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SAMMANFATTNING 

 

Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en progredierande neurologisk sjukdom som bryter ner 

kroppens nervceller, vilket leder till att även musklerna förtvinar och dör. Intellektet förblir 

oftast intakt, vilket gör en drabbad människa medveten om de ständiga förlusterna i 

sjukdomsprocessen, både de fysiska och existentiella. Att drabbas av ALS och dess förluster 

upplevs dock olika för alla människor. Syftet med studien var därför att beskriva och belysa 

personers upplevelser av ALS och dess påföljande förluster. Studien är genomförd som en 

litteraturstudie som baseras på fem skönlitterära böcker, fyra självbiografier och en biografi. 

Dessa har lästs och granskats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att 

alla kvinnorna drabbades av fysiska, sociala och existentiella förluster och tillhörande 

konsekvenser. De mest framträdande känslorna var sorg och rädsla över den obevekliga 

sjukdomen och medföljande förluster. En slutsats av resultatet är att förlusterna påverkade och 

uppbringade skilda känslor hos kvinnorna, dock var vissa upplevelser likartade. Detta resultat 

kan bidra till att underlätta sjuksköterskans arbete med patienter som lider av ALS och 

liknande tillstånd, där omvårdnaden då kan bedrivas på ett bättre sätt på grund av den bättre 

kunskapen om kronisk, progressiv sjukdom. 
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BAKGRUND 

 

ALS står för Amyotrofisk lateralskleros. ALS är en progredierande neurologisk sjukdom där 

de nervceller som styr de viljestyrda musklerna förtvinar och dör. De viljestyrda musklerna 

får då i sin tur ingen stimuli, vilket gör att även de förtvinar och kroppsfunktioner förloras. I 

Sverige har cirka 600 personer diagnosen och varje år insjuknar ytterligare cirka 200 personer 

(Socialstyrelsen, 2014).  

 

Etiologi och patofysiologi 
Det finns ännu ingen enskild känd orsak till uppkomsten av ALS, men det diskuteras kring 

immunologiska- och infektionsorsaker (Ericson & Ericson, 2012). Däremot har det fastställts 

att det finns en viss ärftlighet, där en mutation i cellkärnan ärvs (Socialstyrelsen, 2014). 

Eftersom det därmed inte finns en enskild fastställd orsak till uppkomsten av ALS, finns det 

inte heller ett specifikt prov för att helt säkerställa diagnosen. Det tas främst DNA prov då 

ärftlighet som sagt är den enda kända dokumenterade riskfaktorn. Prover som ryggvätska, 

blodprov, röntgen och neurofysiologiska tester tas dock också om misstanke om ALS finns 

(Socialstyrelsen, 2014).  

 

Det finns olika typer av ALS, men alla har gemensamt att de är progressiva och leder till att 

nervcellerna förtvinar. Det första symtomet och sjukdomsförloppets hastighet varierar 

beroende på vilken typ av ALS som personen drabbats av, men den vanligaste typen är 

klassisk ALS. Andra symtom framträder här beroende på hur nedbrytningen fördelar sig 

mellan det nedre motorneuronet som utgår från ryggmärgen och det övre motorneuronet som 

utgår från hjärnan. En skada på de övre motorneuronen medför främst spasticitet, 

muskelkramper och stelhet i musklerna medan en skada på de nedre motorneuronen leder till 

en mer markant muskelförtvining och svaghet i musklerna. De flesta har en kombination av 

skada på både nedre och övre motorneuronen. Symtom som tal- och sväljsvårigheter är också 

vanliga och benämnas oftast som de bulbära symtomen. Det finns idag inget botemedel mot 

ALS, utan endast bromsande medicin kan erbjudas. Behandlingen utgörs därför 

huvudsakligen av symtomlindring och omvårdnadsåtgärder (Socialstyrelsen, 2014).  
 

Hur påverkas livet? 
Det första tecknet på ALS kommer ofta smygande och börjar exempelvis med en svaghet i 

handen eller armen som exempelvis ger personen en svårighet att sätta nyckeln i låset eller 

kamma håret (Socialstyrelsen, 2014). Det första tecknet kan även vara en svaghet i benet som 

leder till nedsatt balans. Hos en tredjedel av de drabbade är det första tecknet talsvårighet, 

sväljsvårighet eller svag och monoton röst. Cirka 80 % av de som drabbas av ALS utvecklar 

sväljsvårigheter. De som utvecklar dessa svårigheter utvecklar oftast även en svårighet att 

hålla ihop käkarna och hålla upp huvudet. Sjukdomsförloppet ser olika ut beroende på hur 

påverkan på motorneuronen ser ut, se ovan (ibid.). King, Duke och O'Connor (2009) menar på 

att personer drabbade av ALS lever med en stor osäkerhet, då de inte vet hur 

sjukdomsförloppet kommer att se ut och vilken del av livet de kommer att “förlora” härnäst. 
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Diagnosen ALS beskrivs ofta därför som en dödsdom och som ett liv av ständiga förluster 

(Foley, Timonen & Hardiman, 2014a). 
 

I King, Duke & O'Connors (2009) studie beskriver en person hur förmågan att gå försämrades 

radikalt under en tidsperiod på bara åtta månader tills förmågan att gå gick förlorad och 

rullstol behövdes för förflyttningar. En sådan fysisk förlust leder otvivelaktigt till en psykisk 

påfrestning. Ericson och Ericson (2012) beskriver också hur ALS innebär en stor psykisk 

påfrestning både för den drabbade men även för anhöriga. Foley, Timonen och Hardiman 

(2014a) lyfter fram att känslor av hopplöshet inför framtiden kan upplevas då glädjande 

aktiviteter inte längre kan utföras på grund av de fysiska nedsättningarna ALS kan orsaka. Att 

förlora kontrollen över sjukdomen framkallar upplevelsen av att inte längre “ha något val” 

och därmed framkallas känslan av att vara tvungen att anpassa sig och acceptera förlusterna 

kopplade till ALS. I Foley, Timonen och Hardimans studie (2014b) uppges nivån av 

acceptans vara högre hos de som uppnått en högre ålder vid insjuknande. De som hade vuxna 

barn, var äldre och hade uppnått sina ambitioner i livet hade lättare för att acceptera diagnosen 

ALS och dess medföljande förluster.  

Beslutsprocessen om vilken vård som skulle mottagas påverkades mycket av den drabbades 

anhöriga. De som hade barn ville inte gå miste om föräldraskapet och mottog därför i större 

utsträckning livsuppehållande resurser för att om möjligen förlänga livet (ibid.). Beslutet 

kring om assisterad ventilation skulle accepteras av patienten eller inte påverkades av hur de 

anhöriga kände i frågan, där personerna drabbade av ALS inte ville uppfattas som en börda 

för sina anhöriga (Lemoignan & Ells, 2010).  
 

