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Sammanfattning 

 
Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en obotlig neurologisk sjukdom, där de motoriska 
nervcellerna bryts ner och påverkar den viljestyrda muskulaturen. Sjukdomen kan leda till förlamning 
och andningssvikt, vilket kan debutera inom loppet av tre till fem år. Den psykologiska delen är viktig, 
då människan övergår till en annan fas i livet och påverkas genom de händelseförlopp som sjukdomen 
medför. Med en obotlig sjukdom har begreppet lidande en stor närvaro i människans liv. För att kunna 
hjälpa människor måste det framgå vad det är som skapar lidande. 
 
Syfte: Att beskriva hur personer med ALS upplever lidande relaterat till sjukdomen. 
 
Metod: En kvalitativ innehållsanalys av fyra patografier. 
 
Resultat: Resultatet är baserat på fem kategorier, samt elva underkategorier. Resultatet visar på ett 
fysiskt lidande, ett socialt lidande, ett existentiellt lidande samt ett lidande relaterat till den maktlöshet 
sjukdomen medför. Men resultatet visar inte endast en negativ bild kring begreppet utan också en 
upplevelse av acceptans i slutskedet av livet trots lidandet. 
 
Slutsats: Att drabbas av ALS innebar en markant förändring i personernas liv. ALS upplevdes generera 
ett långt lidandeförlopp med många faser, som påverkade både den fysiska och den psykiska hälsan. 
Lidandet övergick med tiden till en acceptans över situationen. Vidare forskning krävs för att beskriva 
upplevelser som kan förbättra omvårdnaden. 
 
Nyckelord: Acceptans, Amyotrofisk lateralskleros, lidande, patografier, upplevelser.  
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Summary 

“A suffering with many expressions- People's experience of living 
with ALS” 

 
Background: Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a non-curable neurological disease, in which the 
motor neuron cells breaks down and affects the involuntary musculature. The disease can lead to 
paralysis and respiratory failure, which can debut in the course of three to five years. The psychological 
part is important, because people enters another phase in life and are influenced by events caused by 
the disease. With an incurable disease, the concept of suffering is a major presence in human life. In 
order to help people it must be shown what it is that creates suffering. 
 
Aim: To describe how people with ALS experience suffering related to the disease. 
 
Method: A content analysis of four pathographies. 
 
Results: The result is based on five categories and eleven subcategories. The result shows a physical 
suffering, a social suffering, an existential suffering and the suffering associated with the impotence of 
the disease. But the results show not only a negative image about the concept, but also a sense of 
acceptance in the final stages of life despite the suffering. 
 
Conclusion: To suffer from ALS has had a significant change in people’s life. ALS generates a long 
suffering process with many stages where ALS affected both the physical and mental health. Suffering 
turned over time into an acceptance of the situation. Further research is needed to describe experiences 
that can improve the care. 
 
Keywords: Acceptance, Amyotrophic lateral sclerosis, experience, pathographies, suffering.



 

3 
 

Innehållsförteckning 
 
 

Inledning ................................................................................................... 5 

Centrala begrepp ....................................................................................... 5 

Bakgrund ................................................................................................... 6 
   Amyotrofisk lateralskleros.................................................................................. 6 
   Symtom ...................................................................................................... 6 
   Diagnos, behandling och omvårdnad ...................................................................... 7 
   Psykologiska faktorer ....................................................................................... 8 

Lidande ...................................................................................................... 8 

Syfte ......................................................................................................... 10 

Metod ....................................................................................................... 10 
Design ............................................................................................................................................... 10 
Urval och datainsamling ................................................................................................................... 10 
Dataanalys ......................................................................................................................................... 10 
Etiska överväganden .......................................................................................................................... 11 

Resultat .................................................................................................... 12 

Fysiskt lidande ............................................................................................. 12 
   Förlorad gångförmåga ...................................................................................... 13 
   Fysisk smärta ................................................................................................ 13 
Lidande relaterat till maktlöshet...................................................................... 13 
   Minskad självständighet .................................................................................... 13 
   Oro för framtiden .......................................................................................... 14 
Socialt lidande .............................................................................................. 14 
   Skam ........................................................................................................ 14 
   Förlust av integritet ......................................................................................... 15 
   Förändrade relationer ....................................................................................... 15 
Existentiellt lidande ...................................................................................... 16 
   Andlighet .................................................................................................... 16 
   Sorg .......................................................................................................... 16 
Acceptans i lidandet ...................................................................................... 17 
   Leva i nuet ...................................................................................................17 
   Insikt .........................................................................................................17 

Metoddiskussion ..................................................................................... 18 

Resultatdiskussion .................................................................................. 20 

Slutsatser ................................................................................................. 22 

Kliniska implikationer ............................................................................. 22 

Bilagor ..................................................................................................... 29 



 

4 
 

Bilaga 1. Sammanfattning av patografier ......................................................... 29 
Bilaga 2. Etisk egenskapsgranskning ............................................................... 30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 
 

Inledning 

Den undran som uppstod var hur en individ upplever, samt beskriver hur det är att 
leva med en obotlig sjukdom. Där en sjukdom som kan leda till känslor som att vara 
fången i sin egen kropp beskrivs och där ett lidande kan ha många uttryck (Lavoie, 
Blondeau & De Koninck, 2008). Amyotrofisk lateralskleros, (ALS) är en sjukdom, av 
den obotliga arten, som successivt bryter ner kroppen (Socialstyrelsen, 2014). Det är 
en mystisk sjukdom som har ett snabbt förlopp med ett oklart insjuknande. Trots 
ansträngningar inom medicinsk forskning finns det ännu inget botemedel (Pagnini, 
Phillips, Bosma, Reece & Langer, 2015).  
 
Tid är ett begrepp som har en stor betydelse för människan och samhället. Vad händer 
när tiden är begränsad och framtiden oviss? Att drabbas av en obotlig sjukdom innebär 
att personen inte längre kan ta sin kropp eller närvaro för givet. Då personer insjuknar 
i ALS öppnas en främmande värld som tidigare varit outforskad och ett förlopp av 
lidande och förändringar inleds (Ellingsen, Roxberg, Kristoffersen, Rosland & Alvsvåg, 
2013). En sjuksköterska har ett ansvar om att hjälpa människor att hantera situationer 
som skapar lidande (International Council of Nurses, 2012).  
 

Centrala begrepp 

När en person får yrkesmässig vård inom hälso- och sjukvården blir hen en patient. 
Ursprungligen betyder patient “den lidande” (Willman, 2010). Inom utbildningen har 
patient ersatts med vårdsökande person, vilket kommer användas genom 
examensarbetet. När den vårdsökande personen är i behov av vård hamnar hen i ett 
beroendeförhållande till de professionella vårdarna (Willman, 2010). 
   
Begreppet upplevelse har en stark anknytning till människors uppfattning om livet och 
de händelser som inträffar. Det handlar bland annat om något som personen är med 
om och som berör på ett anmärkningsvärt sätt (Upplevelse, u.å). Birkler (2008) påstår 
att en upplevelse som två olika personer är med om, inte behöver generera samma 
känslor eller erfarenheter. I detta examensarbete kommer begreppet upplevelse ses i 
enlighet med tankar, känslor och uttryck utifrån upplevda händelser i förhållande till 
lidandet och sjukdomen ALS (Slovic, Finucane, Peters & MacGregor, 2004). 
 
