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SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund: Varje år drabbas cirka 200 personer i Sverige av sjukdomen ALS som står för 

amyotrofisk lateralskleros. Sjukdomen drabbar nervcellerna i ryggmärgen som styr 

muskelrörelserna. Det är en allvarlig sjukdom och de flesta som drabbas dör inom fem år. 

Syfte: Syftet med denna studie var att belysa ALS-sjuka människors upplevelse av 

sjukdomsrelaterat välbefinnande och lidande. 

Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats genomfördes. Fyra självbiografier 

analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys 

Resultat: Efter analys och kodning bildades två huvudkategorier: Välbefinnande och Lidande, 

samt 11 underkategorier: Positivt tänkande, Trygghet, Personligt, Självständighet, Relationer, 

Kränkning, Sorg, Oro och rädsla, Kroppsliga förändringar och maktlöshet, Skam och Övrigt. 

Det framkom att relationer till nära och kära och känslan av självständighet, att vara 

oberoende av andra, var en utav de mest framträdande delarna i att känna välbefinnande. 

Känslan av maktlöshet var det mest framträdande som orsak till lidandet.   

Slutsats: Att drabbas av en obotlig sjukdom för med sig ett stort lidande i form av maktlöshet, 

oro, rädsla och sorg, men de fann stunder av lycka, humor och glädje även i de mest svåra 

situationerna. Resultatet visade att välbefinnande kan upplevas trots medvetenheten om att ha 

drabbats av en dödlig sjukdom. Det blev naturligt för de drabbade i självbiografierna att finna 

välbefinnandet i nya, ofta mindre ting än förut.  
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BAKGRUND 
 

Amyotrofisk lateralskleros, ALS, drabbar nervcellerna i ryggmärgen som styr 

muskelrörelserna. Varje år drabbas cirka 200 personer i Sverige. Vanligast är att man drabbas 

i åldern 45 till 75 år. Det finns en viss ärftlighet på 10 procent bland nära släktingar, i dessa 

fall har det påvisats att det finns mutationer i elva olika arvsanlag som kan vara orsaken till 

sjukdomen (Socialstyrelsen, 2010). Det är en allvarlig sjukdom och de flesta som drabbas dör 

inom fem år. Den fullständiga orsaken till ALS är okänd men det finns teorier och 

förklaringar som kan vara möjliga. Exempel på dessa är att det skulle kunna vara en 

immunologiskt betingad skada, en skada som orsakats av tungmetaller (Svensson, 2007) eller 

en förhöjd halt av glutamat i centrala nervsystemet som har visat sig ha en toxisk påverkan på 

nervcellerna (Ericson, E. & Ericson, T., 2008). Utöver klassisk ALS finns det även varianter 

som benämns som progressiv bulbär pares och spinal muskelatrofi (Svensson, 2007)  

 

Symtom vid ALS  

Vid klassisk ALS debuterar symtomen centralt och perifert från spinalområdet vilket innebär 

att muskelkraften försvagas, musklernas volym minskar, muskelkramper kan uppstå, och kan 

ge ökad muskelstelhet. Även ansiktsmimik, tal, sväljning och tuggmotorik påverkas. Det är 

bara de viljemässigt styrda musklerna som är kopplade till de sjuka nervcellerna som drabbas, 

det är alltså ingen hjärnskada som berör förståndet (Hernborg, 2010 och Fieber, 2009).  

 

Progressiv bulbär pares ger i början endast symptom från hjärnstammens nedre motorneuron, 

vilket innebär att symtomen påverkar talsvårigheter och eller sväljsvårigheter på grund av att 

musklerna i munnen och halsen atrofierar (Socialstyrelsen, 2010, Svensson, 2007). Vid 

sväljsvårigheter får patienten problem med att svälja saliven vilket kan medföra hög 

aspirationsrisk, detta i sin tur medför vanligen successivt livshotande total svalgpares 

(Ericson, E. & Ericsson, T., 2008). Spinal muskelatrofi påverkar ryggmärgens nedre del och 

dess nervtrådar, vilket visar sig genom muskelsvaghet och muskelförtvining i händerna, 

armarna och eller benen (Socialstyrelsen, 2010).  

  

Behandling  

Det finns inget nuvarande botemedel mot ALS (Ericson, E. & Ericson, T., 2008). Som 

benämnts tidigare kan hög glutamathalt i centrala nervsystemet som påvisats i nervsystemet 

ha en toxisk effekt på nervcellerna. Därför har med viss framgång glutamathämmare testat att 

tillföras, som korrigerar centrala nervsystemets glutamathalt. (Ericson, E. & Ericson, T., 

2008). Med hjälp av denna kunskap har forskare funnit ett läkemedel som innehåller 

glutamathämmare som kan leda till att sjukdomsförloppet förlängs. Läkemedlet har dock inga 

effekter på specifika symtom. Ytterligare behandling som finns tillgänglig är ett 

atropinliknande preparat som hjälper mot överproduktion av saliv. Vid bulbär paralys där den 

drabbade får nutritionsproblem får denna hjälp i form av en gastrostomi även kallad PEG, 

Perkutan Endoskopisk Gastrostomi. PEG är en sond som opereras dit på magen med vilken 

personen får sin näring (Hessov, 2001). Syrgastillförsel och trakeostomi blir viktigt för många 

när andning-, svälj-, eller upphostningsfunktionen blir försvagade. Respiratorbehandling kan 
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bli aktuellt men oftast inte, då det inte ses som en effektiv prognosförbättrande behandling. 

(Ericson, E. & Ericson, T., 2008)  

 

Prognos  

Amyotrofisk lateralskleros är fortskridande och de flesta av patienterna avlider inom loppet av 

fem år. Den slutliga dödsorsaken beror i de flesta fall på nedsatt andningsförmåga kombinerat 

med komplikationer med att ventilera ut koldioxid, oavsett sjukdomens tidigare symtom. Det 

finns andra sjukdomar som medför skada på övre och nedre motorneuronet men som har 

bättre prognos, därför är diagnosen viktig vid sjukdomen ALS (Ericson, E. & Ericson, T., 

2008).  

 

TEORETISK REFERENSRAM 
 

I studien används ett vårdvetenskapligt förhållningssätt med fokus på patientens subjektiva 

upplevelser. Vårdvetenskapen beskrivs som en disciplin där ett speciellt sätt att betrakta och 

forska om vissa fenomen tillämpas (Dahlberg & Segesten, 2010). Inom vårdvetenskapen är 

patienten i fokus, en förståelse för patienten och en beskrivning av ett fenomen eftersträvas. I 

en beskrivning av ett fenomen rörande subjektiva upplevelser bör forskaren vara öppen, ge 

möjlighet till tolkningar och variationer (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Välbefinnande  

Upplevelsen av välbefinnande är subjektiv, dock finns det vissa generella tillstånd som 

flertalet människor kan uttrycka som välbefinnande (Björk & Breievne, 2005). Välbefinnande 

berör personens inre upplevelser och är därför något exklusivt och privat för personen i fråga 

och det saknar objektiva bedömningsgrunder (Wiklund, 2003).  

 

Det är lätt för många att tro att upplevelsen av hälsa automatiskt innebär en upplevelse av 

välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010). Enligt Wiklund (2003) kan välbefinnande dock 

upplevas trots sjukdom och lidande kan upplevas trots god hälsa. Detta beskriver Wiklund 

(2003) som ett spänningsförhållande mellan lidande och välbefinnande då båda kan 

förekomma samtidigt. Katie Erikssons hälsokors (figur 1) (Jahren Kristoffersen, 2005), visar 

det som tidigare beskrivits av Wiklund (2003) att en människa kan uppleva välbefinnande 

trots sjukdom och även uppleva lidande trots god hälsa.  
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Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg (2003) skriver att för att upplevelsen av 

hälsa ska infinna sig måste människan erkänna sitt lidande och våga vara i lidandet. För 

många får välbefinnandet nya dimensioner av att drabbas en obotlig sjukdom.  De drabbade 

upplever välbefinnande av saker som de inte tidigare gjort, ofta mindre, ej materiella ting 

(Dahlberg & Segesten, 2010) 

 

Lidande  

Lidandet är en central upplevelse i patientens värld. Upplevelsen av lidande kan ha ursprung 

ur olika delar av patientens liv. Beroende på vad källan är så utgår det från tre olika sorters 

lidande; sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande (Wiklund, 2003). Vårdlidande är det 

lidande som patienten upplever till följd av behandling, vård eller av brister i dessa. Vårdaren 

har stora möjligheter att avlägsna denna typ av lidande. (Wiklund, 2003). Livslidande är något 

som berör hela människans liv och vår hållning till oss själva och vår verklighet. Lidande är 

något som är mer eller mindre påtagligt vid god fysisk hälsa men blir mer aktuellt vid 

sjukdom. Lidandet kan bli påtagligt när någonting tas ifrån människan, sorg över det som 

varit eller är på väg att förloras. (Wiklund, 2003).   