Personer som lider av ALS upplever en försämrad livskvalitet jämfört med den resterande 

populationen (Tramonti, Bongioanni, Di Bernardo, Davitti & Rossi, 2012). I Olsson Ozanne, 

Strang och Persson (2011) framkommer liknande resultat där många drabbade av ALS 

uppmätte värden som tyder på depression, men det framkommer även att de allmänt upplever 

mer ångest än den generella svenska populationen. Känslor som ilska och frustration är också 

vanligt förekommande (Nelson, Trail, Van, Appel & Lai, 2003). Ericson och Ericson (2012) 

belyser att det är av stor vikt att behandla de symtom som uppkommer vid ALS, men även att 

personen omges av professionell personal, som ett ALS team. Ett ALS team kan förmedla en 

känsla av trygghet och försöka motverka känslor av ensamhet genom att exempelvis hålla 

ögonkontakt, men även försöka få personen att känna en känsla av hopp och meningsfullhet 

även om situationen är svår (Larsson, Fröjd, Nordin, Nygren & Fröjd, 2015, Ericson & 

Ericson, 2012).  
 

Endast en liten den av alla som drabbas av ALS utvecklar en demenssjukdom eller blir 

personlighetsförändrade, som exempelvis att få bristande planeringsförmåga, nedsatt tolerans 

eller ökad irritabilitet. Intellektet förblir alltså intakt hos majoriteten av de drabbade. Detta gör 

att personerna i högsta grad är medvetna om hur kroppen påverkas och hur de blir mer och 

mer beroende av hjälp från andra, tills de inte längre klarar av vardagen själva 

(Socialstyrelsen, 2014). Kroppen fortsätter att brytas ner tills alla drabbade muskler är 

förtvinade. En påverkan på andningsmuskulaturen leder till att koldioxidhalten i kroppen 

stiger, detta kan resultera i en koldioxidnarkos som orsakar döden, vilket är den vanligaste 

dödsorsaken vid ALS (ibid.). Att förlora kontroll förstärker upplevelsen av rädsla och ångest 

inför de sista stegen i ALS och livets slutskede (Foley, Timonen & Hardiman, 2014a). Många 

uttrycker därför en stark vilja att vara med och bestämma om deras egen vård i livets 
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slutskede. Att kunna tala öppet om döden och att kunna vara med och bestämma om vården i 

livets slutskede gav personerna stöd att bearbeta förluster orsakade av sjukdomen (ibid.). 
 
 

TEORETISK REFERENSRAM 
 

Studien grundades i ett vårdvetenskapligt synsätt. Vårdvetenskapen har som mål att med 

patienten i fokus stödja och främja hälsoprocessen. Genom att ha vårdvetenskapen som grund 

kan sjuksköterskan bedriva en mer individanpassad vård (Dahlberg & Segesten, 2010). För att 

kunna få en bättre förståelse för hur patienter upplever ALS och dess påföljande förluster och 

hur sjuksköterskan i dessa fall ska kunna bedriva en god omvårdnad ska följande 

vårdvetenskapliga begrepp, som presenteras nedan, ligga som grund för studien.  
 

Livsvärld 
Studien utgår från ett livsvärldsperspektiv vilket innebär att forskaren ska försöka förstå hur 

den drabbade upplever närvaro av sjukdom (Dahlberg & Segesten, 2010). 
Livsvärlden kan beskrivas som det perspektiv från vilket vi förstår oss själva, andra och allt 

annat i världen. Livsvärlden ser olika ut för alla då den är unik för varje person, samtidigt 

delas och påverkas den av allt och alla som ingår i ens liv. Att som sjuksköterska ta hänsyn till 

livsvärlden innebär bland annat att försöka förstå hur patienten upplevelser sjukdom, ohälsa 

och hur förluster påverkar dennes livssammanhang (ibid.).   
 

Levd kropp 
Livsvärldens centrum är kroppen, vilket både kan benämnas eller tolkas som ett objekt och 

subjekt. Den objektiva delen av begreppet kropp är den fysiska kropp vi lever i, men en kropp 

kan även betraktas som något subjektivt då den också härbärgerar känslor, upplevelser, 

erfarenheter och minnen. Människan har alltså inte en kropp, utan det är något varje människa 

är, en levd kropp. Den levda kroppen är på så sätt hjälpmedlet genom vilket vi förstår oss 

själva, men även har tillgång till omvärlden (Dahlberg & Segesten, 2010).   

Dahlberg och Segesten (2010) menar vidare att varje förlust ger ett nytt perspektiv på livet, 

alltså att det ger upphov till en förändrad livsvärld. Särskilt tydligt blir det om förlusterna 

beror på en kronisk sjukdom, som exempelvis ALS. Den levda kroppen uppfattar då både de 

fysiska och existentiella förlusterna den kroniska sjukdomen orsakar. Om sjukdomen bryter 

ner kroppen, (som vid ALS) är kroppen inte längre det som ger tillgång till omvärlden, utan 

den rentav hindrar tillgången till livet. Detta leder till ett stort lidande hos personen och kan 

erfaras både fysiskt i form av tilltagande svaghet i musklerna men även existentiellt i form av 

sorg (ibid.). Genom att studera hur personer med ALS upplever förlusterna kopplade till 

diagnosen, och att bejaka patientens upplevelse av livsvärlden och den levda kroppen, kan en 

större förståelse uppkomma och en bättre vård bedrivas.  
 
 

PROBLEMFORMULERING 

 

ALS är en neurologisk progredierande sjukdom, där symtom och sjukdomsförloppets 

hastighet varier, det finns därför en ovisshet kring vad som kommer gå förlorat härnäst, vilket 



 

4 
 

leder till en känsla av en osäker framtid. Det finns idag inget botemedel mot ALS utan endast 

symtomlindrande behandling. Diagnosen upplevs därför ofta som en dödsdom och ett liv av 

ständiga förluster. De fysiska förlusterna som ALS medför leder otvivelaktigt till en psykisk 

påverkan som gör att många lider av depression och upplever känslor som rädsla, frustration, 

ångest och ensamhet. En känsla av hopplöshet inför framtiden är vanlig på grund av att 

glädjande aktiviteter inte längre kan utföras och att förlusterna bara kommer bli fler. Det är 

ovanligt att ALS påverkar den kognitiva förmågan därav är intellektet intakt. Detta gör att den 

drabbade personen är fullt medveten om hur kroppen försvagas och till sist blir helt förlamad. 

Det är därför av intresse för oss som blivande sjuksköterskor, för att på bästa sätt kunna förstå 

och vårda dessa patienter, att samla mer kunskap om hur personer drabbade av ALS upplever 

sjukdomen och dess påföljande förluster.  

 

 

SYFTE 

 

Syftet med studien är att beskriva och belysa personers upplevelser av ALS och dess 

påföljande förluster. 
 