Existentiella frågeställningar förekommer när personer diagnostiseras med en obotlig 
sjukdom. Det existentiellas natur eller förklaring har ett flerdimensionellt uttryck. De 
frågor eller innebörder som inkluderas har att göra med att finna mening, förlust av 
mening i livet, känslor av hopp eller hopplöshet. Det kan även vara att känna 
samhörighet med något, en ensamhet, en börda eller isolering. Rädsla för döden eller 
en ovisshet som kommer i samband med en sjukdomsdiagnos är tankar och känslor 
som uppstår (Boston, Bruce & Schreiber, 2011).  I den grundförutsättning som finns 
för att vara en människa och i frågor om livet finns det fyra nyckelbegrepp inom det 
existentiella, vilket är frihet, isolering, mening och död (Yalmo, 1980). 
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Bakgrund 

Amyotrofisk lateralskleros 
ALS är ett samlingsnamn på motorneurologiska sjukdomar, (MND), som till slut bryter 
ner kroppen. Det är en obotlig sjukdom som har en dödlig utgång (Larsson, Nordin, 
Askmark & Nygren, 2014). ALS finns i olika former över hela världen. Sjukdomen har 
en högre förekomst hos män jämfört med kvinnor. Cirka två till fyra personer per 100 
000 invånare insjuknar varje år, vilket motsvarar cirka 200 personer per år i Sverige. 
Det finns totalt 600-700 personer i Sverige som lever med diagnosen ALS. Det finns 
även andra typer av MND sjukdomar som exempelvis progressiv spinal muskelatrofi, 
progressiv bulbär pares, primär lateral skleros samt pseudobulbär pares 
(Socialstyrelsen, 2014). Det finns idag ett antal teorier och forskning kring sjukdomen. 
Trots detta finns det ingen given orsak till de flesta av fallen, där personer insjuknat i 
sjukdomen. I forskning som gjorts visar resultat på att en person kan ha genmutationer 
som bidrar till en utveckling av sjukdomen (Socialstyrelsen, 2014). Forskningsresultat 
visar dock att det finns en ärftlig riskfaktor, som kan leda till att en person kan vara 
bärare av en eller flera genmutationer. Cirka fem till tio procent av de som drabbas har 
en släkting som tidigare insjuknat i sjukdomen. Det är vanligast att sjukdomen 
debuterar i åldrarna mellan 45-75 år (Socialstyrelsen, 2014). 
 
ALS är en sjukdom som bryter ner det motoriska nervsystemet i kroppen. Det 
motoriska nervsystemet styr muskulaturen (Borasio & Voltz, 1997: Socialstyrelsen, 
2014). Vid ALS förloras gradvis kontrollen och förmågan över att röra sina frivilliga 
muskler. Sjukdomen fortskrider i snabb takt och leder till nedsatt tal och orörlighet. Så 
småningom drabbas muskler i diafragman, samt bröstkorg vilket i sin tur leder till 
andningssvikt. Detta är den vanligaste dödsorsaken vid ALS, och sker oftast inom 
loppet av fem år efter diagnosen, men kan inträffa betydligt tidigare än så (Kiernan et 
al., 2011).  
 
Den påfrestning som sjukdomen utsätter personer inför, är mycket komplex. Den 
påverkar personen på många olika plan i livet, så som fysiskt, psykiskt, socialt och 
existentiellt (Averill, Kasarskis & Segerstrom, 2013). Att drabbas av en obotlig sjukdom 
med symtom, där livslängden reduceras, kan göra att det blir svårt att uppnå samma 
livskvalité som förr och vardagen sätts på prov. Det gäller att hitta nya vägar för att 
uppnå glädje och mening med livet trots en ständig närvaro av lidande (Tramonti, 
Bongioanni, Di Bernardo, Davitti & Rossi, 2012). 

 
Symtom 
De vanligaste förekommande kroppsliga symtomen är muskelsvaghet, atrofi, dysfagi 
och dysartri (Clarke & Levine, 2011). Med atrofi menas att vävnad, celler eller ett organ 
förtvinar på grund av åldrande eller en sjukdomsprognos (Lundh & Malmquist, 2009). 
Dysfagi är sväljsvårigheter, vilket kan leda till undernäring, och ytterligare 
komplikationer som kvävning och lungaspiration. Dysartri är en talstörning där 
orsaken är från en hjärn- eller nervskada och orsakar långsamt tal, samt problem med 
att artikulera (da Costa Franceschini & Mourão, 2015). Symtomen kan variera mellan 
varje enskild individ. Det kan bero på sjukdomsförloppet, hur sjukdomen utvecklar sig 
och i vilken takt, men även hur sjukdomen fördelar sig i kroppen (Socialstyrelsen, 
2014). Oftast börjar sjukdomen i en extremitet, som i en arm eller ett ben. Den kan 
även börja med tal- eller sväljsvårigheter. Symtomen kan leda till en beroendeställning 



 

7 
 

till människor i omgivningen. Den omgivande miljön och tidigare livsstil kan också 
förändras relaterat till sjukdomens symtom, vilket kan leda till en psykisk påfrestning 
(Larsson et al, 2014). 

Diagnos, behandling och omvårdnad 
Cirka fem till tio procent av personerna som får diagnosen ALS, har en genetisk 
påverkan, då en person i släkten tidigare insjuknat i sjukdomen. Detta fenomen kallas 
familjär-ALS (Fang et al., 2009; Mitchell & Borasio, 2007). De riskfaktorer som har 
framkommit genom forskning är åldersspannet mellan 45-75 år, att vara cigarett 
rökare, ha en smal kroppsbyggnad, samt att vara av det manliga könet. (Gallo et al., 
2009; Mitchell & Borasio, 2007).  
 
Sjukdomsorsaken är fortfarande okänd och ett botemedel är ännu inte framtaget. Det 
finns ett läkemedel som är inriktat på att fördröja sjukdomsprocessen, men ger endast 
effekt på vissa personer med sjukdomen ALS (Miller, Mitchell, Lyon & Moore, 2003)  
 
I nuläget fokuserar behandlingsmetoder på att underlätta livet genom sondmatning, 
talpedagog samt datorer för kommunikation. Målet med behandlingen är att 
upprätthålla och optimera rörlighet och funktion i muskler och leder, samt hantera 
symtom för att uppnå en god livskvalité. Kontinuitet i vården och stöd från ett palliativt 
team kan göra en skillnad för både vårdsökande och anhöriga genom minskad stress. 
Det palliativa teamet tillkommer, då ett gemensamt beslut tas mellan vårdsökande 
person och ansvarig läkare. Palliativ vård hjälper till genom att maximera vården och 
skifta fokus från en döende prognos till ett levande fokus den resterande tiden 
(Blatzheim, 2009). Det är viktigt att behandlingsteam kring vårdsökande består av 
olika professioner. Sjuksköterskor, sjukgymnast och arbetsterapeut bör arbeta 
tillsammans för att spara tid och energi för vårdsökande person (Blatzheim, 2009: 
Davis, & Lou, 2011).   
 
Personer som vårdas inom vård- och omsorg ska uppleva sig självständig och 
oberoende genom att känna en delaktighet, trygghet och respekt från vårdpersonal. 
Målsättningen är att uppleva hälsa trots lidande eller sjukdomsprognos (Svensk 
Sjuksköterskeförening, 2014).  
 
Ett förhållningssätt för sjukvårdpersonal kan vara personcentrerad vård, kan bidra till 
en god omvårdnad för vårdsökande person, oavsett sjukdom, inom hälso- och 
sjukvården. Vid personcentrerad omvårdnad behövs det ta hänsyn till varje 
vårdsökande persons individuella behov, så som tro, värderingar, behov och 
sjukdomstillstånd. Personcentrerad vård har visat sig ge positiva behandlingsresultat 
bland vårdsökande. Genom att göra vården personcentrerad bidrar detta till ett 
helhetsperspektiv utifrån hela människans livsvärld och värderingar (Suhonen et al, 
2012). För människor med ALS kan personcentrerad omvårdnad vara av betydelse. 
Vara delaktig och ta beslut kring den vård som bedrivs, är viktigt för att behålla 
autonomin (Hogden, Greenfield, Nugus & Kiernan, 2015). 
  