 

Det mest framträdande lidandet som studien kommer att beröra är sjukdomslidandet. 

Sjukdomslidandet skapas av symtom som följer sjukdomen. Detta innesluter såväl fysiska 

som psykiska symtom och dess konsekvenser, upplevelsen av att vara begränsad exempelvis 

hinder från att göra aktiviteter som anses höra till ett fullgott liv. (Wiklund, 2003)  

 

Aktuell forskning 

Vid sökning efter forskning med kvalitativa studier om upplevelser av att ha ALS finns 

mycket forskning kring anhörigas upplevelser av att leva med en människa med sjukdomen. I 

en studie av Bolmsjö & Hermeren (2003) skrivs det om anhörigas upplevelser av 

begränsningar i livet, emotionell stress och begränsat stöd i samlivet med en person sjuk i 

Figur 1: Katie Erikssons hälsokors 

 

A visar att människan upplever 

välbefinnande då objektiva tecken på 

sjukdom saknas. B visar att 

människan inte har några objektiva 

tecken på sjukdom men ändå 

upplever frånvaro av välbefinnande. 

C visar att människan upplever 

frånvaro av välbefinnande i 

kombination med objektiva tecken på 

sjukdom. D visar att människan 

upplever välbefinnande trots 

objektiva tecken på sjukdom. 
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ALS. Deras resultat visar att anhöriga till personer med ALS behöver mer stöd, någon att 

prata med och mer information om sjukdomen och dess process.  

 

En annan studie av Gauthier, et.al (2007) undersöks livskvalité och förekomsten av 

depression hos personer med ALS i jämförelse med deras närmaste anhöriga under en period 

på nio månader. Resultatet visar att de personer som var sjuka i ALS höll sig stadigt på 

samma nivå när det gäller livskvalité och förekomst av depression medan de anhöriga visar en 

känsla av ökad börda och depression.  

 

Det finns även mycket forskning kring ALS-sjukas tankar om döden där de uttrycker en 

önskan om att dö eller få hjälp att dö. Ett exempel är en studie av Albert, et.al (2005) där de 

undersöker ALS-patienters önskan att dö precis i slutstadiet av deras sjukdom. Resultatet 

visar att önskan att dö inte har stark sammankoppling med allvarligheten i deras sjukdom eller 

uppfattad börda hos anhöriga och vårdare däremot visar resultatet att önskan att dö har stark 

koppling till förekomsten av depression hos personerna med ALS.  

 

Forskning som det även finns mycket av som inte fokuserar på subjektiva upplevelser eller 

fenomen var den som fokuserar på orsak, behandling och botemedel. Lewis & Rushanan 

(2007) beskriver i sin studie hur människor lätt missuppfattar möjligheten till behandling, de 

har en uppfattning om att det inte finns någon behandling mot deras sjukdom. I deras studie 

beskriver de betydelsen av att öka rörligheten i kroppen med hjälp av träning. De belyser även 

vikten av patient- och familjeutbildning inom området. De skriver om behandling mot 

symtom och behandling mot känslan av att ha förlorat självständigheten. En annan studie där 

behandling också diskuteras är den av Carlesi, et.al (2011). Där gör de en översikt över de 

terapeutiska behandlingar som finns och forskas på. 

 

PROBLEMFORMULERING 
 

En sökning i databaser (Cinahl, Pub Med m.m.) visar att det finns mycket forskning rörande 

livskvalité hos patienter med ALS. Som nämnts tidigare gäller stor del av forskningen även 

anhöriga och deras upplevelser av att leva som närstående till personer med ALS (Bolmsjö & 

Hermerén, 2003). Det finns även forskning kring sjukdomens medicinska aspekter, det vill 

säga orsak, behandling och botemedel (Lewis & Rushanan, 2007) samt även tankar kring 

döden och önskan att dö (Albert, et.al, 2005). Däremot finns det inte mycket som berör de 

subjektiva upplevelserna av lidande och välbefinnande ur patientens perspektiv. I denna 

studie kommer upplevelser av lidande och välbefinnande studeras hos författare till fyra 

självbiografier. Lidande och välbefinnande är centrala delar av upplevelserna när det gäller att 

leva med en obotlig sjukdom och är därför något som vårdpersonal förmodligen kommer att 

komma i kontakt med förr eller senare. Förhoppningen är att denna studie ska bidra med 

kunskap som gör att vårdpersonal dels kan bemöta ALS-sjuka på ett respektfullt sätt dels kan 

vårda dem så att deras lidande lindras och välbefinnande främjas.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=%2522Rushanan%20S%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=%2522Rushanan%20S%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=%2522Carlesi%20C%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=%2522Rushanan%20S%2522%255BAuthor%255D
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SYFTE 

Syftet med denna studie var att belysa ALS-sjuka människors upplevelse av sjukdomsrelaterat 

välbefinnande och lidande. 

 

METOD 
 

Valet att göra en kvalitativ litteraturstudie bedömdes mest passande då denna 

forskningsmetod bäst motsvarade syftet. I en kvalitativ studie är avsikten att tolka och skapa 

mening och förståelse i människans subjektiva upplevelse (Forsberg & Wengström, 2008), 

vilket stämmer överens med studiens syfte. Ett kvalitativt förfarande fokuserar på patientens 

upplevelse, går mer på djupet och har ofta en mindre undersökningsgrupp (Forsberg & 

Wengström, 2008). Anledningen till att det inte valdes en kvantitativ ansats är att det inte går 

att kvantifiera människors subjektiva upplevelser till siffror eller variabler (Forsberg & 

Wengström, 2008). 

 

I kvantitativ forskning utgår forskare från en teori eller hypotes som de sedan prövar emot 

verkligheten för att kunna avfärda eller bekräfta hypotesen eller teorin. I kvalitativ forskning 

gäller det omvända, där utgår forskare från verkligheten för att på så sätt ge förståelse för ett 

fenomen och eventuellt kunna bidra till skapandet av en teori. Kvalitativ forskning utgår ifrån 

en induktiv ansats som innebär att fakta samlas in förutsättningslöst genom studerandet av ett 

fenomen. Resultatet kan då användas till att utveckla nya modeller eller teorier (Forsberg & 

Wengström, 2008).  

 

Datainsamling  

Självbiografier valdes ut att användas till studiens datainsamling då det ansågs att tidsramen 

för studien inte var tillräcklig för att samla in data genom intervjuer. Självbiografierna skulle 

spegla det sjukdomsrelaterade välbefinnandet och lidandet hos människor med ALS. 

Sökningar gjordes i databasen LIBRIS, utifrån klassifikationen Lz som innebar en specifik 

sökning efter självbiografier. Sökorden ALS och Amyotrofisk lateralskleros användes i 

sökningen. Fem av biografierna blev funna på detta sätt. Då detta inte ansågs var tillräckligt 

antal användes databasen Uppsök där möjligheten fanns att söka efter andra examensarbeten. 

Där söktes uppsatser om ALS med självbiografi* som nyckelord och med hjälp av 

referenslistorna till de funna artiklarna hittades ytterligare två böcker. En översikt över 

sökningen finns i bilaga 1.  

 

Urval  

Då beslutet togs att göra en studie med en kvalitativ ansats, där fokus ligger på människors 

upplevelser, ansågs det mest passande att använda ett strategiskt urval. I ett strategiskt urval 

söks informanter som har mycket att berätta om det valda forskningsområdet (Forsberg & 

Wengström, 2008) och därför har vissa inklusionskriterier och exklusionskriterier valts ut. 

Inklusionskriterierna var att böckerna skulle spegla människors egna upplevelser av att ha 
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ALS och de skulle vara skrivna på det svenska språket av svenska författare, bosatta i 

Sverige. Exklusionskriterierna var böcker som var skrivna ur någon annan än den drabbades 

synvinkel, böcker som var skrivna före 1990. Efter genomgång av alla sju självbiografier 

(Bilaga 2)så var det totalt fyra böcker som passade på inklusionskriterierna. 