 

METOD 

 

Kvalitativ forskning används för att få förståelse för en person och dennes livssituation, där 

upplevelser, erfarenheter och förväntningar beskrivs (Segesten, 2012a). Då syftet med studien 

var att beskriva och belysa personers upplevelser av ALS och dess påföljande förluster utifrån 

ett livsvärldsperspektiv valdes därför en kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden grundas i 

ett hermeneutiskt synsätt, där de viktigaste redskapen är förståelse och beskrivning av en 

persons upplevelser (Nyström, 2012). Birkler (2012) menar också att hermeneutiken är läran 

om förståelse och handlar om tolkning av texter, människor och handlingar.  
Dahlborg-Lyckhage (2012) anser vidare att en kvalitativ innehållsanalys av narrativer 

(berättelser) är lämplig att använda då en persons upplevelser och mening ska lyftas fram ur 

exempelvis en biografi, där motivet kan vara att öka kunskapen om hur en människa erfarar 

hälsa och ohälsa. Med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys (Dahlborg-Lyckhage, 2012) har 

därför fem skönlitterära böcker analyserats och dessa ligger till grund för resultatdelen.  

 

Datainsamling 

Skönlitterära böcker valdes följaktligen till litteraturstudien då de ansågs vara en bra källa till 

upplevelser. Litteratursökningen utgick ifrån LIBRIS (Se bilaga 1). LIBRIS är en omfattande 

databas för bland annat böcker som finns tillgängliga på främst svenska universitetsbibliotek 

(Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). En bok var sedan tidigare känd för 

författarna som uppfyllde de valda inklusionskriterierna; Ro utan åror av Ulla-Carin 

Lindquist (2004). Sökandet efter boken gjordes i LIBRIS och den hittades. I Ulla-Carins bok 
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Ro utan åror fanns också ämnesorden: ”Amyotrofisk lateralskleros – patienter – biografi”. 

Dessa ämnesord ansågs vara relevanta för uppsatsens syfte och användes därför som 

ytterligare sökord i det fortsatta sökandet efter fler böcker i LIBRIS med tillvalen; “svenska” 

och “bok”. Sökningen gav 21 träffar där åtta böcker, utöver den redan valda självbiografin, 

kunde identifieras som stämde överens med valda inklusionskriterium. Flera frisökningar 

gjordes efter detta med liknande sökord i Google och på hemsidor som Bokus.se och 

Adlibris.se, men inga fler böcker som instämde med inklusionskriterierna kunde identifieras 

än de redan utvalda. 

 

Urvalsförfarande 

I det slutliga urvalet valdes fem skönlitterära böcker utifrån inklusionskriterierna till grund för 

litteraturstudien, där fyra av dem var självbiografier och en var en biografi skriven av en 

partner till den personen som hade ALS (Se bilaga 2). En självbiografi är en bok där 

författaren redogör för sitt egna liv, medan i en biografi redogör en författare för en annan 

persons liv. Inklusionskriterierna innefattade att de då skulle vara antingen en självbiografi 

eller en biografi, att de skulle handla om ALS och vara skrivna på svenska. Urvalet av böcker 

utgick ifrån att dessa skulle inkludera upplevelserna av att leva med ALS och inte endast 

handla om de medicinska aspekter som specifika läkemedel och behandlingen som är kopplat 

till ALS. De drabbade personerna i böckerna råkade alla vara kvinnor, detta har dock inte 

varit ett inklusionskriterium eller ett aktivt. Böckernas publiceringsdatum var mellan år 1994 - 

2011.  

 

Källkritiskt granskande 
En källkritisk granskning av varje bok har gjorts, där Segestens (2012b) beskrivning av 

källkritik av tryckt text ligger som grund (Se bilaga 3). Varje bok har kontrollerats om den är 

utgiven av ett förlag, och är då sannolikt redaktionellt granskad innan publicering. En 

granskning av vem som står bakom boken har också gjorts. En av böckerna; Om det bara var 

jag av Tina Jansson (2011), var baserad på en blogg som sedan blivit en bok, men då en blogg 

är som en elektronisk dagbok på internet, anses detta inte vara någon större skillnad jämfört 

med några av de andra böckerna som var baserade på dagboksanteckningar. Klockan saknar 

visare av Maj Fant (1994), var skriven av en professionell författare medan de andra var 

skrivna av privatpersoner med ALS. En reflektion kring varje boks syfte har vidare gjorts (Se 

bilaga 3), där slutsatsen blev att varje bok var en personlig berättelse där författaren vill 

upplysa läsarna om hur det är att leva med ALS. Lyckliga ni som lever; om rätten till vår död 

av Kerstin Abram-Nilsson och Axel Valdemar Axelsson (2003), var en bok som skildrar livet 

med ALS men har även blivit en del i debatten om rätten till aktiv dödshjälp. Detta är något 

som författarna till denna uppsatsen inte anser påverkade skildringen av livet med ALS och på 

så sätt inte påverkade de upplevelser som var av särskilt intresse i den föreliggande studien. 
 

Dataanalys  
Dahlborg-Lyckhage (2012) uppger hur analys av narrativer (berättelser) är ett lämpligt 

tillvägagångssätt för att få fram hur en människa utifrån deras livsvärld upplever exempelvis 

lidande och hälsa/ohälsa. En innehållsanalys av det empiriska materialet börjar med att 

texterna läses igenom med ett öppet förhållningssätt för att förstå helheten. Nästa steg 

innefattar att relevanta meningsbärande enheter i texten väljs ut där delarna speglar textens 

helhet. Dessa meningsbärande enheter kondenseras och kodas för att sedan delas in i olika 
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teman som beskriver innehållet. Därefter matchas teman sedan med varandra för att få fram 

en ny helhet som kan presenteras som resultat av studiens syfte (ibid.).  
 

Analysen av det empiriska materialet gjordes genom en manifest innehållsanalys där 

Dahlborg-Lyckhages (2012) beskrivning låg som grund. Först läste författarna på varsitt håll 

materialet för att få en förståelse av det. Materialet lästes sedan en gång till där 

meningsbärande enheter som mötte syftet valdes ut, kondenserades och kodades efter 

innebörden i innehållet (Se bilaga 4). Sedan träffades båda författarna till uppsatsen för att 

jämföra skillnader och likheter i det utvalda materialet. En diskussion och reflektion om 

materialet skedde där relevant material som passade studiens syfte i form av de olika koderna 

valdes ut. För att vara säkra på att böckerna och de utvalda koderna inte feltolkades lades stor 

vikt vid analysen. Slutligen delades de utvalda koderna ihop till olika teman som sedan 

delades in i olika huvudteman. De framkommande huvudtemana var: Fysiska förluster, 

Sociala förluster och Existentiella förluster och dess konsekvenser. 
 
 

FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 

 

Enligt Helsingforsdeklarationen (2013) ska alla medverkande informanter lämna sitt skriftliga 

samtycke vid medverkan i en studie. Då vi valt att analysera skönlitterära böcker som var ett 

publicerat och officiellt material anser vi att ett skriftligt samtycke från informanterna inte var 

relevant, då de själva valt att publicera och offentliggöra materialet. Hänsyn togs till 

upphovsrättslagens (SFS 1960:729) ideella rätt som innefattar att ett offentliggjort litterärt 

verk inte får kopieras och framföras som sitt egna, utan endast citeras enligt citaträtten 2 kap. 