Forskning visar att personcentrerad vård och åtgärder förbättrar kunskaper om 
individuella hälsoaspekter. Egenvårdsförmågan stärks, tillgängligheten ökar kring 
vården, samt att vården ökar tillfredsställelsen i ett helhetsperspektiv för individer 
(Coulter & Ellins, 2006). 
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Psykologiska faktorer 
Sjukdomen ALS är påfrestande både för individen, samt deras närstående. Vid besked 
om sjukdomen finns det förekomst att drabbas av depression och ångest. Depression 
debuterar främst hos män och det är framförallt äldre individer som upplever sig mer 
deprimerade och ångestfyllda efter diagnosen (Olsson Ozanne, Strang & Persson, 
2011). När fler och fler symtom visar sig tenderar det ha en påverkan på det psykiska 
välbefinnandet. Många upplever det ansträngande och drabbas av ångest och en känsla 
av bedrövelse. Vårdpersonal ska hjälpa vårdsökande med ALS att hitta strategier för 
att klara av den nya livssituationen, samt att det är viktigt att involvera hela familjen i 
vården då dessa personer kommer vara beroende av hjälp från andra (Olsson Ozanne 
et al., 2011). Att som vårdpersonal försöka förstå sig på den psykiska ohälsan och de 
sjukdomsrelaterade riskfaktorerna för depression i samband med insjuknandet vid 
ALS är viktigt. Det skapar möjligheter att tidigt identifiera psykologiskt insjuknade 
(Caga, Ramsey, Hogden, Mioshi, & Kiernan, 2015). 
 
Den forskning som är gjord på ALS syftar mestadels till att upptäcka orsaker och på att 
framställa ett botemedel. Den psykologiska biten är minst lika viktig, men är inte 
publicerad i samma utsträckning som den medicinska (King, Duke & O'Connor, 2009). 
 
Trots den obotliga sjukdomen och dess ovissa framtid, anses det ändå inte vara själva 
döden som skrämmer mest. Det är främst den resa med ovisshet om hur kroppen 
kommer att förändras under tidens gång som väcker rädsla (Ozanne, Graneheim & 
Strang, 2013). Känslan av att inte längre ha kontroll över situationen eller kunna 
uttrycka sina känslor helt, skapar uttryck som att vara fången i sin egen kropp (Mistry 
& Simpson, 2013). 

Lidande 

Att lindra lidande är en motiverande faktor för handlingar inom sjukvården. Lidande 
innebär att en människa upplever något ont och oönskat som påverkar livet i stor grad. 
Det är ofta förknippat med smärta och förlust, men kan också få människan att växa 
som person och ge en mening med livet (Arman & Rehnsfeldt, 2011). Ett av 
sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att lindra lidande hos 
vårdsökande (International Council of Nurses, 2012). 
 
Att vara öppen om sitt lidande och få tala om det kan utveckla en större förståelse kring 
den egna individen. Vid en livshotande sjukdom är det vanligt att människor ser livet i 
ett nytt perspektiv jämfört med tidigare. Det ger en ny livskraft där lidande smälter 
samman med lust och livskraft och skapar en harmoni, vilket kan göra att lidande inte 
längre är en ensam känsla (Rehnsfeldt & Eriksson, 2004). 
 
Ofta börjar ett lidandeförlopp snabbt och dramatiskt, vid till exempel en olycka. I vissa 
fall kan det dock vara en långsam process. Att bli diagnostiserad med ALS kan vara 
livsavgörande och är en sjukdom där lidandet måste uthärdas en längre tid. Människan 
försöker få kontroll över situationen och lägger allt fokus på nuet, då framtiden är 
omöjlig att förutspå (Arman & Rehnsfeldt, 2011). Samtidigt som besked om allvarlig 
sjukdom ställs, kommer det dyka upp tankar om det existentiella. Lidande och 
existentiella frågor har en stark koppling. Tankar som vad det är för mening med 
sjukdomen och varför en del drabbas av detta uppkommer i många fall (Arlebrink, 
2012). 
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Ett lidande vid sjukdom kan ha sitt ursprung i ett flertal orsaker, som fysiska besvär, 
samt smärta. Det kan även bero på att självständighetsförmågan blir nedsatt och 
assistans vid transport, måltid och dusch blir angeläget. De psykologiska effekterna av 
lidandet är även påtagliga i samband med sjukdom, där egenbilden kan förändras och 
inte längre stämmer överens med det tidigare jaget. Känslor som förknippas med det 
psykologiska och som skapar lidande är meningslöshet, social skam och depression 
(Brülder, 2007). Personer som har fått diagnosen ALS ställs inför nya psykologiska och 
sociala frågeställningar där förlust av hälsa och autonomi blir påtagliga (Caga et al., 
2015). 
 
Morse (2001) teori om lidande innebär att det är den lidande människan som själv 
måste ta initiativ för att komma vidare. Teorin består av tre faser. Första fasen är när 
individen uthärdar lidandet och visar upp en yttre bild av sig själv med inga eller få 
känslor. Detta är för att beskedet om sjukdom har gjort att integriteten är hotad och 
människan försöker i första hand att hantera den nya situationen. Vid andra fasen 
släpper människan ut sina känslor och öppnar sig för andra. De gråter ofta 
okontrollerat och vill berätta sin historia om och om igen. Ett känslomässigt lidande 
kan vara mycket svårt och de inser att livet är förändrat. Vid tredje fasen kan 
människan leva med lidandet och börjar se hopp samt upplever en acceptans i 
situationen. Även om framtiden inte alltid är lång sätts det upp realistiska mål och 
arbetas mot dem. Hoppet hjälper människan att omvärdera och återigen känna en 
mening i livet.  
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Syfte 

Att beskriva hur personer med ALS upplever lidande relaterat till sjukdomen. 

Metod 

Design 
Den design som har använts är av kvalitativ karaktär.  Datainsamling har skett utifrån 
fyra patografiska böcker och analysmetoden är en kvalitativ innehållsanalys, där 
meningenheter byggs upp utifrån texten och bildar underkategorier och kategorier 
(Graneheim  & Lundman, 2004). Analysen är inspirerad av en deduktiv ansats. 
Kvalitativ karaktär lägger fokus på upplevelser och beskrivningar, vilket svarar mot 
syftet (Henricson & Billhult, 2012).  
 

Urval och datainsamling 
Pilotsökningar i CINAHL och PsycInfo utfördes, men tillräckligt med material kunde 
inte hittas. Därefter genomfördes litteratursökning i databasen Primo med sökordet 
ALS och slutresultatet blev ett val av patografiska böcker. Den urvalsmetod som 
användes inför litteratursökningen var lämplighetsurval. Inklusionskriterier skulle 
finnas med för att böckerna skulle bli godkända i förhållandet till syftet. 
Inklusionskriterierna var att det både kunde vara patografiska böcker skrivna av vuxna 
kvinnor eller män, där den röda tråden genom boken skulle handla om sjukdomen ALS 
och lidandet som följer. Enbart tankar och upplevelser från individen själv med 
diagnosen ALS var viktiga i studien. Böckerna skulle också vara skrivna, eller översatta 
till det svenska språket.  I litteratursökningen valdes det även att inte dra någon gräns 
vid åren för utgivning från att patografierna publicerades, vilket ökade urvalet. Efter 
att inklusionskritererna skapats utfördes sökningen i databasen Primo och 15 böcker 
svarade till syftet. Av dessa valdes fyra patografiska böcker ut efter att ha blivit 
granskade genom sammanfattningen på böckernas baksida. Dessa upplevdes 
innehålla rikligt med detaljer angående det givna syftet. De fyra böckerna som valdes 
ut var “Klockan saknar visare” av Maj Fant (1994) , “Ro utan åror” av Ulla-Carin 
Lindquist (2004), “Att leva solvänd- en bok om Vibeke och ALS” av Anna Holm (2006) 
och “Fånga dagen- ett vanligt livs välsignelser” av Philip Simmons (2002). Innehållet 
följer personerna från sjukdomens debut. 
 