Två av böckerna var skrivna av någon annan än den drabbade, dock fanns det i en av 

biografierna brev och dagboksanteckningar inkluderade i texten som den drabbade själv hade 

författat. I den andra boken fanns intervjuer med den drabbade inkluderat. Övriga delar av 

böckerna var trots detta skrivna ur ett patientperspektiv. I bilaga 3 finns en sammanfattning på 

biografierna som valdes ut där bedömningen utgår från den kvalitetsbedömning som är gjord i 

studien. 

 

Kvalitetsbedömning 

Vid en kvalitetsbedömning av självbiografier är det viktigt att ta hänsyn dels till syftet, det vill 

säga varför boken skrevs och dels till källan, vem som skrev boken. Det som också är viktigt 

att ta hänsyn till vid kvalitetsbedömningen är bokens samtidighet, det vill säga om boken är 

skriven i direkt anslutning till händelserna som beskrivs (Thurén, 2005). Är boken skriven för 

exempelvis ekonomisk vinning snarare än att ge förståelse och mer kunskap kan det bedömas 

påverka trovärdigheten i texten. Om boken är skriven lång tid efter de händelser som boken 

beskriver kan författaren ha glömt delar som gör att berättelsen inte blir fullständig.  

 

Sist är det viktigt att bedöma om boken är skriven av bokens egen huvudperson eller om 

någon annan har skrivit boken åt dem eller hjälpt personen att skriva. En primärkälla är alltid 

trovärdigare än en sekundärkälla (Thurén, 2005). Är det flera som hjälpts åt att skriva boken 

är det viktigt att ha i åtanke att texten kan ha utsatts för så kallad narrativ smitta (Ibid). Det 

innebär att personerna som skriver påverkar varandra. Fenomenet som ska beskrivas i texten 

kan förvridas om två personer som har upplevt fenomenet på två olika sätt ska enas om endast 

ett sätt att beskriva det på.   

 

Ro utan åror – Ulla-Carin Lindquist (2004) 

Denna biografi är skriven av Lindquist (2004) själv, vilket innebär att texten är genuin och 

trovärdigt speglar författarens känslor och upplevelser. Då ingen annan än författaren själv har 

skildrat sina upplevelser bedöms denna bok ha hög tillförlitlighet.  Boken skrivs fortlöpande 

under tiden sjukdomen progredierar och därför bedöms inte texten ha påverkats av minnet, att 

författaren har glömt något. Syftet preciseras aldrig fullständigt i boken men beskrivs som en 

dagbok och en bok om livet och döden. Därför går det inte avgöra om tillförlitligheten på 

boken har påverkats av bokens syfte. 

 

Att leva solvänd – Anna Holm (2006) 

Boken skrevs av Holms (2006) vän under de sista tre åren av hennes liv och skrevs därför 

under tiden hon levde med sjukdomen dock kom den inte ut förrän fyra år senare. Trots att 

den är skriven av någon annan än huvudpersonen i boken är den ändå uppbyggd på intervjuer 

av den drabbade. Det medför en viss risk för att egna värderingar och tolkningar från 

redaktören kan ha visat sig, vilket gör att tillförlitligheten minskar något. Det finns trots detta 

tillräckligt många intervjuer för att kunna samla kvalitativt material baserat på den drabbades 

upplevelser. Dock finns det ingen beskrivning av hur intervjuerna har gått till, vilket gör det 

svårt att bedöma tillförlitligheten i dessa. Biografin är menad rikta sig till personer som har 

drabbats av en obotlig sjukdom och deras anhöriga eller till de människor som arbetar med 
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detta. Redaktören berättar i sin beskrivning av boken att den är skriven utan censur och eller 

tillrättalägganden (Holm, 2006) 

 

Lyckliga ni som lever – Kerstin Abram Nilsson & Axel Valdemar Axelsson (2003) 

Biografin är skriven av Abram Nilsson (2003) och hennes man. De delarna som hon själv 

skrivit är mestadels i brevform och dagboksanteckningar. Övriga delar av boken är skriven av 

hennes man. Maken skildrar hennes liv ur sitt eget perspektiv, vilket medför lägre 

tillförlitlighet utifrån syftet till studien då det blir ur ett anhörigperspektiv. Det framgår inte i 

boken om Abram Nilsson (2003) och hennes man har diskuterat den text som är skriven av 

hennes man, men om henne själv. Därför blir det svårt att bedöma om texten kan ha utsatts för 

narrativ smitta. Denna biografi är skriven av både en primärkälla och en sekundärkälla, dock 

har endast primärkällans text, det vill säga det som den drabbade själv skrivit, använts. Texten 

från primärkällan är skriven under sjukdomsförloppet men sekundärkällans text, det vill säga 

makens, går inte avgöra när den skrevs färdigt då boken kom ut flera år efter att den drabbade 

avlidit. Biografin är skriven i syftet att ge en bild av livet och tankarna vid en obotlig 

sjukdom. Mycket fokus har lagts vid tankar om döden och om eutanasidebatten, för att väcka 

frågor.  

 

Klockan saknar visare – Maj Fant (1994) 

Boken är skriven av Fant (1994) själv och speglar hennes egna känslor och upplevelser av att 

leva med sjukdomen ALS, vilket gör detta till en text enbart baserad på en primärkälla. Hon 

beskriver i sin bok i detalj alla hennes känslor, bra som dåliga, hur hon hanterar sin sjukdom. 

Detta gör att boken får hög tillförlitlighet utifrån studiens syfte, att studera upplevelserna ur 

patientperspektiv. Biografin skrivs även denna samtidigt som sjukdomen upplevs, vilket gör 

att texten inte borde ha påverkats av glömska från författarens sida. Boken är skriven i syftet 

att låta människor komma nära upplevelsen av att leva med en obotlig sjukdom och för att ta 

upp frågorna kring hur man ska hantera obotliga sjukdomar, bland annat i sjukvården.  

 

Analys  

Den analysmetod som har använts i studien var en kvalitativ innehållsanalys. Denna typ av 

analys går ut på att så kallade meningsbärande enheter i texten märks ut, vilket är ord, 

meningar eller paragrafer som är relaterade till syftet och frågeställningen (Graneheim & 

Lundman, 2003). De meningsbärande enheterna kortas ner till kondenserade enheter för att 

lättare kunna hanteras. Därefter förses dessa med en etikett, en kod. När dessa koder skapas 

måste det ses till textens kontext och helhet för att den meningsbärande enheten ska få en 

rättvis kod (Ibid, 2003). Koderna kan senare delas in i kategorier eller teman beroende på om 

materialet har manifest eller latent innehåll (Graneheim & Lundman, 2003). Då det till största 

del fokuserades på det manifesta innehållet kom koderna att delas in i kategorier och 

underkategorier. Exempel på förfarandet vid den kvalitativa innehållsanalysen kan ses i tabell 

1. I en analys som ska passa för en kvalitativ ansats ska materialet börja med att hanteras som 

en helhet, delas upp i mindre delar och analyseras och slutligen komma till en ny helhet 

(Dahlborg-Lyckhage, 2006). Därför lästes de fyra självbiografierna igenom en gång utan att 

anteckna eller stryka under för att ha en öppenhet till texten och få en helhet. Efter det lästes 

böckerna igen och meningsbärande enheter i texten ströks under för att möjliggöra en vidare 

analys.  

 

En berättande text har både ett manifest innehåll som är öppet och beskrivande men även ett 

latent innehåll som är dolt och måste tolkas. I analysen av biografierna användes både det 
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manifesta och det latenta innehållet för att fånga så stor del av innehållet som möjligt. Då 

även det latenta innehållet är inkluderat och öppet för tolkning, måste forskaren vara 

uppmärksam på att inte lägga egna värderingar i tolkningarna. En forskare anses inte kunna 

hålla en helt objektiv hållning. Det kommer alltid att finnas en viss förförståelse, speciellt i 

kvalitativ forskning (Dahlborg-Lyckhage, 2006). Det anses också att en text har flera olika 

betydelser och att det då alltid kommer finnas någon form av tolkning (Graneheim & 

Lundman, 2003).  

