanalys, detta för att tydligt framhäva det synliga i 

texterna och jämföra datan (Lundman & Graneheim, 2017). Styrkan med analysen var att den 

gjordes av båda författarna, vilket ökar trovärdigheten som leder till att materialet som var av vikt 

inte missades (Wallengren & Henricson, 2012). Vid en latent innehållsanalys ligger fokus i att 

finna det som inte är synligt, det krävs tolkning och större kunskap (Dahlborg-Lyckhage, 2017). 

Båda författarna hade en förförståelse kring ALS. Författarnas medvetenhet främjade till 

öppenhet vilket kan ses som en styrka. Förförståelse kan ses om en svaghet då författarnas 

förförståelse kan inverka negativt på studien. Författarna läste alla fem böckerna var för sig för 

att sedan diskutera innehållet och vilka fynd som framkom. Det ses som en styrka då 

självbiografierna har blivit analyserade av båda författarna och det anses ge mer trovärdighet till 

studien eftersom risken att information som är av värde inte missas (Persson & Sundin, 2017; 

Lundman & Graneheim, 2017).   

Etiska aspekter 

Kvinnorna i självbiografierna har valt att publicera innehållet i självbiografierna så allmänheten 

kan ta del av det. Därför ser författarna att etiska principer har följts enligt 

Helsingforsdeklarationen när det gäller frivillighet av deltagande i studien. Studien har strävat 

efter göra-gott-principen som innebär att fokus ligger på deltagarnas välbefinnande. Studien vill 

därför maximera möjliga fördelar och minimera skada hos deltagarna (Kjellström, 2017; Kliniska 

studier, 2017).  

En god vetenskaplig kvalitet i studien grundar sig i studiens trovärdighet, pålitlighet, 

bekräftelsebarhet och överförbarhet. Författarna har låtit handledare och kurskamrater studera 

överensstämmelsen mellan studiens kategorier och underkategorier för att förbättra studiens 

kvalitét och därmed öka trovärdigheten. Studiens pålitlighet påvisas genom att författarna har 

beskrivit sin förförståelse (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

Studiens bekräftelsebarhet påvisas då författarna tydligt har beskrivit analysprocessen. 

Författarna har varit noga med att inte resultatet ska färgas av deras egna erfarenheter och var 

därför så neutrala som möjligt vid analys av data. Studiens överförbarhet påvisas då resultatet är 
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överförbart till andra grupper och situationer där människor med en kronisk sjukdom vårdas. 

(Mårtensson & Fridlund, 2017). För att styrka trovärdigheten i självbiografierna har en 

kvalitetsgranskningsmall använts från (Segesten, 2017). Det ingick frågor angående litteratur val, 

utgivare, författare och när den trycktes. Även gjordes det en kontroll om innehållet i 

självbiografierna granskats innan de gavs ut (Bilaga 2).  

Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelse att leva med ALS vilket besvaras väl i 

resultatdelen. Studiens resultat visade hur ALS påverkade livet för kvinnorna. Det framkom tre 

kategorier vilket var negativa livsförändringar, en förändrad kropp och välmående trots sjukdom. 

De tre kategorierna var gemensamma upplevelser för alla kvinnorna. Studien ger en ökad 

förståelse för hur ALS patientens kropp och livsvärld förändras i samband med sjukdomen och 

vilka upplevelser som speglar vardagen. Som allmänsjuksköterska är det av vikt att ha en 

förståelse om patientens upplevelser för att öka möjligheten till en god vård och ett minskat 

lidande.   

Negativa livsförändringar var något som framkom tydligt vid analysen av självbiografierna. 

Resultatet visar att sjukdomen skapade känslor av skam, oro och sorg hos kvinnorna. Relationer 

med närstående blev också påverkade i samband med sjukdomen. Kvinnornas upplevelser kan 

kopplas till studiens teoretiska referensram där begreppet lidande fanns med och beskrevs som 

sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande (Eriksson, 1994). Sjukdomslidande vid ALS 

beskrivs uppstå hos patienterna då de förlorar förmågan att gå och tala (Socialstyrelsen, 2018). 

Vilket författarna kunde se i studiens resultat då sjukdomen innebär en begränsning till 

kvinnornas hälsa, livet och en rädsla för hur framtiden kommer se ut. Livslidande är det lidande 

som upplevs i vården i förhållande till personens förändrade liv (Eriksson, 1994).  