Dataanalys 
Analysen genomfördes i tre steg enligt Elo och Kyngäs (2008) analysmetod; 
förberedelse, organisering och en slutlig rapportering. Först valdes inriktningen 
lidande. Böckerna lästes fullständigt en gång och meningsenheter som strävade mot 
det angivna syftet valdes ut. Meningsenheterna skrevs ner i elektroniska dokument på 
datorn, varje bok för sig. Dessa dokument skrevs ut. Materialet lästes sedan igenom 
flera gånger tillsammans. Efter detta skedde en organisering av materialet och genom 
denna process skedde en “öppen kodning” där litteraturens innehåll bearbetades 
noggrant innan kategorier skapades. Meningsenheterna klipptes ut och diskuterades 
utifrån betydelser och likheter. De bildade elva underkategorier utifrån tillhörighet 
som sedan bildade fem kategorier. De angivna kategorierna inspirerades av tidigare, 
kända begrepp. Alla andra känslor, förväntningar och upplevelser som inte ansågs ha 
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med lidande att göra, exkluderades. Sista steget, rapporteringen, sker genom 
redovisning av analysen och resultatet nedanför. 
 
Tabell 1. Exempel på analysering av data. 
 

Meningsenhet Kod Underkategori Kategori 

”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). 

Tankar om 
en högre 
makt, 
förlust och 
skuld. 

Andlighet Existentiellt 
lidande 

 

Etiska överväganden 
Materialet som har använts är patografier, vilket innefattar personliga beskrivningar 
kring upplevelser av begrepp och diagnos. Fysiska, psykiska, emotionella och 
existentiella aspekter har belysts hos individer i berättelserna och detta gör att texten 
har tolkats unikt och personligt. Alla människor är olika och upplever saker och ting 
som händer i livet på olika sätt.  
 
Helsingforsdeklarationens (2008) principer för all forskning innebär att skydda hälsa, 
värdighet, integritet och personliga uppgifter. Då författarna till patografierna valt att 
publicera sina böcker för allmänheten, innefattar det att de har valt att ge ut 
information om upplevelser i sitt liv och andra personer har rätt att ta del av den. Dock 
har de inte gett tillåtelse att patografierna får användas vid forskning och detta måste 
övervägas noga för att bevara integritet. Det är också viktigt att ta hänsyn till 
kvarlevande anhöriga som kan tycka att det är jobbigt att se material om den 
bortgångna i olika forskningsskrifter. Det finns därför ett ansvar att studien 
presenteras på ett sanningsenligt sätt, samt att det finns ett ansvar vid publicering att 
resultatet blir riktigt och trovärdigt (Smith, Haigh & Jackson, 2014).  
 
Se bilaga 2 för etisk egengranskning.  
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Resultat 

 
Studiens syfte var att beskriva hur personer med ALS upplever lidande relaterat till 
sjukdomen. Begreppet lidande fick ett mångfaldigt och betydelsefullt uttryck genom 
den litteratur som har granskats. Unika budskap lyftes fram med starka känslor av 
både förtvivlan och sorg, men även i form av acceptans i det lidande förloppet. 
Fem kategorier och elva underkategorier bildades. De fem kategorierna som återkom 
genom alla fyra böcker var fysiskt lidande, lidande relaterat till maktlöshet, socialt 
lidande, existentiellt lidande och acceptans i lidandet.  
 
Tabell 2. Redovisning av kategorier och underkategorier. 
 

Kategorier Underkategorier 

Fysiskt lidande Förlorad gångförmåga 

Fysisk smärta 

Lidande relaterat till maktlöshet Minskad självständighet 

Oro för framtiden 

Socialt lidande Skam 

Förlust av integritet 

Förändrade relationer 

Existentiellt lidande Andlighet 

Sorg 

Acceptans i lidandet Leva i nuet 

Insikt 

 
 
Fysiskt lidande 

Resultatet visade att de fysiska förlusterna är det första tecknet som bryter ut. 
Sjukdomen gjorde att extremiteter, som armar och ben, förlorade förmågan till de 
viljestyrda rörelserna. Personerna beskrev att armen inte längre orkade lyfta kammen 
till håret eller att vägen hem till huset tog allt längre tid relaterat till att kroppen sakta 
förlorade den viljestyrda muskulaturen. Uppgifter som tidigare känts lätta att utföra 
blev då en kamp, om de överhuvudtaget gick att genomföra.  
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“Idag kan jag inte lyfta en gaffel till munnen och än mindre ett glas. Jag kan inte klia 
mig i pannan och- det är faktiskt meningslöst att rada upp vad jag inte kan. På ett år 
har jag blivit fånge i min kropp” (Lindquist, 2004). 

Förlorad gångförmåga 
När benen inte längre bar den kropp den en gång har gjort, skapades ett lidandeförlopp 
i form av en förlust. Förekomsten av fall blev allt fler då musklerna försvagades. 
Gångförmågan var den mest betydande fysiska förlusten och hjälpmedel som rullstol 
blev så småningom ett faktum för alla. Fler aktiviteter tackades nej till för att undvika 
att få det bekräftat att kroppen inte längre klarade av det den tidigare kunnat utföra på 
“nolltid” (Fant, 1994). Begränsningarna blev större ju mer tid som gick och saker som 
tidigare tagits förgivet, blev ett faktum och en saknad. 

Fysisk smärta 
Då muskler och leder blev mer och mer orörliga, medförde det även en fysisk smärta. 
Minsta oförsiktiga rörelse gav upphov till svår smärta och orsakade lidande för 
personerna. En kvinna påtalade vikten av olika behandlingsmetoder, så som massage, 
för att hålla muskler och leder igång (Holm, 2006). Alla upplevde stark smärta i 
samband med att musklerna förtvinade i kroppen. 

 
Lidande relaterat till maktlöshet 

Maktlösheten hos personer med ALS blev påtaglig i samband med sjukdomens 
framfart och visade sig då sjukdomen påverkade alltmer i livet. Maktlösheten ledde till 
ett lidande i form av minskad självständighet, oro för framtid och familj, samt en 
frustration över sin situation. Beroendeställningen som blev tvungen att intas, var det 
allra mest påfrestande. 

 
Minskad självständighet 
Genom sjukdomens uttryck i form av symtom och förlopp ledde den till att personer 
som drabbades, mer eller mindre hamnade i en beroendeställning till personer som 
fanns i deras omgivning. Det kunde vara i form av anhöriga, som familj och vänner, 
eller professionell hjälp från kommun eller landsting. För alla var detta svårt, då 
behovet av att vara självständig var starkt.  

 

“Emotionellt så bär det emot, och jag tvingas nu att inse hur handikappad jag är - 
nämligen när det gäller att be om och ta emot hjälp. Jag har ju alltid varit den starka, 
den som har hjälpt andra” (Fant, 1994). 

Att tillgodose sig själv näring blev svårare ju längre in i sjukdomsförloppet personerna 
kom och de blev till slut beroende av hjälpmedel. Sond blev angeläget för två av 
personerna, vilket gjorde att känslan av att själv kunna tillföra sig själv näring 
tappades, samt att smakupplevelser eliminerades (Holm, 2006: Lindquist 2004).  