Analysprincipen i studien utgick från induktiv slutledning, vilket innebär systematiserad 

erfarenhet. Generalisering kan göras och nya teorier skapas från observerade fall men är 

aldrig bestämda eller bindande då det finns möjlighet att framtida observationer kan förändras 

från det som tidigare observerats (Sohlberg & Sohlberg, 2009).  

Tabell 1: Exempel på förfarandet vid den kvalitativa innehållsanalysen 

 

 

Etiska överväganden 

En av de mest grundläggande principerna för en etiskt försvarbar studie är att de som deltar 

eller andra i liknande situationer ska kunna dra fördel av resultatet (Polit & Beck, 2010 och 

Helsingforsdeklarationen, 2008). Då målet med studien var att sjuksköterskor ska kunna få 

mer kunskap om välbefinnande och lidande hos patienter med ALS för att kunna erbjuda en 

bättre vård borde patienter med sjukdomen ALS kunna dra nytta från resultatet.  

Meningsbärande 

enheter 

Kondensering Kodning Underkategori Huvudkategori 

De får veta att de 

är välkomna 

tillbaka med mig 

om jag så vill eller 

kontakta honom 

själva om de vill 

det. När vi kör hem 

känner vi viss 

tillförsikt: jag har 

åtminstone en 

läkare som vi alla 

tre känner fullt 

förtroende för. 

En läkare som vi 

alla tre känner 

fullt förtroende 

för. 

Trygghet  Relationer Välbefinnande 

Han får mig att 

känna mig som en 

idiot och jag 

funderar på om det 

är sant att man blir 

behandlad som 

mindre vetande så 

snart man har ett 

handikapp.   

Blir behandlad 

som mindre 

vetande.  

Vanmakt. Kränkning Lidande 
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Polit & Beck (2010) uttrycker även vikten av att minimera skada eller obehag för de patienter 

som deltar i studien. Därför har analysprocessen gjorts noggrant så att resultatet svarar rättvist 

mot det som framkom ur självbiografierna. Helsingforsdeklarationen (2008) betonar vikten av 

att forskaren måste respektera integritet och privatliv. Därför har det setts till att endast sådana 

data som precis matchar syftet har använts och inte förvridit datan på något sett. Det har även 

noggrant setts till att ingen viktig information uteslutits. De som deltagit i studien måste delta 

frivilligt, lämna samtycke och vara informerade (Helsingforsdeklarationen, 2008). Då datan 

samlats in med hjälp av självbiografier har författarna själva valt att deras böcker finns 

tillgängligt som offentligt material, men självklart har all data behandlats med respekt och 

resultatet setts till vara rättfärdig sin ursprungliga text.  

 

RESULTAT 
Materialet har efter analysen delats in i två huvudkategorier och totalt elva underkategorier, 

översikt kan ses i tabell 2. Trots det stora antalet underkategorier bedömdes det vara 

nödvändigt så att kategorierna kunde göra innehållet rättvist då alla kategorier var 

betydelsefulla för resultatet.  

 

 

Tabell 2: Översikt över de två huvudkategorierna och de elva underkategorierna i resultatet 

 

 

Nedan följer de fem underkategorierna som alla faller inom huvudkategorin välbefinnande. 

 

Positivt tänkande 

Författarna till biografierna upplevde att de kan finna humor trots sin situation, det visade sig 

var ett sätt att hantera den svåra situationen och känna välbefinnande. Det som framkom är att 

med diagnosen så kommer nya aspekter av humor som inte tidigare fanns i deras liv. De 

gångerna de hamnade i situationer som oftast var svåra att möta och hantera, situationer där 

de kom väldigt nära inpå varandra, så använde sig författarna av någon slags humor för att 

underlätta situationen.  

 

”Situationskomik, jag väjdejaj situationskomik meja numeja, skrattar jag så jag kiknar, och 

börjar hosta.” (Lindquist, 2004, s. 83) 

 

Välbefinnande Lidande 

Positivt tänkande Kränkning 

Trygghet Sorg 

Personligt Oro och Rädsla 

Självständighet Kroppsliga förändringar och Maktlöshet 

Relationer Skam 

Övrigt 
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Lindquist (2004) menade att skratten ibland berodde på de bulbära symtomen som tillhörde 

sjukdomen men att det var en välsignelse som skänkte henne och även de andra författarna 

välbefinnande.  

 

Författarna fann välbefinnande i att se sjukdomens förlopp som en utmaning att fortsätta 

tänka positivt, inte bli bitter och hålla gott humör. De flesta lyckades hålla kvar vid det 

positiva tänkandet och se lösningar istället för problem.  

 

”Det finns två vägar att färdas,. Den ena är att lägga sig ner, vara bitter och vänta. Den 

andra är att försöka göra något vettigt av eländet. Se det positivt, hur banalt det än kan låta.” 

Lindquist, 2004, s.84) 

 

Trygghet 

För författarna var trygghet en stor del för att kunna känna välbefinnande. Tryggheten visade 

sig dels som bra information från vården angående deras sjukdom och dess förlopp, dels 

genom att vara omgiven av sina nära och kära. Abram-Nilsson & Axelsson (2003) beskrev i 

sin bok en trygghet i att kunna umgås med gamla vänner. Eftersom hon kände dem så väl så 

kunde de umgås utan att behöva tala med varandra och ändå känna sig trygga i varandras 

sällskap.  

 

”Ole var hemma i tisdags. Skönt! Då kan jag slappna av. När jag är rädd tar han det lugnt.” 

(Holm, 2006 s.47) 

 

Personligt 

Till skillnad från de andra kategorierna, som kan ses som nästintill generella tecken på 

välbefinnande, så fanns det dem som var mer unika och personliga för varje författare. Det 

största fenomenet som framkom var att finna välbefinnande i vatten. Alla författare skrev att 

de mådde bra i eller i närheten av vatten eller havet. Det skänkte styrka och hopp då deras 

annars svaga och sjuka kroppar kunde glömmas bort för ett tag.  

 

”Jag fick klartecken för bad så nu njuter jag av premiärdoppet, i 24-gradigt vatten! Kroppen 

känns lätt och i vattnet kan jag sträcka ut vänsterarmen från kroppen och nästan ta simtag. 

Det känns härligt!” (Fant, 1994, s.188) 

 

”Att simma och dyka och vila i vattnet…mitt ända säkra element är att vara i och hålla 

balansen upp och ner eller på nån sida.” (Abram-Nilsson & Axelsson, 2003, s. 21) 
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Det som även framkom var meditation och avslappning som en del att uppleva välbefinnande. 

Detta beskrevs som en sätt att göra kroppen mer rörlig och få tillbaka lite av känslan att klara 

sig själv. Meditationen och avslappning hade också en god effekt på det psykiska måendet, 

som ofta visade sig svikta för många av författarna.  

 

Även vikten av att hålla sig fräsch hygieniskt och utseendemässigt trots att de inte kunde 

sköta det själva visade sig också vara en viktig del för välmående.  

 

Självständighet 

Det som visade sig var att alla författarna skrev vilken lycka det skänkte dem när de klarade 

av saker själva, saker som de egentligen inte kunde längre eller som de så småningom inte 

skulle kunna göra själva. Det betydde mycket för dem och medförde ett stort välbefinnande 

att kunna behålla sin integritet och auktoritet genom att utföra det de kunde själva eller få 

bestämma över vad det var som skulle hända. De ville inte låta sjukdomen ta över deras 

identitet, inte identifiera sig med sjukdomen utan fortfarande vara den personen som de alltid 

har varit.  

 

”Jag ska ju ta dagen som den kommer, och jag är därför glad att lyckas häva mig upp ur 

sängen, hasa till toaletten och dra ner byxorna. Fortfarande kan jag torka mig själv.” 

(Lindquist, 2004, s.62) 

 

Relationer 

Det som var bland de största anledningarna till välbefinnande för dessa författare var 

relationerna till människorna runt omkring dem. Det kunde gälla både vårdpersonal och nära 

och kära men gemensamt var att de fanns där, de stöttade, de tog sig tid och de visade 

omtanke. Relationerna till andra blev för dessa personer en väldigt stor del av livet när de inte 

längre klarade sin vardag själva och måste kunna ha full tillit till någon annan. Den närmaste 

familjen utgjorde för samtliga författare ett välbefinnande genom att bara finns till och veta att 

de kommer vara vid deras sida ända in i slutet. Vårdpersonalen visade sig kunna inge en stor 

trygghet med deras kompetens och förmågan att kunna svara på deras frågor. I de närmaste 

vännernas och familjens sällskap kunde de slappna av och vara sig själv, för där hade de inget 

att dölja. Inom familjen fanns det även många gånger en sorts tyst förståelse mellan 

familjemedlemmarna, vilket gjorde att ord inte alltid behövdes för att visa kärlek och 

medkänsla.  