22 § i upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Dahlborg-Lyckhage (2012) menar att en reflektion 

kring ens egna förförståelse ska göras, detta för att på så sätt bli medveten om förförståelsen 

och då kunna tygla den under studiens gång. Författarna till denna uppsatsen hade en 

gemensam reflektion, där förförståelser kunde identifierades, för att kunna åsidosättas i största 

mån under studien. Andra etiska överväganden som beaktades var att materialet till 

resultatdelen analyserades noggrant, detta för att ett icke välarbetat arbete och feltolkning av 

informanternas upplevelser är oetiskt.  

 

 

RESULTAT 

 

Efter dataanalysen framkom tre huvudteman med tillhörande subteman som visar hur 

kvinnorna upplevde ALS och dess påföljande förluster.  

Tabell 1: Översikt över teman/subteman. 

Fysiska förluster Sociala förluster Existentiella förluster och 

dess konsekvenser 
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Förlorad kroppsfunktion Nedsatt förmåga till social 

aktivitet 
Osäker framtid 

Problem som uppstår i 

vardagen 
Svårighet att göra sig 

förstådd 
Emotionell omvälvning 

  Förlorad självidentitet 

  Kämparvilja trots förlust 

 

Fysiska förluster 

Då sjukdomen fortskred, blev även de fysiska förlusterna större. Alla kvinnorna upplevde 

olika typer av fysiska förluster och därmed olika problem i vardagen i början av 

sjukdomsförloppet. Mot slutet av sjukdomsförloppet var de fysiska förlusterna och problemen 

som fanns i vardagen desamma hos alla kvinnorna. Varje kvinna upplevde dock olika känslor 

kring varje förlust som uppkom.  

  

Förlorad kroppsfunktion  

“En balans mellan nerver och muskler. Som en symfoni som spelar i perfektion och klang. 

Men här är något ostämt. Vad?” (Lindquist, 2003, s.20). Sakta men säkert upplevdes det att 

något hade förändrats i kroppen, där den första förlusten kunde vara en försvagning i 

händerna. En av kvinnorna märkte den första förlusten när hon skulle hänga upp tvätten och 

inte kunde öppna klädnyporna. Hon beskrev det som att det fanns en grop mellan pekfinger 

och tumme, att en muskel hade försvunnit och detta gjorde att hon inte hade kraften att öppna 

klädnypan. Händerna och armarna uppvisade symtom som ryckningar, nedsatt rörlighet, 

tilltagande svaghet, smärta och en obehagskänsla i armarna, som tilltog mer och mer under 

sjukdomsförloppet hos kvinnorna. Dessa förluster av muskelstyrka och kontroll över armarna 

och händerna upplevdes främst som väldigt skrämmande, men en känsla av ilska och 

förtvivlan fanns också.  

 

Muskelstyrkan i benen avtog mer och mer och symtom som nedsatt rörlighet och 

muskelryckningar förekom också. En av kvinnorna beskrev hur hon såg på sina ben att 

musklerna hade förtvinat, då de nu var smalare än vad de var förr. En annan av kvinnorna 

kände en sorg och nedstämdhet över att hon inte kunde gå längre, medan en tredje kvinna 

upplevde hur hennes ben vek sig när hon var ute på promenad och att hon såg det som en 

varningsklocka att sjukdomen fortskred. “Har haft kramper i händerna och ena låret. 

Sjukdomen fortskrider. Funderar på hur det ska bli mot slutet.” (Sandgren, 2005, s.138). 

 

Det sista området i sjukdomsförloppet där en förlust upplevdes var av muskelstyrka i hals, 

nacke och andningskapacitet. Dessa symtom uppträdde olika hos kvinnorna i början, där 

svårigheterna varierade mellan, att tala, svälja, hosta, hålla upp nacken och att andas.  
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”Så kryper fasan över mig. Hals och tunga är sjuka också. Så nu börjar de bulbära symtomen 

komma. Tårarna stiger, det rycker i ögonen, mungiporna dras ner på det där nya, egendomliga 

sättet”. (Lindquist, 2003, s.41).  

Den förlusten som upplevdes som mest skrämmande var att inte kunna hosta upp slem som 

fastnat i luftrören, där en kvinna beskrev hur hon vaknade mitt i natten på grund av andnöd 

orsakad av slem i luftstrupen och fick därför panik. En svårighet att svälja förekom också som 

gjorde det svårt att äta, där en kvinna beskrev att trots att hon nu inte längre kunde svälja 

maten, ändå satt med vid middagsbordet för att känna matens doft och minnas smakerna. 

Svårigheten att tala och andas upplevdes som mest jobbigt. I slutstadiet av ALS försämrades 

andningskapaciteten hos kvinnorna, de var nu i behov av hjälpmedel som en ventilator. 

Jansson (2011) beskrev sin försämrade andning som ledde till ett behov av respirator: “Sen 

förkylning, svårt att andas, panik, syrgas, intensivvård, hål i halsen och respirator. Jag 

vaknade upp och kände ingen lukt och munnen smakar så att man kan gråta.” (s.244). 

 

I och med att de fysiska funktionerna gradvis försvann, försvann även förmågan att uppleva 

många sinnesintryck. När den fysiska funktionen som att kunna röra sig gick förlorad, 

försvann även förmågan att röra vid en annan människa, där en kvinna beskrev hur hon inte 

uthärdade, gick sönder och upplöstes av att aldrig mer kunna stryka över en älskad persons 

hud. En annan kvinna berättade hur hon kunde uthärda förlamningen, det var ju förlamad hon 

skulle bli. Men att inte kunna äta och dricka igen, det var svårare att uthärda. Känslan av att 

vara fånge i sin egna kropp och inte längre ha tillgång till världen, var något de flesta 

upplevde. “Jag har redan börjat flytta ut ur min kropp. Jag flyttar upp i huvudet. Där har jag 

min hjärna och sinnen. Vården och omsorgen om min kropp överlämnar jag åt andra.” 

(Jansson, 2011, s.152). 

 

 

Problem som uppstår i vardagen 

I och med att de fysiska funktionerna försvann mer och mer, uppstod även allt fler problem i 

vardagen.  

Hur ser man till att frukten är med i ryggsäcken om man inte ens är uppstigen när de går till 

skolan? Att fixa kvällsmaten utan att veta vad som finns i kylskåpet. Att se till att alla kommer 

hem en viss tid utan att kunna ringa. Kanske inte låter så svårt, men det kräver många och 

långa inlägg med datorn innan maten står på bordet och alla samlade. För att inte tala om att 

medla syskonbråk utan annat vapen är en monoton dataröst som kommer med alla repliker en 

minut för sent (Jansson, 2011, s.207). 

 

En av vardagens svårigheter som uppkom var förmågan att kunna klä på sig självständigt och 

utan större möda. Det krävdes nu stor tanke, planering och möda att klä på sig och en kvinna 

tyckte det var en tröttsam, svettig och utdragen historia att klä på sig. I och med att det nu blev 

svårare och svårare med påklädning på grund av förlusterna så var de tvungna att tänka en 

extra gång på vad de skulle ha på sig under dagen, att ha något som var lätt att ta på och klä av 
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var viktigt. Om inte en anhörig eller någon annan kunde hjälpa till med att exempelvis dra upp 

en dragkedja, valdes kläder med resår för att underlätta påklädningen. Andra knep för att 

underlätta påklädningen var att lägga sig på sängen för att knäppa bh: n. “Idag blir det mest 

tänderna jag tar till hjälp när ingen ser det. Knyta ett skärp kring midjan går väl an med 

tänderna - men skosnöret når jag inte ner till.” Fant (1994, s.8). 