 

Texterna beskrev personernas situation som att de blev helt utlämnade till andra 
människors godtycke, förmåga eller också oförmåga att bistå med det allra viktigaste. 
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Det var lätt att se sig själv som en belastning inför den närmsta familjen, då 
hjälpbehovet var stort och satte en högre press på tillvaron än tidigare. 

Oro för framtiden  
Resultatet visade att det fanns en oro hos alla när det gällde framtiden och att vara 
beroende av andra människor. Ju längre sjukdomen framskred, desto mer hjälp 
behövdes. Det fanns en oro över att assistenter, vårdpersonal från kommunen, inte 
kommer orka att ta hand om sina vårdtagare då arbetet blev mer krävande. De 
upplevde en känsla av rädsla att bli tappad när assistenterna lyfte. Oron kom även fram 
när det blev nödvändigt att göra förändringar i hemmet. När vanorna ändrades kändes 
det otryggt, samtidigt som talet inte kunde förmedla detta genererade det en oro som 
bidrog till att känslan av maktlöshet blev ännu större.  

 

Framtiden var oviss för personerna. Att inte ha kännedom om vad som skulle bli nästa 
del att försämras i kroppen var en bidragande faktor till oro. Då sjukvården inte heller 
kunde redogöra för framtiden var det svårt att finna tröst även där.  

 

Familjen spelade en betydelsefull roll. Alla upplevde en oro och skuld över att familjen, 
och speciellt barnen, skulle få det svårt att hantera det tillstånd som ALS kunde placera 
dem i. Det fanns också många tankar om hur familjen skulle klara sig när de själva gått 
bort. De ville inte utsätta familjen för den bedrövelse det kommer att bli att förlora en 
hustru och mor. Personerna beskrev situationen, efter att ha fått diagnosen ALS, som 
ett svek i rollen som förälder och partner. Det löfte som en gång gavs barnen om att 
fullfölja sitt uppdrag som förälder var inte längre möjligt (Lindquist, 2004). 

“Jag är bedrövad för att jag snart kommer att lämna mina fyra barn” (Lindquist, 
2004). 

Socialt lidande 

Alla personer omgavs av både familj och vänner innan diagnosen. I de sociala 
sammanhangen hade de tidigare en roll som nu blev förändrad i och med sjukdomen. 
Det var svårt att acceptera, både för personen med ALS, och för andra i personernas 
omgivning. Förlust av personlig integritet uttryckte sig starkt hos många och gick hand 
i hand.   

Skam 
Resultatet visade att aktiviteter som tidigare varit aktuella, undveks mer med tiden 
som gick. Lögnerna om tillståndet blev allt fler, för att skydda den fasad som fanns 
kvar. Skamsenhet inför den sociala omgivningen, vännerna och familjen blev mer 
påtagligt och genererade en isolering från tidigare liv.  

 

“Jag måste vara social för Olles skull. Samtidigt säger han att han kan gå själv. Det 
gör mig bestört. Tycker han att det vore skönt att slippa ha med mig? Slippa dra på 
den där magra kvinnan med ett dinglade stycke högerarm och ett högerben som viker 
sig utåt?” (Lindquist, 2004). 
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Egenskaper som att alltid vara oberoende och självständig var nu mera ett minne blott 
och acceptansen av att behöva skötas om som ett barn, blev ett faktum. Hur upplever 
man fortfarande en attraktion till en sådan kvinna uppger en kvinna kring sin man 
(Lindquist, 2004).  

Förlust av integritet  
Att vara i en beroendeställning i samhället tär lätt på den personliga integriteten. 
Resultatet visade att assistenter lätt tar över för mycket och inte bevarar de funktioner 
som finns kvar. Bemötandet från människor förändrades också, till stor del på grund 
av rullstolen. De mottager klappar på huvudet och kinden och får ett uttryck av 
nedlåtande medlidande från andra människor. 

 

Alla personerna som drabbades av sjukdomen, kände att de kom i en “patientroll”, där 
information gavs till anhöriga eller assistenter istället. Sjukdomen har en aggressiv 
prognos som påverkar kroppen, men inte deras förståelse eller förmåga till att hantera 
information. Makten att inte ha kontrollen över sitt eget öde skapade känslor av 
frustration och förtvivlan.  

 

En stor förlust som resultatet visade är talförmågan. Då musklerna i tungan påverkas, 
berövar ALS den kommunikativa förmågan som är ett viktigt redskap i förhållande till 
omvärlden. Denna förlust beskrevs ofta tillsammans med vrede. De blev frustrerade 
över att anhöriga inte längre förstod dem och att de inte kunde beskriva sina behov och 
tankar. När talet försvann blev det svårt att uttrycka sina önskningar. Alla upplevde det 
svårt att behålla integritet när det inte längre gick att kommunicera. Mycket av det 
personliga försvann och ofta gjordes det en generalisering i omvårdnaden hos dessa 
personer.  

 

På grund av fysiska förluster blev det påtagligt att sjukdomen styrde mer och mer i 
livet. När symtomen blev fler upplevde de sig mer handikappade än de kände sig 
intellektuellt. Det blev svårt att identifiera sig med sin egen kropp. Uppgivenheten över 
den förlorade kroppen kunde också uttrycka sig i gråt. Gråten kom ofta efter ett försök 
att göra en uppgift som inte klarades av. 

Förändrade relationer 
Resultatet visade att relationer mellan vänner både blev starkare, men också försvann. 
Familjen ville umgås mer än tidigare, eftersom tiden var begränsad. Samtidigt tänkte 
de mest på sig själva och inte på den drabbade.  Känslan av att träffas bara för att 
sjukdomen “krävde” det och inte för genuin omtanke blev en stress i sig.         

 

“Människor reagerar så olika på svår sjukdom. En som hälsade på eller ringde 
dagligen för ett halvår sedan, han kommer inte alls längre. Han blir deprimerad av 
att se mig. Medan andra dyker upp ur periferin och ger av sig själva” (Lindquist, 
2004). 
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Alla personer beskrev att sjukdomen tärde på relationer. De berättar om rädslan för att 
sjukdomen skulle påverka kärleken mellan sig och sin partner. De upplevde sig som en 
belastning för sin familj och var rädda att ingen skulle komma ihåg dem som friska 
individer innan sjukdomen. 

 

Existentiellt lidande 

Gränsen mot det existentiella blev påtagligt i samband med en obotlig sjukdom. Frågor 
kring livet och döden ökade jämfört med tidigare, när tiden var mindre begränsad. 
Framtidsplaner, drömmar och mål på längre sikt gick i kras och personerna tvingades 
att tänka om och leva mer i nuet. Känslor, tankar och funderingar blev allt fler och en 
person beskrev det som att vara “emotionellt inkontinent”, där känslorna inte längre 
gick att hejda (Fant, 1994). 

 

Andlighet 
Tankar och funderingar om en högre makt var förekommande. Det var en process för 
att kunna hantera sjukdomen och många valde att sätta tron till det andliga. Det hjälpte 
till för att hitta en mening till varför just de drabbats. Resultatet visade att de upplevde 
att den fysiska kampen var förlorad, men den andliga kampen fortfarande var 
uppnåelig. Att prata om andlighet och döden upplevdes som ett redskap för att växa 
som människor.  

 

Det fanns ett stort behov av att förstå anledningen till diagnosen, och det var flera som 
satte skuld på sig själva. De uttryckte det som ett straff från Gud för att inte har varit 
tillräckligt tacksamma över livet.  