 

”Vilken räddning mina söner och döttrar är. Vilka livsförlängare. Med dem är jag inte 

ensam.” (Lindquist, 2004, s. 213) 
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”För ett år sen tog jag kontakt med Ingrid, naturläkare och homeopat. Vår kontakt har känts 

rätt från första stund. Hon har 100 procentigt engagemang i mig.” (Holm, 2006 , s.26) 

 

Lidande 

Nedan följer de sex underkategorierna som alla faller inom huvudkategorin lidande. 

 

 

Kränkning 

En utav de största anledningarna till lidandet hos samtliga författare var känslan av att bli 

kränkt eller bli behandlad som mindre vetande. När talet började påverkas av sjukdomen dök 

det upp många situationer där anhöriga och vårdpersonal tog över situationen och därmed 

inkräktade på deras integritet på grund av att de som sjuka inte kunde uttrycka sig fullt ut. De 

kände ett oerhört lidande då de beskrev hur folk pratade över huvudet på dem och tog beslut 

utan att fråga. Att inte kunna föra sin egen talan förde med sig ett stort lidande. Flera av 

författarna beskrev även hur jobbigt det kunde vara för dem att få hurtfriska tillrop om att de 

såg pigga ut, att någon tyckte synd om dem eller värderade deras situation efter sin egen sorg.  

 

 

”Varför vill de inte tala med mig? Varför informerar de inte mig? Jag må vara dödssjuk och 

oförmögen att uttrycka mig begripligt, men att förstå har jag inga problem med. Det är ju 

självklart. Jag är rasande.” (Lindquist, 2004, s.159) 

 

 

Att inte kunna uttrycka sig ordentligt medförde även problem i samspelet med vårdpersonal 

och assistenter som hjälpte till i hemmet. När de inte kunde förklara med egna ord hur de vill 

ha det, fanns det stora risker för att personalen trampade på deras integritet, vilket även 

framkallade känslor av maktlöshet.  

 

 

Sorg 

Sorgen var en stor del av själva lidandet i samband med sjukdomen. De skrev mycket om att 

sorgen handlade om att inte kunna röra sig på samma sätt som innan och inte kunna göra allt 

de tidigare kunnat göra. Ofta visade sig sorgen när nära och kära visade omtanke, sade vad de 

själva kände eller visade att de fanns där.  

 

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

idag, lyssnar och förstår, så brister fördämningarna och sorgen väller fram.” (Fant, 1994, s. 

183) 

 

När förändringar skedde i deras liv, så som stora miljöombyten som de blev tvingade till för 

att underlätta det praktiska i deras hem så uttryckte de sorg. Sorg över att inte kunna fortsätta 

leva sitt liv som de tidigare gjort och sorg över sitt öde med sjukdomen. Författarna uttryckte 
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att de kände stor sorg när de förstod att de gjorde en sak för sista gången. Att förlika sig med 

tanken på att dö och lämna allt bakom sig förde även det med sig stor sorg. 

 

”Grät hela vägen tillbaka hem. Det är liksom att säga farväl till livet och allt kul och alla 

minnen. Jag kan inte se framåt alls. Till och med att titta på blåbärsbladen är ett farväl.” 

(Abram Nilsson & Axelsson, 2003, s. 62) 

 

Oro och Rädsla 

Mycket av den oro som författarna beskrev berodde till stor del på ovissheten om hur livet 

skulle gå vidare efter att de hade avlidit. Författarna skrev om oron de hade över hur det 

skulle gå för deras barn och partner, hur skulle de klara sig? Det fanns även mycket oro under 

sjukdomens förlopp, då det inte gick att förutsäga hur fort sjukdomen skulle framskrida eller 

vilken kroppsdel som skulle drabbas därnäst, vilket i sin tur medför många obesvarade frågor. 

Denna ovisshet gjorde också att många skrev om frustrationer gentemot vårdpersonal då dessa 

inte kunde besvara deras frågor eller ge några förhoppningar.  Flera av författarna beskrev 

även stor oro när deras vanor och mönster ändrades. De hade länge levt på ett visst sätt och 

många vardagliga sysslor hade varit självklara men helt plötsligt ändrades situationen och de 

fick anpassa sig efter nya vanor då kroppen inte fungerade som den förut hade gjort. Deras liv 

vändes upp och ner.  

 

”Mitt tidigare liv, så overkligt det kändes! Min framtid – hade jag över huvud taget någon? 

Hur länge ska jag klara mitt ”vanliga” liv? När skulle jag hamna i rullstol? När skulle jag bli 

totalt beroende av andra människor för att kunna existera? (Fant, 1994, s.103) 

 

”Frågan om döden, som läkare och vårdpersonal inte vill tala om, blev allt mer brännande. 

Kommer jag att kvävas långsamt?” (Abram-Nilsson & Axelsson, 2003, s.55) 

 

Författarna skrev mycket om rädsla som en anledning till lidande. Rädsla över att inte veta 

hur långt de hade kvar i livet och när de skulle göra något för sista gången. Rädslan att tappa 

kontrollen över sitt eget liv är något som de samtliga tar upp. På vilket sätt skulle de dö är en 

rädsla som Abram Nilsson & Axelsson (2003) tar upp upprepade gånger.  

 

”Och alla snälla omtänksamma sköterskor säger, var inte rädd, du kommer inte att dö av 

kvävning. Men jag kommer att uppleva kvävningsdöden femtielva gånger och upplevelsen av 

att vakna igen efter ha blivit nedklippt från galgen. Vad ät det för död att se fram emot?” 

(Abram Nilsson & Axelsson, 2003, s. 73) 

 

Kroppsliga förändringar och Maktlöshet 
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Det värsta lidandet som alla författare beskrev var känslan av maktlöshet, att inte kunna 

påverka sin situation och framtid och att inte kunna använda sin kropp till det de behövde. Det 

hör samman med en känsla av att alltid vara beroende av någon annan, vilket också beskrevs 

som en stor psykisk påfrestning, De beskrev små saker som deras sjukdom gjort till en 

omöjlighet för dem men som ger ett stort lidande. 

 

”När det kliar någonstans kan jag inget göra, kan inte peta i näsan eller öronen eller dra 

fingrarna genom håret. Om ett bi eller en geting eller en mygga vill bitas kan jag inte jaga 

bort den eller slå ihjäl den.” (Fant, 1994, s.8) 

 

Detta beskriver en känsla av maktlöshet som följer med att kroppens funktioner lägger av. 

Beroendet av andra som ska hjälpa en med allt från att kliva upp, duscha, gå på toa, klä sig, 

äta till att gå och lägga sig igen blev för alla författarna en ny svår situation att vänja sig vid. 

De kunde inte längre vara ensamma som de tidigare har kunnat välja att vara.  

 

”För oss båda blir det en ny situation att dagligen ha en utomstående i huset. För mig blir det 

ett beroende och en bindning till två kvinnor som jag idag knappt känner alls men som ska 

vara mina händer och armar under mina vakna timmar.” (Fant, 1994, s.213) 

 

”På ett år har jag blivit fånge i min egen kropp” (Lindquist, 2004, s.151) 

 

Det låg även en stor maktlöshet i att ha viljan till så mycket mer i sitt liv men att inte kunna, 

på grund av att kroppen inte längre fungerade eller att orken hade försvunnit. De flesta av 

författarna var fortfarande relativt unga och hade därför fortfarande mycket planer med sitt liv 

och mycket att se fram emot. Att de såg detta glida ur händerna på dem själva, gjorde att dem 

upplevde ett stort lidande.  

 

Att själv inte kunna avgöra när man vill dö är något som både Abram Nilsson & Axelsson 

(2003) och Fant (1994) skrev om. Varför djur får sövas ner när inte människor får det, om de 

ska behöva gå till en veterinär är frågor som dyker upp. Flera av författarna funderade över 

frågor rörande dödshjälp.  