 

Att hålla en god hygien visade sig vara svårt att klara av på egen hand på grund av den 

nedsatta fysiska förmågan. En del beskrev ett problem med att tvätta sig i armhålan, att borsta 

tänderna och att gå på toaletten och att torka sig efteråt. En kvinna tryckte eltandborsten mot 

handdukshängarknoppen för att starta den och en annan kvinna var i behov av hjälp för att få 

på tandkrämen och greppa borsten för att kunna borsta tänderna.  

“Nu för jag en daglig kamp mot dålig andedräkt och armsvettslukt. Tandborstningen är svår 

att klara. Vänsterarmen hänger tätt intill kroppen, högerarmen kan jag lätta på lite grann men 

kan inte tvätta armhålorna själv…” (Fant, 1994, s.195).  

 

Den nedsatta fysiska förmågan ledde till besvär att inte kunna äta själv och att inte kunna laga 

mat. Problem med att äta med kniv och gaffel, öppna en tekula, att inte dregla och på så sätt 

göra andra obekväma fanns. En kvinna berättade hur hon tyckte att det var en pina att inte 

veta om hon skulle få i sig något kaffe efter maten. Även här utvecklade kvinnorna olika knep 

för att klara av vardagen trots sina tillkortakommanden där Jansson (2011) beskriver att hon 

“Försöker skaka den oöppnade filen genom att hålla i paketet och hoppa på golvet.” (s.15) för 

att kunna få i sig lite frukost.  

 

Andra problem uppkom även i vardagen, såsom att inte kunna tvätta kläder, inte kunna handla 

och bära hem kassarna, skriva, sy, inte kunna öppna dörren, inte kunna svara i telefonen, inte 

kunna bläddra i tidningen, listan kan göras lång. Att förneka tillkortakommanden i vardagen, 

var något som de flesta kvinnorna gjorde.  

Pojkarna är scouter, och när jag syr fast bävermärkern på deras blå skjortor klagar jag på den 

usla kvaliteten på kanadensiska synålar. Sömmarna blir klumpiga och fula. Och inte kan det 

vara mitt fel. Pennorna är sämre också. Jag får mjölksyra i handen när jag skriver. Potatisen 

har för tjockt skal eller så är det skalverktyget som är dåligt (Lindquist, 2003, s.28). 

 

Sociala förluster 

I takt med att sjukdomen fortskred och de fysiska funktionerna blev allt sämre, blev det även 

svårare att upprätthålla relationer, delta i aktiviteter och att föra samtal. Detta ledde till att det 

uppkom olika slags sociala förluster.  

 

Nedsatt förmåga till social aktivitet 
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Det framkom att alla kvinnorna upplevde en svårighet att delta i olika aktiviteter. En 

anledning till en svårighet att delta var den nedsatta fysiska funktionen. 

Att umgås innebär ofta att prata och att äta. Äta är gott och prata är trevligt. Men inte 

samtidigt numera. När jag äter ska jag inte humma eller nicka, och allra minst skratta. Det blir 

bara hosta av. Ingen mat i lungan. Fy! Sen kan jag umgås. Prata - gärna, men det blir som det 

blir (Jansson, 2011, s. 167). 

En kvinna beskrev hur hon gick och försökte spela minigolf med sina söner, med det gick inte 

på grund av den nedsatta fysiska förmågan. En av de andra kvinnorna såg det som en 

besvikelse att hon inte längre kunde följa med sina vänner på en resa och såg detta som en 

oåterkallelig förlust. Vissa av kvinnorna lämnade återbud till aktiviteter och valde att stanna 

hemma, då deras fysiska funktion var sämre. Vissa lämnade återbud för att de skämdes över 

deras nedsatta fysiska funktion och ville exempelvis inte skrämma andra, andra lämnade 

återbud för att de inte längre hade någon ork. Detta ledde till att många av kvinnorna isolerade 

sig i hemmet. En kvinna beskrev hur hon skulle isolera sig under sommaren och endast träffa 

de få vännerna som visste om sjukdomen och isolera sig för att det nu hade blivit svårt att 

dölja sitt tillstånd. 

 

En annan anledning till upplevelsen av en svårighet att delta i olika aktiviteter var på grund av 

svårigheten att delta muntligt i samtal. Datorn var ett vanligt hjälpmedel för att kunna delta i 

samtal, där en datorröst läste upp det som skrevs. 

Att “prata” via datorn är inte att prata lär man sig efter ett tag. Det går inte att hänga med i ett 

vanligt samtal. Du anar inte hur snabbt du glömmer och går vidare när du pratar. Jag kan höra 

något intressant i ett samtal. Trettio sekunder senare, när min kommentar är formulerad och 

jag klickar på tala, ser folk ut som frågetecken (Jansson, 2011, s. 221)  

De tyckte det var svårt att delta i samtal med andra personer, just för att det tog sådan tid att 

skriva och få det uppläst av datorn. 

 

Svårighet att göra sig förstådd  

Saknaden av sin röst och förmåga till tal var stor, då de nu inte längre kunde delta i sociala 

sammanhang och göra sig förstådda. Jansson (2011) tyckte: “Faan. Det här vore ingenting, 

ingenting, om jag bara hade min röst. Då kunde jag vara jag. Jag kunde visa att jag var jag.” 

(s.177). Den främsta svårigheten till att inte kunna göra sig förstådd var talet, då det lätt blev 

sluddrigt och oförståeligt. Några kände en svårighet i att hålla ett nyanserat samtal, där en 

kvinna såg sin hals som ett “ALS filter”, som gjorde hennes tänkta ord till obegripliga läten. 

En stor maktlöshet och en känsla av att skrumpna inifrån i att inte kunna göra sig förstådd var 

förekommande. En av kvinnorna upplevde förlusten av sin talförmåga som urlöjlig och 

knäpp, då hon inte längre kunde samtala med sina vänner som hon önskade. En annan av 

kvinnorna tyckte däremot att trots hennes nedsatta förmåga till att kommunicera med andra 

människor så ville hon inte undvika de sociala situationerna. “Jag gillar att umgås ändå. Jag 

lyssnar. Skrattar. Jag har pratat väldigt mycket redan. I åratal. Babblat och babblat. Goda 

vänner säger tillräckligt mycket klokt på egen hand”. (Jansson. 2011, s.168). 



 

11 
 

 

Existentiella förluster och dess konsekvenser 

De fysiska konsekvenserna av ALS medförde också existentiella förluster. Det framkom att 

ALS bidrog till en hel del känslor som sorg, oro, förtvivlan och tankar kring framtiden. ALS 

förluster påverkade även kvinnornas självbild.   