Sorg 
Känslor är väldigt starkt förknippade med existentiella frågeställningar som kom på 
vägen kring en obotlig sjukdom. Frågor som började med “varför…” hade en stark 
anknytning till begreppet sorg genom litteraturen. Resultatet visade på sorgen över 
saker man aldrig kommer uppleva igen, sorgen för att det kan vara sista gången en 
händelse inträffade eller klarades av. Sorg var en naturlig känsla att känna, men aldrig 
tidigare hade kontrasten mellan dödslängtan och livslust pendlat i samma 
utsträckning. 

    

“Men av och till ser även jag allt i svart, jag gråter och skriker och tycker oändligt 
synd om mig själv, förbannar mitt öde och utmålar om min framtid i de dystraste 
färgerna.” (Fant, 1994).  

 

Även om fler personer uttryckte att de hellre sörjer i ensamhet, lägger de lika stor vikt 
i att de inte vill bli ensamma och övergivna i dessa skeden.  Lika så gäller det dagens 
sjukvård. Det går att bota, samt ofta lindra olika sjukdomar och tillstånd. 
Frågeställningen som dök upp kring vården är ifall den tröstande delen fungerar lika 
bra (Lindquist, 2004). Resultatet visade på att det fanns en klar brist på den tröstande 
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biten i sjukvården. ALS-vårdsökande personer sörjde detta då de ansåg att det var en 
viktig faktor, då ett bot av sjukdomen är omöjlig för tillfället. 

 

Acceptans i lidandet 

Hos alla personer märktes det en känsla av acceptans i slutskedet av sjukdomen. 
Tankar och tidigare känslor hade bearbetats både i ensamhet och tillsammans med 
familj och vänner. Det var en viktig del i processen att acceptera sitt öde och känna sig 
tillfreds med det. Det var viktigt att använda den tid som fanns kvar på ett meningsfullt 
sätt och att kämpa för att behålla livsglädjen. 

Leva i nuet 
Trots en obotlig sjukdom, fanns det många uttryck för glädje. De uppmanade till att 
känna en glädje för det lilla och att alltid vara närvarande i livet. De hade accepterat 
sitt öde och kunde då uppskatta den tid som fanns kvar. 

 

“Räkna glädjeämnena. Uppskatta vad du har istället för att klaga över det som du 
inte har” (Simmons, 2002). 

 

Resultatet visade att de upplevde sig närmare livet än någonsin tidigare på grund av 
sitt tillstånd. Trots sin prognos kände de en stor lycka och glädje över allt som 
upplevdes då. Lindquist (2004) uttrycker att “döden har fört mig närmare livet”.  

Insikt 
Alla valde att behålla den livskvalité som fanns att tillgå genom hjälpmedel när de insåg 
att ett tillfrisknande inte kommer att ske. Det fanns en förståelse för diagnosen. De 
upplevde att de kunde klara av att hantera det bättre än någon annan.  

 

“Jag kommer att dö i ALS, om nu inte något annat oförutsett inträffar. 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” (Lindquist, 2004). 

 

En ökad förståelse för den egna kroppen och intellektet beskrivs ha växt i samband 
med diagnosen. En bättre självkänsla visade sig tydligt då en tidigare känsla av 
förvåning vid varje försämring uppstod. Det blev nu istället ett accepterande, eftersom 
medvetenheten kring kroppen ökat ju längre sjukdomen avancerat. Intellektet ökade i 
takt med kroppens förfall, eftersom hjärnan var det som förblev intakt. 
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Metoddiskussion 

 
Kvalitativ design är kopplat till begreppet upplevelse, vilket syftet och resultat strävat 
efter. Målet var att få en unik beskrivning av begreppet lidande och upplevelserna 
under sjukdomens gång på en individnivå (Vishnevsky & Beanlands, 2004). 
 
Inledande sökningar gjordes i databaser som CINALH och PsycInfo. Resultatet av 
detta visade att utbudet av det material som fanns inte räckte till, utifrån det angivna 
syftet, samt inklusionskriterierna. Fokus låg på en kvalitativ beskrivning av upplevelser 
kring sjukdomen ALS, där begreppet lidande var i centrum. Det vetenskapliga 
materialet som fanns var av mer kvantitativ karaktär eller från en annan persons 
perspektiv, vilket kunde vara sjukvårdspersonal eller anhörig/närstående till personer 
som fått diagnosen.  Personen som själv fått diagnosen skulle vara i centrum, vilket 
gjorde att patografiska böcker passade som ett bättre alternativ till resultat. 
Beskrivningar blir lättare att tolka, då det är direkt från personen till läsaren som 
granskade boken. Det är individens egna ord som har formulerats och förmedlar en 
känsla på ett trovärdigt sätt av de upplevelser eller hinder som sjukdomen medför 
(Slade, Thomas-Connor & Tsao, 2008). Begreppet lidande får en unik och egen 
beskrivning utifrån personens egna ord och tankar, vilket studien strävar efter 
(Dahlborg- Lyckhage, 2012). En nackdel kan dock vara att författaren till boken kan 
utelämna vissa detaljer kring sjukdomen relaterat till anhörigas åsikter. På så sätt kan 
författaren manipulera innehållet och få sjukdomen att anta ett annat budskap än vad 
verkligheten visade. Böckerna söktes fram genom databaser på Internet. Sökningen 
gav 15 träffar. Sannolikheten för att utbudet hade sett annorlunda ut är liten tack vare 
ett stort sortiment på databaserna. 
 
Patografiska böcker valdes ut som material, då dessa gav en djupare förståelse för de 
individuella upplevelserna av sjukdomen. En bok exkluderades efter halva läsningen 
och ersattes med en annan. En bok som valdes hade en annan författare på grund av 
personens oförmåga att själv kunna använda händerna till att skriva, men det var 
personen med ALS egna tankar och ord som skrivits ner. De kapitel skrivna av anhöriga 
samt assistenter exkluderades. Alla böcker som ingick i resultatet skulle vara skrivet 
på det svenska språket eller översatt till det. Detta bidrar till att feltolkning lättare 
undviks och resultatet blir mer tillförlitligt. Dock kan det vara till en nackdel utifrån ett 
mer globalt perspektiv (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Överförbarheten kan ha 
minskat på grund av att resultatet visar en, i större utsträckning, svensk upplevelse av 
sjukdomen utifrån den aspekten att tre av fyra personer var från Sverige. 
 
Kriterierna för böckerna var noga utvalda i förhållande till syftet. I studien valdes 
patografier ut där sjukdomen var en röd tråd genom hela boken. Därför exkluderades 
en del böcker, då endast sjukdomen nämndes vi ett fåtal tillfällen, men inte som ett 
genomgående ämne. Böckerna som är publicerade hade inte någon bestämd 
tidsperiod, då detta kändes irrelevant i förhållandet till sjukdom och de personliga 
upplevelserna. Detta kan påverka tillförlitligheten när det kommer till sjukdomens 
utveckling i form av hjälpmedel och stöd kring sjukdomen. I en studie gjord av Pupillo, 
Messina, Logroscino och Beghi (2014) skriver de att livslängden för personer med ALS, 
fem år efter diagnosen, har ökat de senaste åren med hjälp av bättre hjälpmedel inom 
vården. Dock kan inte tillförlitligheten påverkas i förhållande till orsak eller botemedel, 
då detta fortfarande är under forskning.  
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Vid arbetets start lades en hel del fokus på förkunskaper om själva sjukdomen, då det 
ansågs som en viktig del för att förstå patografierna bättre. Upplevelser kring 
sjukdomen yttrades i psykologiska, fysiologiska och existentiella begrepp. Genom en 
bearbetning kring sjukdomen och dess begrepp, bidrog detta till en mer klar bild till 
varför ett visst symtom kunde yttra sig, eller varför känslor som tidigare inte funnits 
där uppkom. Förkunskaper ansågs viktiga, men kan även bidra med viss problematik. 
Tidigare erfarenheter i livet kan influera examensarbetet och förutfattade meningar 
om situationer kan uppkomma (Priebe & Landström, 2012). Därför går det att 
diskutera om det hade hjälpt tillförlitligheten på resultatet att läsa patografierna utan 
förkunskaper om sjukdomen. Dock går det inte att undvika den förförståelse alla 
människor har från livet i form av tidigare värderingar och erfarenheter (Priebe & 
Landström, 2012). Beslutet blev därför att förkunskaper kommer att hjälpa förståelsen 
för de upplevelser och känslor sjukdomen ger.  
 