 

”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 & Axelsson, 2003, s. 124) 

 

Skam 
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”Jag lever ett dubbelliv idag. Ett ganska ärligt liv med nära och kära, med de få vänner som 

vet hur det är fatt. Ändå spelar jag upp en roll också för dem, en gladare och 

bekymmersfriare Maj än jag är innerst inne. Mitt andra liv är ett förljuget liv med dagliga 

krumbukter för att till varje pris dölja sanningen.” (Fant, 1994, s.12) 

 

Av de fyra författarna vars biografier som lästs var det till största del Fant (1994) som kände 

en oerhörd skam över sin sjukdom. Hon upplevde det jobbigt att visa för bland annat kollegor 

att hon inte längre klarade av vardagliga saker i takt med att hennes sjukdom tog över hennes 

kropp. Hon beskrev hur hon ljög och kom med bortförklaringar för alla runt om kring henne 

för att dölja att hennes kropp förlorade fler och fler funktioner. Hela hennes liv togs upp av att 

komma på lögner som skulle kunna rädda henne ur situationer där det fanns risk för att bli 

utskämd. Den skam som berättades om av de andra författarna var mer relaterat till oro över 

att nära och kära kände skam. Lindquist (2004) berättade om hennes oro över att barnen 

kände skam över deras mamma, vilket medförde ett stort lidande för henne. 

 

Övrigt 

Det framkom tydligt att ilska är något som de alla kände, ilska över sin situation, ilska över att 

varje dag märka att de hade förlorat ännu en funktion och ilska över att det inte fanns något de 

kunde göra för att stoppa det. Ilskan visade sig också genom frågorna: Varför har just jag 

drabbats? Vad är meningen med detta? Många sökte efter meningen med att just dem hade 

drabbats när nästan samtliga författare har levt ett aktivt och sunt liv. 

 

”Jag är rasande ibland – är det tacken för att jag har skött min kropp och min hälsa 

exemplariskt?” (Fant, 1994, s.174)  

 

Det som också återkommer är känslor av förlorad självständighet. Att inte kunna bevara sin 

självständighet och bli beroende av andra. Genom att de blev beroende av andra gjorde att de 

kände sig mer sårbara, och att insikten av sjukdomens konsekvenser kommer närmre.  

 

”Vet att jag har ett starkt behov av självständighet, att jag inte vill vara beroende av någon. 

Inser att jag trots allt fallit offer för myten om att man ska vara frisk och rörlig för att ha fullt 

människovärde…” (Fant, 1994, s.44) 

 

DISKUSSION 
 

De tre viktigaste fynden som framkom i resultatet var relationer, självständighet och 

maktlöshet. Under huvudkategorin, välbefinnande, framkom relationer och självständighet 

som de viktigaste underkategorierna. I huvudkategorin lidande var underkategorin, 

maktlöshet, det tredje viktigaste fyndet. Hos patienter sjuka i ALS finns det ett stort pågående 

lidande men samtidigt infinner sig även många stunder med stort välbefinnande 
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Metoddiskussion  

Studien är grundad på självbiografier eftersom det bäst motsvarade syftet: att belysa ALS-

sjuka människors upplevelse av sjukdomsrelaterat välbefinnande och lidande. 

Inklusionskriterierna när det gällde biografierna var att de skulle vara skrivna av svenska 

författare, skrivna på svenska och bosatta i Sverige för att lättare kunna relatera till materialet 

och undvika eventuella misstolkningar. Dock hade det varit intressant att använda biografier 

med författare från andra kulturer för att få ett brett mångkulturellt perspektiv och för att 

kunna jämföra mellan kulturer. Biografierna som användes var skrivna av kvinnor då 

kriterierna inte uppfylldes av de böcker som var skrivna av män med tanke på att studien 

skulle utgå från ett patientperspektiv. Att det endast är fyra böcker av kvinnliga författare som 

har analyserats gör att studiens resultat inte kan generaliseras till att gälla majoriteten av ALS-

sjuka. Därför hade det varit fördelaktigt att kunna analysera dels fler böcker totalt, dels böcker 

av män för att eventuellt få en större variation och se eventuella skillnader i upplevelser 

mellan könen.  

 

Författarnas ålder ligger mellan 47 och 66 år. Det är möjligt att resultatet hade blivit ett annat 

om åldersfördelningen hade varit annorlunda. Att drabbas av ALS före pensionsåldern gör att 

de drabbade kanske hade prioriterat på ett annat sätt än vad de hade gjort om de redan gått i 

pension. Författarna till böckerna är nästan alla offentliga människor. Det är då tänkbart att 

den som drabbats hanterar och ser sin sjukdom på ett annat sätt och att resultatet därmed hade 

sett annorlunda ut om personen inte varit offentlig. Det hade varit intressant att ha med en bok 

av en författare som inte är offentlig, att se om de försöker dölja sjukdomen på liknande vis, 

eller om de haft liknande känslor som till exempel skam.  

 

Fant (1994) och Lindquist (2004) är skrivna av de drabbade själva, Holm (2006) och Abram 

Nilsson & Axelsson (2003) är skrivna av andra än de drabbade. De två böcker som de 

drabbade skrivit har hög trovärdighet med tanke på att en primärkälla är trovärdigare än en 

sekundärkälla (Thurén, 2005). Fant (1994) och Lindquist (2004) är skrivna under 

sjukdomsförloppet och kom ut samma år eller året före författarna dog. Tillförlitligheten hos 

Fant (1994) förstärks ytterligare av att det finns ett syfte med boken som inte gagnar henne 

själv. Då det inte finns ett preciserat syfte i Lindquist (2004) gör det att risken finns att bokens 

tillförlitlighet sjunker då den exempelvis kan ha varit skriven i ett endast ekonomiskt syfte.  

 

De andra två böckerna är skrivna av en nära vän eller en make men ur den drabbades 

synvinkel. Det framgår inte i någon av dessa två böcker till vilken utsträckning texten har 

diskuterats mellan författare och den drabbade.  Därför finns risken att båda böcker har utsatts 

för narrativ smitta, vilket sänker böckernas tillförlitlighet (Thurén, 2005).  

 

Böckerna av Abram Nilsson & Axelsson (2003) och Holm (2006) kom ut flera år efter de 

drabbade dog. I boken av Abram Nilsson & Axelsson (2003) finns det material skrivet av 

både maken och av henne själv. Materialet skrivet av maken är en sekundärkälla. Eftersom 
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det inte går att avgöra om sekundärkällans text skrevs under sjukdomsförloppet eller tiden 

efter, påverkar det bokens trovärdighet negativt. Är fallet så att boken inte skrevs färdigt 

förrän flera år efter, skulle det då kunna bedömas ha påverkats av minnet, att författaren glömt 

väsentliga delar ur sin berättelse. Materialet som använts är dock skrivet av den drabbade 

själv. Holm (2006) skrev boken under sjukdomsförloppet men att boken kom ut fyra år efter 

att den drabbade dog påverkar bokens trovärdighet eftersom det inte går att avgöra vad som 

skrivits ner under tiden hon levde och vad som skrivits ner i efterhand.   

 

Processen att ta ut meningsbärande enheter ur böckerna var komplicerad till en början men 

underlättades under arbetets gång. Det som var mest komplicerat i analysprocessen var att 

kondensera, koda och sedan kategorisera de meningsbärande enheterna. En del passade in i 

många olika kategorier. Studien gjordes av två personer, vilket gjorde att materialet kunde 

diskuteras sinsemellan för att i slutändan utmynna i de elva kategorier som stämde bäst 

överens med grundmaterialet.  

 

Analysmetoden som har använts innebär att forskaren ska kunna fånga kärnan i ett fenomen 

utifrån människors egna erfarenheter och få förståelse för det. Detta innebär att forskaren 

måste försöka lägga förförståelse och förutfattade meningar åt sidan för att förutsättningslöst 

kunna komma till en slutsats. Dock kan en forskare aldrig förhålla sig helt objektivt, vilket har 

tagits hänsyn till under arbetets gång i denna studie. (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

Resultatdiskussion 

De mest framträdande resultaten var de med rubrikerna Relationer, Självständighet och 

Maktlöshet. Därför har dessa tre valts ut som de tre viktigaste fynden och kommer därför att 

fokuseras mer på nedan.  