 

 Osäker framtid 

 

Min framtid hade jag över huvud taget någon? Hur länge skulle jag få leva? Hur länge skulle 

jag klara av mitt “vanliga” liv? När skulle jag hamna i rullstolen? När skulle jag bli totalt 

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

ALS innebar en känsla av osäkerhet inför framtiden. Osäkerheten infann sig bland annat på 

grund av att det ständigt fanns en ovisshet om var sjukdomen skulle slå till härnäst och vilka 

problem som skulle uppkomma i vardagen. Detta bidrog bland annat till att själva tillvaron 

uppfattades som otrygg. Trots en känsla av osäkerhet inför vad som skulle komma, fanns det 

en viss nivå av acceptans. Jansson (2011) menade: “Jag har vant mig, fogat mig vid tanken att 

jag har en sjukdom som inte kommer att gå över utan bara göra mig klenare och klenare 

fysiskt”. (s.10). 

 

Många olika känslor såsom oro, rädsla och nedstämdhet, uppkom kring den ovissa framtiden. 

Främst uttrycktes en stor sorg över att aldrig kunna utföra vissa aktiviteter igen, såsom att 

aldrig kunna handla julklappar till familjen eller kunna plocka ris i skogen. En sorg över att 

inte kunna uppfylla sina idéer om vad som ville utföras i livet. En sorg över att behöva säga 

farväl till livet, allt roligt och alla minnen var även utmärkande. “Gråten, sorgen, vemodet, 

längtan efter mer tid till alla idéer, till att få uppleva planerade resor, att veta att det är slut 

med allt. Det är faktisk svårare än man har tänkt att dö.” (Abram-Nilsson & Axelsson, 2003, 

s.23).  

 

Vissheten om att dagarna var räknade bidrog till att kvinnorna sörjde det som aldrig skulle få 

upplevas i framtiden tillsammans med familjen.  

När jag förstod att jag var obotligt sjuk och mitt liv kanske inte skulle bli så jätte långt var det 

två tankebilder (minst...) som fick mig att gråta. Två saker som kanske aldrig skulle bli av. Jag 

och mannen, skrynkliga, som cyklar sakta i en stad. Att få bli skrynklig, och ändå leva. 

Förväntade jag mig. Och så bilden av mig och mina barnbarn…. Bilderna kan fortfarande 

framkalla tårar (Jansson, 2011, s.16).   

Många av kvinnorna kände en djup sorg över att lämna sina familjer efter sig, men ville 

samtidigt att familjens liv skulle fortsätta efter deras bortgång. 
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Tankar kring den oförutsägbara framtiden och följaktligen den oförutsägbara döden var 

vanliga. Den vanligaste tanken och känslan inför döden var rädsla. Men vissa uttryckte även 

en vilja att få dö, detta på grund av sjukdomens fortskridning och de påföljande förlusterna. 

Fants (1994) funderingar om döden löd: “Jag ser döden som en utväg ur sorgen, som en 

befriare. Det har jag alltid gjort. Med det framtidsperspektiv jag nu har blir döden en 

bundsförvant, en räddare ur oro och ovisshet.” (s.184). Vissa övervägde tanken att begå 

självmord, medan en kvinna ville ha aktiv dödshjälp. En av kvinnorna uttryckte att närvaron 

av döden gjorde att hon kände sig mer närvarande och en känsla av att detta förde henne 

närmare livet.  

 

Emotionell omvälvning 

De stora fysiska förlusterna som det innebar att drabbas av ALS gjorde att det medföljde en 

lika stor emotionell omvälvning. Den emotionella omvälvningen innebar att det var stora och 

plötsliga förändringar i livet som gjorde att det uppstod olika känslor som oro, rädsla, panik, 

ilska och frustration. Det som framkom tydligast var upplevelsen av olika sorters sorg och 

nedstämdhet inför den situationen som de hamnat i. Alla uttryckte sin sorg och nedstämdhet 

genom att gråta. De grät i sin ensamhet, inför sjukvårdspersonal och inför anhöriga. “Och då 

väller min förtvivlan upp. Fördämningarna brister. Jag gråter mot min äldsta dotters mage.” 

(Lindquist, 2003, s.104). 

 

Olika känslor av ensamhet fanns trots att flertalet levde i förhållanden och hade familj. En del 

av ensamheten var självvald på grund av att de inte ville att deras familj skulle lida, där en 

kvinna uttryckte att hon alltid klarat sig själv tidigare och nu i denna situationen inte ville 

belasta någon i hennes närhet med hennes sorg och rädsla och därför kände sig ensam. Fant 

(1994) tänkte således: “’Ensam, med ett helt livs arbetskamrater, äktenskap, 

kärleksförhållanden, många vänner och bekanta, några nära vänner. En existentiell 

ensamhet?’ Så känner jag också, trots att jag dessutom har både barn och barnbarn.” (s.164). 

 

Samtidigt som det fanns känslor av ensamhet tyckte en av kvinnorna att det skulle bli 

plågsamt att förlora sin rätt att vara ensam. Det upplevdes skrämmande att bli beroende av en 

annan människa som skulle hjälpa dem i vardagen och med det intima sysslorna som att 

duscha, gå på toaletten och påklädning. 

Jag skulle bli helt utlämnad till andra människors godtycke, förmåga eller oförmåga att bistå 

mig med de allra nödvändigaste, vardagliga göromål! Tanken fyllde mig med den största 

förfäran och jag kände att allt rämnade inom mig. Jag ville inte leva längre med detta 

skräckscenario (Fant, 1994, s.103). 

 

Det fanns en rädsla inför att bli bortglömd som den friska personen de en gång var. Att deras 

familjer och anhöriga endast skulle komma ihåg bilden av dem som sjuka. En av kvinnornas 

största rädsla var att hennes barn inte skulle minnas henne som friska och inte minnas alla 

roliga upplevelser de hade haft tillsammans. En av kvinnorna kände sig övergiven av sitt barn 
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på grund av de fysiska förlusterna som gjorde att hon inte längre kunde medverka fullt ut i 

hans vardag och uttryckte det såhär; 

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

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

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

fixa, följa med och hjälpa till. Det finns smärta i det här.” (Jansson, 2011, s.98–99). 

 

Det fanns många olika anledningar till att kvinnorna upplevde känslor av skam. En av 

kvinnorna kände skam för att hon inte varit tillräckligt tacksam för det liv hon hade och därför 

drabbats av ALS. En kände sig skamsen över sitt tankesätt, där hon ansåg att en person ska 

vara frisk och rörlig för att ha ett fullt människovärde men hade nu insett att hon själv inte 

kommer vara frisk och rörlig livet ut. Den vanligast orsaken till känslan av skam var för de 

fysiska förlusternas konsekvenser.   

Byschonna! Nu slår jag armen, den som jag kan röra, mot benen och gråten attackerar mig. 

Äntligen ser min make att pyjamasbyxorna hänger vid anklarna och stjärten är bar. Jag knäar 

kobent, som för att dölja, när han böjer sig ned för att dra upp dem. - Men det är väl inte så 

farligt, protesterar han när jag börjar hulka högt. Nej, det var kanske inte det, men just nu i den 

här stunden är det så illa. Det är vanmakt. Den väller upp och blir bara mer. (Lindquist, 2003, 

s.135).  