Det pressade tidschemat gjorde att de fyra böckerna till resultatet delades upp jämt, 
alltså blev det bestämt att läsa två böcker var. Om det hade en stor påverkan på 
resultatet, att inte ha läst varje bok individuellt, är svårt att säga. Det kan ha varit så 
att vissa meningsenheter exkluderades när materialet bara granskades av en person 
och trovärdigheten på resultatet kan ha minskat. 
 
Mängden innehåll i texterna varierade mellan böckerna relaterat till sjukdomen med 
dennes bidragande problematik. Sjukdomens förlopp kan ha gjort att uppbyggnaden, 
samt slutet av böckerna såg annorlunda ut relaterat till symtom som sjukdomen 
medfört.  En kommunikativ påverkan, samt extremiteter och rörelseförmågan kan ha 
påverkat resultatet genom att det blir svårare att förmedla uttryck i skrift och tal 
(Kiernan et al., 2011). 
 
Analysen är inspirerad av en deduktiv ansats. Kategorierna till resultatet formulerades 
genom tidigare, kända begrepp inspirerade av Morse (2001) samt Eriksson (2015) 
teorier om lidande. I förhållande till begreppet lidande och individen själv som har 
diagnosen ALS, bildades fem kategorier. Kategorierna skapades i syfte till att beskriva, 
öka förståelse och generera kunskap på ett trovärdigt sätt (Elo & Kygnäs, 2008).  
 
I resultatet valde vi att bilda stycken som utgick från samtliga personers upplevelser i 
de böcker som lästs. Det grundade sig i att samtliga hade liknande, eller helt lika, 
erfarenheter och upplevelser av situationer. Därför finns det bara referenser efter en 
mening eller påstående där endast en av personerna har uttryckt sig.  
 
Majoriteten av resultatet är baserat på kvinnors upplevelser kring begreppet lidande 
relaterat till sjukdomen ALS på grund av att tre av de fyra böckerna var skrivna av 
kvinnor. Endast en bok var skriven av en man. Det är egendomligt att det inte framkom 
fler böcker skrivna av män, då bakgrunden visar att det finns en högre förekomst hos 
män att drabbas av ALS. Män har även en tendens att leva längre med ALS enligt 
tidigare forskning (Pupillo et al., 2014). Mer forskning krävs på fler individer, speciellt 
på män, lika så gäller det från fler länder.  Mer än hälften var bosatta och uppvuxna i 
Sverige, vilket kan påverka resultatet genom att det visar en mer “svensk” upplevelse 
kring sjukdomen genom samhällssynsätt, miljö, kultur och sjukvårdssystem. 
Resultatet är överförbart till personer med sjukdomar som fortskrider i ett snabbt 
förlopp, där livet tar en annorlunda vändning och framtiden är oviss. Upplevelser från 
sjukdomen ALS kan dock inte överföras fullständigt till andra liknande sjukdomar, då 
varje sjukdom och upplevelse är unik.  Det måste också tas hänsyn till att resultatet 



 

20 
 

endast skildrar fyra personers upplevelser av ALS. Det är en liten andel och 
trovärdigheten samt överförbarheten från resultatet kan minskas på grund av detta. 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva hur personer med ALS upplever lidande 
relaterat till sjukdomen. Resultatet visade att lidande var ett återkommande begrepp i 
många situationer. De mest betydande och uppseendeväckande resultaten om lidande 
som framkom handlade om det sociala lidandet samt om en slutlig acceptans av 
lidandet. I det sociala lidandet ingick skam och förlust av integritet. Dessa faktorer 
återkom hos alla individer under sjukdomstiden och ansågs spela en stor roll i 
upplevelsen av att leva med ALS.   
 
Skammen var som störst i samband med de fysiska förlusterna och vad dessa leder till. 
Att ben, armar och tunga inte längre fungerar som hos en frisk person. Detta ledde till 
känslor av oduglighet och skam. Skammen kunde yttra sig både inför den närmaste 
familjen, men även inför vänner och okända personer. En tidigare studie visar att 
bristen på förmåga att kommunicera kunde göra skada genom att det leder till en större 
social isolering. De nämner att det är viktigt att vara stark mentalt, då sjukdomen kan 
ge upphov till känslor som ångest, orättvisa, skam och skuld (Rosengren, Gustafsson 
& Jarnervi, 2015). Detta styrker resultatet då det var många som valde att inte delta i 
offentliga sammanhang på grund av sjukdomen och dess framfart fysiskt. Det 
handlade främst om känslan att förlora sitt eget jag, den identitet som byggts upp 
under hela livet. ALS berövar dessa personer på deras sanna identitet och det krävdes 
en kamp och en lång väg att vandra för att känna sig bekväm i sin nya identitet. Längs 
denna väg kommer många känslor och händelser att inträffa, där skammen är en av de 
främsta. I resultatet visar det sig främst när de upplever en skam och genans inför sin 
partner när kroppen förändrats.  
 
En del mörka tankar framkom hos personerna med ALS, men det gick aldrig så långt 
som till suicid. Genom stöd och psykologisk hjälp kan tankar som skam och maktlöshet 
övervinnas. Forskning av Fang et al., (2008) visar på en högre risk för suicid bland 
personer med ALS. Risken ökar bland annat vid en lägre ålder vid insjuknandet och är 
som störst i början av sjukdomen. Suicid vid ALS är vanligare än vid en cancersjukdom. 
Det är därför av största vikt att personer med ALS får rätt stöd redan vid början av sin 
sjukdom och inte endast vid den palliativa fasen, som resultatet visar på.  
 
Den personliga integriteten påverkades i stor grad till följd av ALS. Detta mycket på 
grund av att självbilden blev oerhört splittrad. Kroppen går förlorad men intellektet 
behålls intakt. Det gör det också svårt för andra människor att ge ett korrekt 
bemötande. Integritet benämns som rätten till att inte bli kränkt. Inom sjukvården kan 
det ofta ske hot mot den personliga integriteten, som till exempel att åtgärder sker mot 
din vilja. Betydelsen av att vårdpersonal erkänner den vårdsökande som en aktiv och 
engagerad partner att utbyta information med är viktig (Budych, Helms & Schultz, 
2012). Sjukvården kunde utgöra ett hot mot den personliga integriteten på så sätt att 
de lämnade ut information till assistenter och anhöriga utan att ha fått samtycke från 
den vårdsökande. Det har i sin tur fått personer med ALS att känna sig kränkta, samt 
att de har förlorat rätten att bestämma över sin egen sekretess. Personerna visade en 
stark vilja att behålla sin självständighet. Foley, Timonen och Hardy (2014) belyser 
även de att personer med ALS har en stark vilja att vara självständiga och att de också 



 

21 
 

blir mindre benägna att lyssna på vårdpersonal ju längre sjukdomen framskrider. De 
känner ett starkt behov att ta beslut självständigt.  
 