 

Relationer 

Ett av de viktigaste fynden i resultatet vad gäller välbefinnande var hur författarna fann ett 

stort välbefinnande i relationer, speciellt till sin familj och närmaste vänner. Med de närmaste 

vännerna och familjen kunde de slappna av utan att dölja något eller ens säga något och ändå 

känna en stor trygghet. I studien av Fanos et al. (2008) hävdas att patienternas välbefinnande 

och lycka berodde till stor del på närvaron och stödet från familj och vänner. I deras studie 

kände patienterna även oro för att deras nära och kära skulle få lida på grund av att de hade 

drabbats av denna sjukdom och allt vad den innebär. De ALS-sjuka som medverkade i studien 

av Hirano, Yamasaki, Shimizu, Togari och Bryce (2005) upplevde att ju mer stöd de fick från 

familj och vänner desto mer välbefinnande och hopp kände de. De intervjuade i studien av 

Fanos et al. (2008) beskrev att en viktig del i deras sätt att nå välbefinnande hade med 

andlighet och religiös tro att göra. Sedan de blev sjuka hade de börjat fundera mycket över 

religiösa frågor och många hade funnit tröst och glädje i att det fanns en djupare mening med 

livet. Det skiljer sig från vad författarna till självbiografierna i denna studie beskrev som en 

källa till välbefinnande. Dock fanns stunder då vissa av dem kunde söka tröst i andlighet eller 

tro men det var inget som präglade deras tillvaro eller som nämndes som en väsentlig del.  

 

I samvaro med de drabbades nära och kära var även humor en viktig del i att kunna hantera de 

mest svårhanterbara situationerna. Att för författarna kunna slappna och av, skämta om och 
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skratta åt sina problem och missöden tillsammans med sina närmaste gav dem ett stort 

välbefinnande. I studien av Fanos, Gelinas, Foster, Postone, och Miller (2008) uttryckte de 

medverkande ALS-patienterna hur de uppskattade användandet av humor i situationer som 

blev svåra att hantera till följd av sjukdomen.  

 

Självständighet 

Resultatet visar tydligt att en stor källa till välbefinnande var de stunder då författarna kände 

sig oberoende av andra, när de klarade att utföra saker på egen hand trots sina handikapp.  

Detta visar att välbefinnande och lycka får andra perspektiv vid insjuknande i en dödlig 

sjukdom. Den som drabbas får lära sig att finna lycka i andra ofta mindre saker. Som visas i 

Katie Erikssons hälsokors (Figur 1) kan människor känna välbefinnande trots objektiva 

tecken på sjukdom (Jahren Kristoffersen, 2005 och Wiklund, 2003). Patienterna i Fanos et al. 

(2008) visar att de fick lära sig att inte sörja sina förlorade förmågor utan istället finna lycka 

av mindre ting på grund av deras förändrade situation. Dahlberg och Segesten skriver om 

välbefinnande som en känsla av att ”vara i stånd till” (2010) och det är det som författarna till 

självbiografierna beskriver när de lyckas klara av saker som omgivningen inte hade räknat 

med.   

 

Maktlöshet 

De intervjuade i studien av Menzel (1998) beskrev de negativa känslor de kände av att inte 

kunna tala ordentligt. Mestadels var dock dessa känslor kopplade till oro, rädsla och ilska, 

vilket författarna till självbiografierna i denna studie inte beskrev lika uttryckligt.  I denna 

studie beskrevs oförmågan att kunna uttrycka sig ordentligt mer som maktlöshet och en 

känsla av förlust och sorg men även frustration. Sjukdomen gjorde att deras kroppar sakta 

slutade fungera, till slut kunde de inte tala längre, de kunde inte uttrycka hur de ville ha det i 

sin vardag och de blev beroende av hjälp från andra under hela dygnet. Wiklund (2003) 

uttrycker detta som sjukdomslidande eftersom fysiska symtom och dess konsekvenser har lett 

till en upplevelse av att vara begränsad. Denna maktlöshet gav ett väldigt stort lidande. 

Maktlösheten som författarna kände hörde samman med känslan av att vara kränkt, vilket 

numera tillhörde deras vardag. Det kränkande beteendet som de utsattes för var att det talades 

över huvudet på dem, att andra tog beslut åt dem och att många såg dem som intellektuellt 

handikappade trots att de bara var fysiskt handikappade. Detta stämmer överens med det som 

Wiklund (2003) skriver i sin bok om lidandet, som en form av hot, kränkning, eller förlust av 

människan själv. 

 

Målet med studien är att de som läser ska kunna dra nytta av kunskapen om lidande och 

välbefinnande för patienter med ALS i mötet med dem som drabbats av denna sjukdom. Först 

då vi har kunskap om vad patienter har för upplevelse av välbefinnande och lidande under sin 

sjukdomstid kan vi utveckla sätt att göra den sista tiden så bra som möjligt för dessa 

människor. Främst är tanken att vårdpersonal ska få mer kunskap om ALS-sjukas upplevelser 

av välbefinnande och lidande i relation till deras sjukdom för att kunna bemöta dessa 

människor på ett bättre sätt, med en annan förståelse och att förhoppningsvis kunna främja 

deras välbefinnande och lindra deras lidande.  
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Då studien endast är baserad på fyra stycken självbiografier, går det inte att säga att det finns 

någon större överförbarhet till andra som är sjuka i ALS men det ger en utgångspunkt för 

vidare forskning inom området. Vidare forskning skulle behövas för att undersöka mer 

specifikt vad vårdpersonal kan göra för patienter med ALS både vad det gäller främja 

välbefinnande och lindra lidande men även andra aspekter av sjukdomen och dess 

behandlingar. Denna studie visar tydligt på ett enormt lidande som dessa människor upplever 

och det finns förmodligen mycket man skulle kunna göra för att underlätta under hela 

sjukdomsförloppet.  

 

SLUTSATS 
 

Författarna till självbiografierna upplevde väldigt mycket lidande på grund av sin sjukdom 

som bottnade sig i många känslor av exempelvis, maktlöshet, sorg, rädsla, oro och skam. Men 

trots att dessa människor led av en dödlig sjukdom kunde de ändå finna stunder av stark 

lycka, glädje och uppleva ett stort välbefinnande om än från andra perspektiv. Att drabbas av 

en obotlig sjukdom är svårt, men dessa människor har trots sitt öde funnit en inre styrka som 

gör att de kan klara av vardagen och ändå känna välbefinnande. En stor källa till 

välbefinnande som författarna upplevde under sjukdomstiden bottnade i relationerna med 

anhöriga. Att stötta, visa omtanke eller bara finnas till gav dem en trygghet som var viktig för 

dem. Något annat som gav dem välbefinnande var deras självständighet, att klara av något 

både fysiskt och psykiskt som de egentligen inte klarar längre. Att inse att de inte längre 

klarade något själva, att veta att de skulle tvingas behöva ta hjälp av andra och att inte ha 

makt över sin egen kropp eller sitt eget liv, gav en känsla av otrygghet och maktlöshet som i 

sig var den största källan till lidande under författarna sjukdomstid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  20 

 

REFERENSER 
 

Abram Nilsson, K., & Axelsson, A.V. (2003). Lyckliga ni som lever. Stockholm: Atlantis AB 

 

Albert, S., Rabkin, J., Del Bene, M., Tider, T., O'Sullivan, I., Rowland, L., & Mitsumoto, H. 

(2005). Wish to die in end-stage ALS. Neurology, 65(1), 68-74. Retrieved from EBSCOhost. 

Hämtad: 2011-03-28 

Björk, I., Breievne, G. (2005) Kropp och välbefinnande, I: Kristoffersen, N., Nortvedt, F. och 

Skaug, E-A. (red.) Grundläggande omvårdnad Del 1, Stockholm, Liber AB  

Bolmsjö, I., & Hermeren, G. (2003). Conflicts of interest: experiences of close relatives of 

patients suffering from amyotrophic lateral sclerosis. Nursing Ethics, 10(2), 186-198. 