De fysiska förlusterna som gjorde att kvinnorna blev beroende av andra människor, gjorde i 

vissa fall att de kände en känsla av vanmakt. De som främst bidrog till känslan av vanmakt 

var vårdpersonal där de talade över deras huvud och doktorn inte informerade dem 

personligen utan informerade assistenten istället. Familj och anhöriga bidrog även till känslan 

av vanmakt där de omedvetet talade nedlåtande, klappade dem på huvudet som ett barn och 

underskattade deras intellektuella förmåga.   

 

Förlorad självidentitet 

Flera beskrev hur de inte längre kände igen sig själva utseendemässigt, emotionellt och i de 

förmågor de inte längre kunde hantera. En av kvinnorna beskrev det som märkligt att bo i en 

sjuk kropp och ringde till sin egna telefonsvarare för att höra sin friska röst.  

 

Den största förlusten av självidentitet låg i att inte längre känna igen sig själv i utseendet. 

Jansson (2011, s.153) tyckte såhär: “Mina ben har varit vackert muskulösa tills nu. Nu börjar 

de falla ur. Mina armar är spensliga och rödflammiga, mina axlar knotiga, min hals senig och 

sned, mina fötter svullna”. 

En av kvinnorna beskrev hur hon inte längre kunde hålla ihop käkarna, detta fick henne att 

tycka att hon såg korkad ut, trots att hon uppfattade sig själv som smart. Kvinnorna ansåg sig 

sannolikt inte längre var attraktiva för sina män på grund av det förändrade utseendet 

sjukdomen bidrog till och Lindquist (2003) skrev: “Hur ska en kvinna som fortfarande vill 

vara attraktiv för sin man lära sig att acceptera att hon sannolikt inte är det längre.” (s.134). 
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Förutom förlorad självidentitet kände de inte heller igen sig själva i känslolivet längre. Att 

plötsligt och oprovocerat brista ut i gråt eller skratt kom ofta som en chock. Vissa upplevde 

även att de lättare blev sårade och förolämpade nu än tidigare i livet. “Min svaga vänsterhand 

får plötsligt styrka att snärta till hennes. Jag slår min vän. Och inget förlåt kommer från mina 

läppar. Vad händer? En liten rispa kränker mig.” (Lindquist, 2003, s.210). 

 

Kämparvilja trots förlust 

Att drabbas av ALS ansågs vara en livsutmaning som bara måste klaras av. Att de måste 

bekämpa den fiende som invaderat deras kropp och nervsystem. De ville inte bli bittra och 

ömkansvärda under resans gång, utan försöka behålla livsglädjen trots alla motgångar. 

“Samtidigt som jag sörjer och ibland förbannar mitt “öde” ser jag sjukdomen som mitt livs 

största utmaning. Även om det är svårt ibland tänker jag följa kvinnokampens devis: - Gråt 

inte - kämpa!” (Fant, 1994, s.216). 

 

Flertalet av kvinnorna beskrev hur de upplevde att de behövde hålla en positiv anda till 

sjukdomen och dess förluster för att kunna fortsätta kämpa, att hela tiden leva i nuet och ta 

dagen som den kom och att försöka göra något meningsfullt utav alla bekymmer. Trots att 

viljan av att kämpa fanns, uppkom det stunder då hopplösheten blev för stor och 

kämparglöden släcktes. 

 

Jag har hållit masken trots sorgen och bekymmer, och det har faktiskt varit till viss hjälp. Om 

man lyckas hålla något energifält vid liv, kanske det hjälper allmäntillståndet? För mig har det 

känts på det viset, och därför har jag låtit bli att ge efter för min omedelbara impuls att ge upp, 

bara lägga mig ner och ge slaget förlorat (Fant, 1994, s. 12–13) 

 

 

DISKUSSION  

 

I resultatet framkom det att de fysiska förlusterna som drabbade kvinnorna ledde till problem i 

vardagen och problem med att klara sig själv. De sociala förlusterna bestod främst av en 

nedsatt förmåga till verbal kommunikation som bidrog till en svårighet att göra sig förstådd, 

delta i samtal och aktiviteter och därmed en svårighet i att upprätthålla relationer. De 

existentiella förlusterna var främst en osäkerhet inför framtiden och den emotionella 

omvälvningen bestod av olika känslor kring den situationen kvinnorna hamnat i.   

 

Metoddiskussion  
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Vid val av uppsatsens metod övervägdes vilken typ av metod som skulle passa bäst till syftet 

att beskriva och belysa personers upplevelser av att ha blivit drabbade av ALS och dess 

påföljande förluster. Följaktligen valdes en kvalitativ ansats, då det ansågs passa syftet. 

Skönlitterära böcker, i detta fall fyra självbiografier och en biografi, valdes som 

analysmaterial, då det ansågs vara en bra källa till personers upplevelser av att leva med ALS.  

Det uppskattades inte finnas tillräckligt med material att tillgå i form av vetenskapliga 

originalartiklar för att göra denna slags litteraturstudie. Att skönlitterära böcker valdes kan 

påverka uppsatsens tillförlitlighet eftersom de inte är vetenskapliga originalartiklar, utan 

skönlitterära böcker publicerade av privatpersoner. Tillförlitligheten av innehållet i de 

personliga berättelserna i de utvalda skönlitterära böckerna anser författarna till denna 

uppsatsen därför vara svårbedömt, detta för att varje persons upplevelser var unikt för dem 

och påverkas av varje persons livsvärld. Därmed kan en upplevelse vara svår att bedöma som 

“rätt eller fel”, utan är alltid riktig och verklig för varje person. Nyström (2012) menar dock 

att i en hermeneutisk studie med livsvärlden som grund behöver inte “yttre fakta” kontrolleras 

utan de medverkandes “levda sanning” ska accepteras och beskrivas som den erfars. Därmed 

är de skönlitterära böckerna en relevant källa till den “levda sanningen” av upplevelsen av 

ALS.  En källkritisk granskning där Segestens (2012b) beskrivning låg som grund (Se bilaga 

3) gjordes dock också av böckerna, vilket ökar tillförlitligheten av uppsatsen. Sättet de 

skönlitterära böckerna är skrivna på skiljer sig väsentligt, då vissa är väldigt beskrivande och 

utförligt skriva medan vissa är skrivna kort och koncist. Detta kan möjligtvis vara en svaghet 

då detta kan påverka hur vi tolkade innehållet i materialet.  

 

Fem stycken självbiografier, istället för fyra, hade varit mest lämpligt att analysera som 

underlag till studien, eftersom endast den som själv var drabbad av ALS upplevelser då 

framkom, vilket skulle gjort det lättare att undvika eventuella feltolkningar i analysprocessen 

då anhörigas och den drabbades upplevelser inte riskerade att förväxlas. Då endast fyra 

stycken självbiografier som passade inklusionskriterierna kunde identifieras, valdes även 

biografin Lyckliga ni som lever av Kerstin Abram-Nilsson och Axel Valdemar Axelsson 

(2003). Den valdes med anledning av att den är en biografi som grundades i 

dagboksanteckningar och bilder/målningar. Det ansågs vara en mindre chans för eventuell 

misstolkning i dagboksanteckningar, än i andra biografier där intervjuer och brev låg som 

grund för böckerna. En större del av boken är dock skriven av Axel, som är make till Kerstin. 