Kvinnorna i självbiografierna upplevde ett sjukdomslidande då den fysiska funktionen försvann 

och de fysiska förmågorna inte längre fungerade som tidigare. I samband med den fysiska 

förlusten tillkom ett livslidande då kvinnornas liv förändrades drastiskt av sjukdomen. De kunde 

inte arbeta, sköta om sina barn eller kommunicera verbalt. Enligt Rosengren, Gustafsson & 

Jarnevi (2015) upplevde deltagarna också ett lidande i samband med ASL. De beskrev känslor av 

sorg då de inte längre kunde vara med i gemenskapen, de hade inte möjlighet att vara delaktiga i 

familj. De upplevde sorg att livet snart var slut samt att de upplevde en begränsning i livet på 

grund av sjukdomen. Deltagarna upplevde också en känsla av att sjukdomen tog över kroppen 

och de fysiska förmågorna. Det ledde till en rädsla och oro hos deltagarna då sjukdomsförloppet 

var fortskridande.  

Kvinnorna i självbiografierna beskrev livet med sjukdom som en ständig kamp och de ville finna 

en mening med livet efter diagnos. De upplevde ett behov av att ta vara på tiden då sjukdomen 

tog över kroppens olika förmågor, vilket gav en känsla av att tappa kontrollen. Rosengren et al. 

(2015) beskrev också deltagarnas upplevelse av oro och hur den blev större ju mer sjukdomen tog 

över kroppen. Ett lidande hos deltagarna var bland annat att inte kunna påverka sina liv. Dahlberg 

& Segesten (2010) beskriver vikten av att vara delaktig i sin vård och kunna påverka den, vilket 

deltagarna i Rosengren et al. (2015) artikel upplevde att de inte kunde och därmed uppstod ett 

lidande. Vårdlidandet var något som uppsatsens resultat inte tog upp då det inte fanns tillräckligt 

med fynd i självbiografierna.  

Känslan av skam var en upplevelse som beskrevs av kvinnorna i resultatet. De beskyllde sig 

själva vara orsaken för att de drabbades av sjukdom. Kvinnorna kände skam över hur de hade levt 

ett för bra liv och inte varit tillräckligt tacksamma. Det är något som också kan ses i Rosengren 
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et.al (2015) artikel där deltagarna beskrev hur de ifrågasatte varför just de drabbades av sjukdom. 

De undrade om det var Gud som bestraffade de för att de inte har varit snälla nog eller om de har 

haft det för bra i livet och nu måste straffas med sjukdom.   

Upplevelsen av en förändrad kropp var ett fynd som hittades vid granskning av självbiografierna. 

En förändrad kropp kan kopplas till den levda kroppen som beskrevs i studiens teoretiska 

referensram där den sågs som något subjektivt och något som var fyllt av upplevelser och 

erfarenheter (Ekeberg, 2015). Kroppen är ständigt närvarande i patienternas liv och det är genom 

kroppen som de upplever världen runt omkring. Det är också genom den levda kroppen som 

patienten får tillgång till sin livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010).  

För kvinnorna i självbiografierna var det tydligt hur sjukdomen förändrade deras kroppar både 

fysisk, psykiskt och socialt. De beskriver hur de tappade kontrollen över sin kropp och hur 

sjukdomen tog över livet. För kvinnorna var det psykiskt påfrestande att kroppen inte fungerade 

som tidigare samtidigt som det medförde fysisk smärta varje dag. Kvinnorna upplevde att 

kroppen begränsade dem till att kunna leva sina liv som tidigare och fortsätta med sina jobb och 

dagliga aktiviteter. Att vårda och förstå kroppen som levd som något subjektivt främjar till en 

god vård (Dahlberg & Segesten, 2010).  

I Kukulka, Washington, Govindarajan & Mehr (2019) artikel beskriver deltagarna hur de 

upplevde svårigheter med att se kroppen försämras samtidigt som de upplevde att deras 

självständighet försvann då de fysiska förmågorna försämrades. Deltagarna i Foley, Timonen & 

Hardiman (2014) artikel upplevde svårigheter med att acceptera hur sjukdomen tog över fysiska 

förmågor och att de var i behov av olika hjälpmedel. Hjälpmedlen påminde deltagarna om vilka 

förmågor de redan hade förlorat. Kvinnorna i självbiografierna reflekterade över olika hjälpmedel 

och hur de upplevde det svårt att acceptera att deras kroppar inte klarade av samma saker som 

tidigare. Men samtidigt gav de olika hjälpmedlen kvinnorna tillgång till självständighet och 

självbestämmande. 