Retrieved from EBSCOhost. Hämtad: 2011-04-04 

 

Carlesi C, Pasquali L, Piazza S, Lo Gerfo A, Caldarazzo Ienco E, Alessi R, Fornai F, 

Siciliano G. (2011) Strategies for clinical approach to neurodegeneration in amyotrophic 

lateral sclerosis. Archives Italiennes de Biologie, 149(1), 151-67. Hämtad: 2011-03-28 

Dahlberg, K., Segesten, K., Nyström, M., Suserud, B-O., Fagerberg, I. (2003) Att förstå 

vårdvetenskap, Lund, Studentlitteratur  

Dahlberg, K.& Segesten K. (2010) Hälsa och vårdande, Stockholm, Natur & Kultur  

Dahlborg-Lyckhage, E. (2006) Att analysera berättelser (narrativer). I: Friberg, F. (red.) Dags 

för uppsats, Lund, Studentlitteratur AB, s.139-148  

Ericson, E. & Ericson, T. (2008) Illustrerade medicinska sjukdomar, Lund, Studentlitteratur  

Fanos, J., Gelinas, D., Foster, R., Postone, N., & Miller, R. (2008). Hope in palliative care: 

from narcissism to self-transcendence in amyotrophic lateral sclerosis. Journal of Palliative 

Medicine, 11(3), 470-475. Retrieved from EBSCOhost. 

Fant, M. (1994). Klockan saknar visare. Falkenberg: Natur och Kultur 

Fieber, L. (2009- uppdaterad?) ALS, Vårdguiden, http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-

rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/ALS/, Hämtad 2011-02-08  

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2008) Att göra systematiska litteraturstudier, Stockholm, 

Natur & Kultur  

Gauthier, A., Vignola, A., Calvo, A., Cavallo, E., Moglia, C., Sellitti, L., & ... Chio, A. 

(2007). A longitudinal study on quality of life and depression in ALS patient-caregiver 

couples. Neurology, 68(12), 923-926. Retrieved from EBSCOhost. Hämtad: 2011-03-28 

Graneheim UH & Lundman B. (2004): Qualitative content analysis in nursing research. 

Concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24: 

105-112.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=%2522Carlesi%20C%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=%2522Pasquali%20L%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=%2522Piazza%20S%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=%2522Lo%20Gerfo%20A%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=%2522Caldarazzo%20Ienco%20E%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=%2522Alessi%20R%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=%2522Fornai%20F%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=%2522Siciliano%20G%2522%255BAuthor%255D


  21 

Helsinforsdeklarationen (2008) http://www.laakariliitto.fi/files/helsinkidecl.pdf, Hämtad: 

2011-02-08  

Hernborg, A. (2010) Vad är ALS?, 1177.se, http://www.1177.se/Fraga-1177se/Fragor/Vad-ar-

ALS/ Hämtat 2011-02-08  

Hessov, IB., (2001) Klinisk Nutrition, Stockholm, Liber AB 

Hirano, Y., Yamazaki, Y., Shimizu, J., Togari, T., & Bryce, T. (2006). Ventilator dependence 

and expressions of need: a study of patients with amyotrophic lateral sclerosis in Japan. Social 

Science & Medicine, 62(6), 1403-1413. Retrieved from EBSCOhost. 

Holm, A. (2006) Att leva solvänd: En bok om Vibeke och ALS, Visby: Books on Demand. 

Jahren Kristoffersen, N., (2005) Hälsa och Sjukdom, I: Kristoffersen, N., Nortvedt, F. och 

Skaug, E-A. (red.) Grundläggande omvårdnad Del 1, Stockholm, Liber AB  

Lewis M, Rushanan S., (2007). The role of physical therapy and occupational therapy in the 

treatment of amyotrophic lateral sclerosis. NeuroRehabilitation, 22(6), 451-61. Hämtad: 

2011-03-28 

Lindquist, U-C. (2004). Ro utan åror. Stockholm: Norstedts Förlag 

Menzel, L. (1998). Factors related to the emotional responses of intubated patients to being 

unable to speak. Heart & Lung, 27(4), 245-252. Retrieved from EBSCOhost. 

Polit, DF. & Beck, CT., (2010), Essentials of nursing research (7th edition), Philadelphia, 

Lippincott  

Socialstyrelsen. (2010). Ovanliga diagnoser, amyotrofisk lateralskleros, 

http://www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/amyotrofisklateralskleros#anchor_1, hämtad 

2011-02-07  

Sohlberg, P. & Sohlberg B-M., (2009), Kunskapens former, Malmö, Liber AB  

Svensson, L. (2007) Neurologiska sjukdomar, I: Grefberg, N., Johansson, L-G. (red.) 

Medicinboken, Stockholm, Liber AB  

Thurén, T. (2005) Källkritik (2:a upplagan), Stockholm, Liber AB 

Wiklund, L. (2003) Vårdvetenskap i klinisk praxis, Stockholm, Natur & Kultur  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=%2522Lewis%20M%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=%2522Rushanan%20S%2522%255BAuthor%255D


  

Bilaga 1: Översikt; sökning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

Databas Datum Sökord Antal träffar Utvalda 

böcker 

Libris 2011-01-19 ALS + Lz 712 3 

  Amyotrofisk 

laterskleros + 

Lz 

36 2 

Uppsök 2011-01-19 ALS + 

självbiografi* 

2 2 



  

 Bilaga 2: Översikt; Urval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel Författare Publiceringsår Motivering till 

exklusion 

Motivering till 

inklusion 

Kvalitet 

Tisdagarna 

med Morrie 

Mitch Albom 1997 Ej svensk 

författare 

  

Fånga dagen Philip 

Simmons 

2002 Ej svensk 

författare 

  

Klockan 

saknar visare 

Maj Fant 1994  Motsvarade 

inklusions-

kriterierierna 

Hög 

tillförlitlighet 

Ett år med 

ALS 

Ingrid/Ninni 

Sandgren 

2005 Ej relevant för 

syftet 

  

Lyckliga ni 

som lever 

Kerstin 

Abram-

Nilsson, Axel 

Valdemar 

Axelsson 

2003  Motsvarade 

inklusions-

kriterierna 

Låg 

tillförlitlighet 

Att leva 

solvänd 

Anna Holm 2006  Motsvarade 

inklusions-

kriterierna 

Låg 

tillförlitlighet 

Ro utan åror Ulla-Carin 

Lindquist 

2004  Motsvarade 

inklusions-

kriterierna 

Hög 

tillförlitlighet 



  

Bilaga 3: Sammanfattning av självbiografierna                    
 

Klockan saknar visare – Maj Fant (1994) 

Maj var både en flitig föreläsare, debattör och programledare i TV4. Boken som handlar om Majs 

vardag med sjukdomen ALS, men också hur hon kämpar med att dölja sina symtom inför andra. När 

hon drabbas av ALS vänds hela hennes värld upp och ner, men sjukdomen stoppar inte henne i hennes 

arbete och hennes vilja till att fortsätta vardagen dock med vissa uppoffringar. Maj skriver både om 

upplevelser av lidande men även om välbefinnandet som hennes familj och vänner ger henne.  

 

 

Att leva solvänd – Anna Holm (2006) 

I boken får vi följa Vibeke som drabbats av den svåra sjukdomen ALS, men även hur hennes familj 

påverkats av sjukdomen. I boken finns dagboksanteckningar, intervjuer, samtal och brev för att läsaren 

ska få följa sjukdomsförloppet och tankar, känslor som uppkommer i samband med sjukdomen. 

Vibeke pratar mycket om vilket lidande sjukdomen för med sig, men även om stunder av 

välbefinnande.   

  

Lyckliga ni som lever – Kerstin Abram-Nilsson & Axel Valdemar Axelsson (2003) 

Konstnären Kerstin drabbades av ALS. I boken beskriver hennes man samt Kerstin själv hur deras 

vardag ser ut genom dagboksanteckningar, brev och teckningar. Boken skildrar hur Kerstin får 

problem med att äta och tala men hur hon ändå med brinnande krafter arbetar för att fullfölja sitt arbete 

som konstnär. Boken skildrar hennes kamp mot sjukdomen och en kamp om rätten till sin egen död. 

Även Kerstins man skriver hur vardagen ser ut och hur den ändras i takt med att sjukdomen ändras 

utifrån Kerstins perspektiv.  

 

 

Ro utan åror – Ulla-Carin Lindquist (2004) 

Ulla-Carin var en framgångsrik nyhetsankare i Rapport på SVT2. I boken får man följa med Ulla-

Carin på hennes korta resa med sjukdomen ALS, tillsammans med hennes familj och människor runt 

omkring henne. En resa följt av humor, värme och glädje i familjen men även stunder av sorg. Ulla-

Carin skriver mycket om kärlek till sina barn och till sin man, det som sätter guldkant på vardagen, 

men även om vilket lidande sjukdomen ger henne och hennes familj.



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

     

 