Med hjälp av datorer och liknande kunde personerna med ALS fortsätta uttrycka sina 
tankar och arbeta intellektuellt. Rosengren, Gustafsson och Jarnevi (2015) visar på 
vikten av att ge och behålla en intellektuell stimulans för att inte förlora integriteten då 
andra funktioner blir nedsatta. Detta stämmer överens med resultatet som hittats. Det 
var viktigt att få andra uppgifter i livet så att inte frustrationen över förlusterna, och 
det man inte klarade av rent fysiskt, blev för stort.  
 
Förlusten av talet ledde till starka känslor och var en av de mest påfrestande förlusterna 
hos personerna i resultatet. Ett hjälpmedel mot detta kan vara Internet. I böckerna 
som bearbetats användes sociala medier och Internet synnerligen lite av. Det kan bero 
på att Internet inte användes i den mån det gör i dagens samhälle, då böckerna är 
skrivna för cirka tio år sedan. Resultatet ser därför annorlunda ut gällande 
kommunikation och samspel med omvärlden. Caron och Light (2015) skriver i sin 
studie att personer med ALS använder sociala medier på Internet i allt större 
utsträckning och att det är ett viktigt redskap. Sociala medier används för att 
kommunicera med både gamla och nya bekantskaper, för att stötta och få prata med 
andra med ALS samt att det hjälpte till att motverka känslor som social isolering. 
Sociala medier bidrar med en positiv effekt gällande integritet, då makten ligger hos 
individen själv att bestämma över vad som ska publiceras eller inte, samt att det är ett 
snabbt tillvägagångssätt.  
 
Att bevara den personliga integriteten är ett viktig redskap för personernas hantering 
av sjukdomen och för att till slut kunna acceptera det öde den medför. 
 
I patografierna finns det tydliga stycken om att acceptans blir en del av sjukdomen 
samt den nya fas som livet antar. Resultatet visar på en stark koppling till Morse (2001) 
teori om lidande och acceptans. Lidande är sedan tidigare associerat med negativa 
inställningar och upplevelser kring sjukdomen. I resultatet beskrivs lidandet ta en ny 
väg i den sista delen av livet, då det öde som sjukdomen ger accepteras. Genom 
acceptansen kunde den tid som fanns kvar levas fullt ut och uppskattas. Acceptansen 
ledde till att känslor som ro och frid infann sig innan slutet.  
 
Morse (2001) beskriver i sin teori om den accepterade fasen kring den lidandes 
process. Trots en oviss framtid sätts mål upp inom rimliga gränser och lidandet blir en 
naturlig process som bearbetas under hela sjukdomsförloppet. Det finns ett hopp om 
att återigen känna mening med livet. En faktor som hjälper till att acceptera 
situationen och anpassa livet efter den progressiva sjukdomen är hoppet om att finna 
ett botemedel (Boerner & Mock, 2012: Mattes & Sloane, 2015).  
 
Närstående är något som inte var fokus på i resultatet då det inte stämde överens med 
syftet, men är något som kan anses viktigt. I en studie gjord av Weisser, Bristowe och 
Jackson (2015) skriver de om närståendes svårigheter med att acceptera sjukdomen. 
Närståendes svårigheter att acceptera diagnosen kan påverka och då orsaka samma 
svårigheter för personen med ALS. Weisser, Bristow och Jackson (2015) vill samtidigt 
belysa positiva aspekter med sjukdomen och skriver att leva i nuet kan vara en viktig 
källa till motståndskraft och fungera som ett skydd mot långvarig sorg som sjukdomen 
kan frambringa. Detta framkommer också i resultatet.  
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Alla personer upplevde en känsla av acceptans med hjälp av familj och vänner samt en 
stark viljekraft. Olsson Ozanne, Strang och Persson (2011) att främst äldre människor 
upplever depression efter diagnosen. Vilket kan tydas som en lägre form av acceptans. 
En annan studie har inte funnit motsvarande resultat utan har kommit fram till att 
acceptansen lättare kommer om sjukdomen debuterar i hög ålder, 70 år och äldre. De 
hade då uppfyllt sina ambitioner och fått se sina barn växa upp. Det var mer accepterat 
att en äldre människa dog av ALS, än att en ung människa skulle göra det (Foley, 
Timonen & Hardiman, 2014). Alla personer i patografierna var yngre än 70 år vid 
diagnosen och skulle därför ha det svårare med acceptansen.  

Slutsatser 

 
Resultatet visar hur det är för personer att leva med ALS. Det framkom i resultatet att 
ALS genererar ett långt lidandeförlopp med många faser, där ALS påverkar både den 
fysiska och den psykiska hälsan. Lidandet är en process som startar i samband med 
insjuknandet och där det sociala lidandet har ett tydligt uttryck. Lidandet fick ett 
mångdimensionellt uttryck genom hela resultatet. Detta framgår tydligt, men alla fick 
också ett stort stöd av familjen för att orka kämpa vidare. Lidandet beskrivs utifrån en 
upplevelse i form av acceptans och bekräftar Morse (2001) teori om lidandet. Lidandet 
övergick med tiden till en acceptans över situationen och det viktiga blev då att 
uppskatta den tid som fanns kvar. 
 
Detta resultat beskriver personers upplevelser om en komplex och orättvis sjukdom, 
med budskapet om att ge sjukdomen ett ansikte. Det kan även bidra till att hjälpa andra 
att förstå vad som upplevs och att visa andra som går igenom samma situation att de 
inte är ensamma.  
 
Vidare forskning krävs inom upplevelser och känslor kring sjukdomen. Genom mer 
forskning kan vården förbättras utifrån ett helhetsperspektiv, där inte bara de fysiska 
behoven står i fokus, utan hela människan med dennes unika behov. 
 

Kliniska implikationer 

Resultatet genererar en bättre förståelse för individuella upplevelser kring sjukdomen 
ALS. Genom att ta tillvara på kunskaper kring de fysiska, psykiska och existentiella 
behoven som sjukdomen medför, kan all vårdpersonal bidra med en bättre 
personcentrerad vård. Sjuksköterskan kan påvisa en medvetenhet kring skam, 
personlig integritet och lidande, där tankar och känslor synliggörs. Målet är att utforma 
en vård efter personernas önskan och behov. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Sammanfattning av patografier 

Författare År Titel Handling 

Fant, M. 1994 
 
 
 

Klockan saknar 
visare 
 
 

Den kända tv-profilen Maj drabbas av ALS. 
I lite mer än två års tid kämpar hon mot den 
neurologiska sjukdomen. Aldrig tidigare har 
kontrasten mellan livsglädje och 
dödslängtan pendlat så mycket som nu. 

Holm, A. 
 
 
 

2006 Att leva solvänd- 
En bok om 
Vibeke och ALS 

Då Vibeke insjuknar i ALS tar hon hjälp av 
en vän, vid namn Anna för att skriva ner 
upplevelser av sjukdomen kring de sista 
åren hon är vid liv.  

Lindquist, 
U-C. 
 
 
 

2004 Ro utan åror Vid hennes 50-års dag insjukar Ulla-Carin i 
sjukdomen ALS. Skildringarna i livet under 
den korta sjukdomsperioden beskrivs med 
svåra stunder, men även med mycket 
kärlek. 

Simmons, 
P. 
 
 
 

2002 Fånga dagen- 
Ett vanligt livs 
välsignelser. 

Ung familjefar insjuknar vid endast 35-års 
ålder. Vardagen blir sig inte längre lik och 
beskriver tankar om att lära sig leva med 
sjukdomen som successivt bryter ner 
kroppen. 
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Bilaga 2. Etisk egengranskning 
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