Något som återkom hos kvinnorna i självbiografierna var existentiella tankar och tankar om 

döden. De funderade ofta på hur livet skulle bli den sista tiden och hur de skulle bli efter att de 

var borta. Kvinnorna beskrev också känslor angående döden och en önskan av att ha kontroll 

över den sista tiden. Kvinnorna talade öppet om döden och beskrev bland annat att de inte var 

rädda för att dö, men vägen fram till döden var de som uppgav mest oro. Jakobsson, Andersson & 

Öhlén (2009) beskriver tankar kring döden vid en kronisk sjukdom. De menar på att en kroniska 

sjukdom ofta leder till rädsla inför döden samt att de existentiella frågorna som uppkommer kan 

bero på att personen med sjukdom upplever saknad av sin kropp och sina fysiska förmågor. De 

skriver också om hur det oftast är processen fram till att petienterna avlider som ger mest oro och 

inte själva döden. Vilket speglar kvinnornas upplevelser i resultatet då vägen fram till döden var 

det som gav mest känslor av oro, samt hur livet skulle bli för anhöriga och vänner.  

Existentiella tankar och tankar kring den sista tiden i livet kan också ses i resultatet i Rosengren 

et al. (2015) artikel där en deltagare beskriver hopplösheten i att inte kunna påverka sitt eget liv 

längre då sjukdomen tog henne närmare livets slut. Det var betydelsefullt för deltagaren att kunna 

påverka livet ända till slutet. Hon ville avsluta sina sista dagar humant och med integriteten 

bibehållen. Deltagarna i artikeln beskriver vidare hur det var svårt att hantera en dödlig sjukdom, 

därav var det betydelsefullt för deltagarna att känna glädje. De upplevde glädje när de umgicks 

med familj och vänner. Samtidigt uppstod en känsla av att identiteten stärktes genom att de tog 

vara på tiden tillsammans med vänner och familj (Rosengren et al., 2015). I Lemoinan & Ells 

(2010) artikel framkom det hur deltagarna upplevde tankar och känslor kring hur det kommer bli 
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i processen fram tills att de avlider. Själva döden var inte den största oron utan vägen dit. 

Deltagarna beskriver en känsla av ångest samt ett behov av kontroll över livets slutskede.  

Beskrivningen av deltagarnas upplevelse av oro över tiden innan bortgång är något som kan 

relateras till kvinnornas upplevelser i självbiografierna. För en kvinna var det av vikt att slippa 

lida mot slutet och hon skrev ett brev om hur hon önskade att den sista tiden skulle bli. Hon bad 

om att få slippa lida och slippa kvävas till döds. Det var något som Foley et al. (2014) också 

beskrev i sin artikel, hur deltagarna upplevde rädsla och oro över den sista tiden i livet och hur de 

uttryckte en stark önskan om att ha kontroll. Deltagarna talade öppet om döden och de ansåg att 

de hade rätten att bestämma om deras liv skulle fortsätta eller avslutas. Det framkom att 

deltagarna som hade fattat beslut kring vård i slutet av livet upplevde en känsla av kontroll. Det 

var lättare för deltagarna att hantera sjukdomen och bearbeta sina förluster i livet. 

För att bemöta patienter inom palliativ vård är det av vikt att sjuksköterskan förhåller sig till en 

relation baserad på gemenskap, lyhördhet, respekt och förståelse för patientens funderingar kring 

döden. Att lyssna på patientens tankar och berättelser samt att vara närvarande är sjuksköterskans 

viktigaste verktyg i den palliativa vården (Lindqvist & Rasmussen 2014).  

Resultatet i studien påvisar kvinnornas upplevelse av välmående trots sjukdom. Välmående var 

en upplevelse som författarna inte hade räknat med att finna i resultatet. Det blev en positiv 

överraskning då att ett välmående uppstod hos kvinnorna trots sjukdom och författarna ser det 

som ett värdefullt fynd i studiens resultat. Sjukdomen gav kvinnorna en möjlighet att se 

annorlunda på och uppskatta livet samt en möjlighet att ta vara på den sista tiden tillsammans 

med familj och vänner. Vad kvinnorna upplever som betydelsefullt varierade under sjukdomens 

gång och de beskrev känslan av välmående på olika sätt.  

Upplevelsen av välmående trots sjukdom kan också ses i Rosengren et al. (2015)  artikel där 

deltagarna beskriver hur de ville ta vara på varje stund som fanns kvar då deras tid i livet var 

begränsad. De såg en meningsfullhet att ta vara på tiden, att leva här och nu. En deltagare 

beskriver att det fanns två vägar för henne att att gå, antingen ge upp och vänta på att livet ska ta 

slut eller leva det livet som fanns kvar tillsammans med familj och vänner. Deltagarna upplevde 

dagarna med en starkare närvaro än tidigare och tog vara på livet. I Young & McNicoll (2015) 

artikel beskrivs välmåendet på samma sätt då vissa deltagare upplevde att ALS var en positiv 

vändpunkt i deras liv och det gav de en möjlighet att se livet på ett annorlunda sätt med en positiv 

attityd.  

Kvinnorna i självbiografierna beskrev också hur de kunde känna tacksamhet och välmående över 

saker de tidigare inte lagt sin tid på. Vid insjuknandet förändrades deras syn på vad som numera 

var av vikt och de prioriterade saker som inte hade prioriterats tidigare. Sjukdomen gav 

kvinnorna möjlighet att lägga tiden på familj och vänner, vilket det inte hade funnits tid för innan. 

Det är något som Dahlberg & Segesten (2010) också beskriver i form av att tankar förändras hos 

människan med en obotlig sjukdom och människan prioriterar annorlunda. De tar också upp att 

välmående står i relation till hälsa och vid en obotlig sjukdom innebär det en bestämdhet i att det 

finns ingen återvändo till att kunna bli frisk, men samtidigt kan det upplevas en frihet i hur 

personen förhåller sig till situationen.  

Young & McNicoll (2015) beskriver i artikeln hur en deltagare efter sin diagnos blev av med 

tidskrävande aktiviteter, som arbete. Det var ett lidande för kvinnan att inte längre kunna gå till 

arbetet eller fortsätta med aktiviteter men samtidigt gav det henne möjlighet att lägga sin tid på 

annat. Hon såg saker och ting på en annat sätt och sjukdomen gav henne möjligheten att 

reflektera på saker som hon aldrig tidigare hade gjort. Även här uppstod en känsla av välmående 
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trots sjukdom då kvinnan tog tillvara på dagarna och prioriterade familj och vänner istället för 

arbete.  

Upplevelsen av välmående trots sjukdom i studiens resultat relaterar också till studiens teoretiska 

referensram där välmående står i relation till livsvärlden som är det för givet tagna. Dahlberg & 

Segesten (2010) beskriver hur livsvärlden är en grund för välmående trots sjukdom. ALS bidrar 

till förändringar i livsvärlden som påverkar välmåendet hos patienterna. När livsvärlden blir hörd 

och sedd så är det också möjligt att uppleva välmående trots sjukdom. Det handlar om hur 

kvinnorna i självbiografierna ställde sig till sjukdomen samt hur den skulle få påverka deras liv.  

 

Kliniska implikationer 

Utifrån studiens resultat som är baserat på självbiografier har det framkommit olika upplevelser 

av att leva med ALS. Studiens resultat kan därmed bidra till sjukvården genom att ge 

allmänsjuksköterskan kunskap av hur patienterna upplever sin sjukdom. Med hjälp av kunskapen 

kan allmänsjuksköterskan få en ökad förståelse för patientens upplevelser och sträva efter att 

lindra lidande samt främja välbefinnandet. Studien visar på hur kvinnorna i självbiografierna 

hade specifika behov och behövde en specifik vård och hjälp i vardagen. När 

allmänsjuksköterskan kan se till varje individs specifika behov med ALS kan också en 

individanpassad vård ges för att främja hälsa och välbefinnande.  

Studiens resultat påvisar hur familj och vänner var en viktig del i livet för kvinnorna. Det är 

därför av vikt för allmänsjuksköterskan att inkludera närstående i vården. De bör ta del av 

behandlingar och omvårdnadsåtgärder för att på så sätt ha möjlighet att vara delaktiga i vården 

och främja välbefinnandet hos patienten. Resultatet i studien påvisar att kvinnornas fysiska 

funktioner försämrades snabbt. Det är av stor vikt att se till patientens fysiska funktion och 

anpassa vården efter den. Allmänsjuksköterskan bör sträva efter att bevara de fysiska 

funktionerna som patienten har kvar så länge som möjligt. Det är därför också av vikt för 

allmänsjuksköterskan att ta hjälp av andra professioner i vården som exempelvis sjukgymnast, 

arbetsterapeut och palliativt team för att ge patienten tillgång till en god vård och lindra lidandet.  

 

Förslag på fortsatt forskning 

En studie som jämför kvinnors upplevelse av att leva med ALS och mäns upplevelse av att leva 

med ALS är ett förslag på vidare forskning. Ett förslag är att utföra en studie endast baserad på 

mäns upplevelser då det kanske framkommer andra sidor av sjukdomens påverkan på livsvärlden 

än hos kvinnor. Det skulle kanske uppstå skillnader på upplevelser bland män och kvinnor. Då 

kan resultatet av de båda studierna jämföras med varandra och på så sätt leda till en mer generell 

överförbarhet till patienter med ALS. När resultatet är överförbart till andra patienter kan också 

studiens resultat lättare tillämpas av omvårdnadspersonalen som jobbar kring patienter med ALS. 

Vidare forskning kan också handla om att beskriva patienternas upplevelse av vården vid ALS 

för att studera om det uppstår något vårdlidande i samband med sjukdomen. 

En studie som fångar anhörigas upplevelse av att leva med en familjemedlem med ALS skulle 

också vara ett förslag på vidare forskning. Studien skulle kunna fånga hur anhörigas livsvärld 

påverkas och vilka känslor som uppstår i samband med att en familjemedlem blir sjuk. Studien 

hade kunnat stödja allmänsjuksköterskan till att på bästa sätt bemöta och stötta anhöriga.   
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Ett annat förslag på fortsatt forskning skulle vara en studie om just allmänsjuksköterskans 

upplevelse av att vårda patienter med ALS. Studien kunde syfta till att beskriva hur 

allmänsjuksköterskan upplever sitt arbete med patienter som har en kronisk sjukdom som leder 

till döden. 

Generellt ser författarna att det behövs mer forskning kring ALS och hur patienterna upplever sin 

sjukdomssituation för att sjukvården och allmänsjuksköterskan ska kunna bemöta patienterna på 

bästa sätt. Samt för att vården ska bli så god som möjligt och lidandet ska minskas för 

patienterna. 

 

SLUTSATS 

Studiens resultat visar att ALS medförde en rad olika upplevelser i form av skam, oro, välmående 

trots sjukdom och existentiella tankar. Att kvinnorna kunde uppleva ett välbefinnande trots 

kronisk sjukdom berodde på att de valde att leva i nuet och tog vara på tiden. Något som var av 

vikt för att kunna hantera sjukdomen var att umgås med familj och vänner, vilket skapade 

välmående. Livsvärlden är därför relevant för en allmänsjuksköterska att intressera sig för 

gällande patienter med ALS. Det inger ett förtroende hos allmänsjuksköterska och som sedan kan 

leda till en trygg relation tillsammans med patienten. Livsvärlden ligger i grunden för ett gott 

vårdande och står samtidigt i relation till hälsa, lidande, välbefinnande och sjukdom. Innehar inte 

allmänsjuksköterskan en kompetens att vårda utifrån livsvärlden så kan inte heller välbefinnande 

trots sjukdom infinna sig. Hos kvinnorna uppkom frågor angående döden och det var betydande 

hur patienterna fick väsentlig information gällande deras tillstånd. Samt hur de kunde känna en 

form av kontroll, vilket ansågs viktig vid livets slutskede. Därav är det högst relevant att 

allmänsjuksköterskor har kunskap, intresse samt förståelse för de olika upplevelserna kring döden 

och sjukdomsförloppet. Studien är betydande då det utmanar allmänsjuksköterskan i att öka 

förståelsen kring en obotlig sjukdom som leder till döden.  
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 Bilaga 1   

Sökschema 

Databas Sökord Antal träffar Utvalda självbiografier 

Libris Amyotrofisk lateralskleros 109 
 

 

Självbiografi + Amyotrofisk lateralskleros 45 
 

 

Självbiografi + Amyotrofisk lateralskleros 

+svenska 

22 
 

 

Självbiografi + Amyotrofisk lateralskleros 

+svenska 

+bok 

14 7 

One Serach  Amyotrofisk lateralskleros 20 
 

 

Självbiografi + Amyotrofisk lateralskleros 20 
 

 

Självbiografi + Amyotrofisk lateralskleros 

+Svenska 

+ bok 

5 3 
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Bilaga 2 

Granskningsmall (Segesten, 2017) 

Titel 

Författare 

Årtal (Land) 

Litteraturfo

rm 
Ansvarig 

utgivare Ort 

(Land)  

Författare

n 
Bokens 

tryckni

ng 

Kvalitetsgransk

ning genom 
Bokens 

innehåll 

som bidrar 

till 

akademisk 

utveckling i 

vårdvetens

kap 

Ett år med 

ALS: en 

smygande 

sjukdom.Sandg

ren, I. (2005) 

Självbiograf

i Bokförlag: 

Strandkullen 

förlag 

  

Ingrid 

Sandgren 

drabbades 

av ALS och 

berättar om 

livet med 

ALS.Ingrid 

tar upp 

smygande 

symtom 

och vägen 

innan 

diagnos till 

hon har 

inlagd 

innan hon 

avlider. 

2005 Genom 

bokförlaget 
Boken 

beskriver 

hur Ingrid 

upplever 

ALS, hur 

det känns 

för henne 

med ALS.  

Ro utan åror: 
En bok om 

livet och 

döden. 
Lindquist, U-

C. (2004) 

Självbiograf

i Bokförlag: 

Norstedts 

förlag 

Ulla-Carin 

fick sin 

ALS 

diagnos 

samma dag 

som hon 

fyllde 50 år. 

Ulla-Carin 

berättar 

målande 

kring hur 

hon 

upplever 

sjukdomen. 

Hon 

berättar på 

ett sätt som 

får läsaren 

att känna 

upplevelser

na.  

2004 Genom 

bokförlaget 
Boken 

beskriver 

utförligt 

upplevelser

na på olika 

plan, vilket 

ger en bild 

av livet med 

ALS.  
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Om det bara 

var jag. 
Jansson, T. 

(2011) 

Självbiograf

i 
Bokförlag: 
Verbum förlag 

AB 

Tina fick 

ALS 

diagnos 

2006 och 

har levt 

med ALS i 

13 år. Tina 

har har 

track och 

andas via 

en 

respirator. 

Tina 

berättar om 

glädje och 

sorg. 

2011 Genom 

bokförlaget 
Boken tar 

upp 

upplevelser 

både 

positiva och 

negativa 

med ALS. 

Beskriver 

ALS utifrån 

andra 

perspektiv. 

Klockan 

saknar visare. 

Fant, M. 

(1994) 

Självbiograf

i 
Bokförlag: 
Natur & Kultur  

Maj Fant 

arbetade 

trots 

förlamad 

arm, Maj 

ville vara 

som 

vanligt, hon 

beskriver 

upplevelser 

av att dölja 

symtom. 

1994 Genom 

bokförlaget 
Boken 

beskriver en 

sida av 

ALS, där 

det är av 

vikt att dölja 

symtom och 

vilja vara 

som 

tidigare. 

Lyckliga ni 
som lever: om 

rätten till vår 

död.  
Abram-

Nilsson, K & 

Axelsson, A.V. 

(2003).  

Självbiograf

i 
Bokförlag: Atla

ntis. 
Kerstin får 

ALs 1997, 

hon lever 

ett år. 

Kerstin är 

konstnär 

och 

fortsätter 

arbeta trots 

ALS.Kersti

n diskuterar 

dödshjälp 

tillsammans 

med 

humor.  

2003 Genom 

bokförlaget 
Boken ger 

läsaren ett 

perspektiv 

utifrån 

diskussion 

om 

dödshjälp 

och 

existentiella 

tankar.  
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Bilaga 3 

Källkritik, tryckt text, enligt Segesten (2017, s. 56).      

  

Vilken form av litteratur är detta- vetenskaplig rapportering, lärobok, debattbok, 

populärvetenskap?  

  

Vem är ansvarig utgivare och därmed juridisk ansvarig för boken eller tidskriften i fråga?  

  

Vem/Vilka är författaren/författarna- Vilken kompetens har de, vilka värderingar har de, vilka 

perspektiv har anlagts, vilket mål har de haft?  

  

När trycktes källan- har tidpunkten någon betydelse för kunskapskvaliteter, för att förstå 

innehållet, av annan orsak?  

  

Har texten blivit kvalitetsgranskad- av vem, i vilket syfte?  

 

På vilket sätt kan jag använda denna text för att utveckla akademisk och professionell kunskap 

inom mitt ämnesområde?  

 