Detta gjorde även att denna boken valdes framför andra biografier, detta för att författarna till 

denna uppsatsen ansåg att en makes upplevelser och tolkningar av sin frus upplevelser och 

situation är mer trovärdig än exempelvis en väninnas tolkning av en annan väninnas 

upplevelser av ALS. Författarna till denna uppsatsen har även varit noggranna med att endast 

inkludera makens upplevelser, då de berörde hans frus fysiska förluster som exempelvis att 

Kerstin inte längre kunde gå. De existentiella förluster som uttryckts har endast inkluderats då 

det tydligt framgick att det är makan Kerstin som uttrycker dem.  

 

Inklusionskriterierna gjorde att urvalet av böckerna resulterade i att det endast var kvinnors 

upplevelser av ALS och dess påföljande förluster som blev belysta. Detta var inget aktivt val 

eller ett inklusionskriterium och gjorde att ett manligt perspektiv inte belystes. Detta är en 

svaghet i uppsatsen, då vi inte vet om ett manligt perspektiv hade förändrat resultatet. Vi hade 
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inte satt ett kriterium på åldersspannet på böckernas publiceringsdatum, detta gjorde att 

böckerna publiceringstiden skiljer sig mellan 1994–2011. Detta är något vi inte anser påverkar 

resultatet allt för mycket. Det finns idag fortfarande inte ett botemedel för ALS och 

behandlingsalternativen skiljer inte sig väsentligt. Den symtomlindrande behandlingen har 

dock blivit bättre, vilket kan påverka upplevelsen något. Svenska som ursprungsspråk var ett 

inklusionskriterium, detta för att undvika eventuella misstolkningar i översättningen av de 

skönlitterära böckerna. Detta gjorde att vi missade människor från andra länders upplevelser, 

vilket kan vara en svaghet då kultur, normer och tillgången till vård kan skilja sig åt, vilket 

även gör att det finns en möjlighet att upplevelsen av ALS skiljer sig åt.  

 

En kvalitativ innehållsanalys enligt Dahlborg-Lyckhage (2012) används för att analysera 

böckerna. Båda författarna till denna uppsats har fått fram liknande meningsbärande enheter, 

som sedan gemensamt diskuterats och delats in i olika teman. Detta tillvägagångssätt är en 

styrka i uppsatsen. I och med att böckerna lästes och meningsbärande enheter plockades ut en 

efter en, fanns det en risk att det i sista boken omedvetet valdes ut meningsbärande enheter 

som liknade de som tidigare framkommit, vilket är en svaghet. Författarna till denna 

uppsatsen läste dock böckerna i olika ordningsföljd och kom fram till liknande resultat, vilket 

är en styrka. Slutligen delades de olika koderna in i subteman som sedan delades in i 

huvudteman, detta gjordes genom reflektion och diskussion för att gemensamt komma fram 

till ett enhetligt resultat, vilket även detta styrker resultatet. En gemensam reflektion kring 

förförståelsen hos författarna till denna uppsatsen gjordes i början av studien. Detta för att 

kunna identifiera och åsidosätta förförståelsen under studiens gång. Under reflektionen 

framkom att ingen av författarna hade någon tidigare direkt erfarenhet eller kunskap om 

sjukdomen. Den förförståelsen som fanns sen tidigare var att ALS var en hemsk sjukdom. 

Eftersom författarna till denna uppsatsen har varit medvetna om denna förförståelsen har den 

kunnat åsidosättas under studiens gång och har på så sätt inte påverkat resultatet. Dahlborg-

Lyckhage (2012) menar att en åsidosättning av sina förförståelser bidrar till att en öppenhet 

och följsamhet för textens helhet och komplexitet kan uppnås.  

 

Lundman och Granheim (2012) menar att tillförlitligheten i en kvalitativ innehållsanalys kan 

bedömas genom att granska om koder, kategorier och teman överensstämmer med textens 

innehåll och kan tolkas som trovärdig. Därför har citat från de skönlitterära böckerna 

presenterats i resultatdelen, för att visa hur kvinnorna uttryckte sig i texterna och på så sätt 

styrka de tolkningarna vi gjort. Överförbarheten menas med i vilken utsträckning resultatet 

kan överföras till en annan kontext (Lundman & Granheim, 2012). Det kan däremot hävdas 

att i en kvalitativ studie, där personers upplevelser utifrån deras livsvärld belysts, inte har som 

krav att den ska vara överförbar. Detta på grund av att personer kan tänka, känna och tycka 

lika, men det finns fortfarande de som känner och reagerar olika. Däremot i grupper med 

personer med liknande förutsättningar som personerna som belysts i denna studie finns en 

möjlighet till en viss överförbarhet av kunskapen och gjorda slutsatser.  

 

Resultatdiskussion  
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De fysiska förlusterna innefattar en förlorad förmåga att klara sig själv och att upprätthålla de 

vardagliga sysslor som tidigare har kunnat utföras utan problem. Kvinnorna upplever bland 

annat problem med att klä på sig, klara av den dagliga hygienen, och att gå och röra sig. En 

gradvis försämring av de fysiska förmågorna upplevs följaktligen av kvinnorna vilket även 

Chiò, Hammond, Mora, Bonito och Filippini (2015) påvisar. De lyfter också fram hur ALS 

patienterna gradvis hade försämrats under en period på 12 månader. Den gradvisa men ändå 

snabba förändringen av tillvaron gör även att livsvärlden förändras, vilket i sin tur påverkar 

upplevelsen av den levda kroppen. De fysiska och ofta drastiska förändringarna den levda 

kroppen erfarar, gör att kvinnorna uttryckte känslor som rädsla, skräck och panik över 

situationen. Vi anser att detta är något som bör uppmärksammas, inte bara vid ALS utan även 

vid andra tillstånd då den fysiska förmågan radikalt förändras och på så sätt påverkar 

livsvärlden. 

 

Olsson Ozanne, Graneheim, Persson och Strang (2012) belyser att en påtvingad passivitet till 

följd av ALS och dess förluster leder till negativa tankar och isolation. Patienterna kände en 

stor frustration över att inte längre kunna göra saker som de tidigare klarat av. Resultatet i den 

föreliggande studien liknar de som beskrivs ovan (ibid.). En rädsla fanns också för att bli 

fånge i sin egna kropp och att på så sätt bli beroende av andra människor. Patienterna i 

Ozanne, Graneheim och Strang (2013) upplevelser är likartade. Däremot skiljer sig här 

känslan över att bli beroende av andra människor. Patienterna i Ozanne et al. (2013) beskriver 

snarare en besvikelse och inte en rädsla. Vi anser att genom ökad kunskap kring hur 

livsvärlden begränsas vid ALS kan sjuksköterskor försöka motverka den påtvingade 

passiviteten och på så sätt erbjuda bättre omvårdnad.  

 

I vårt resultat finner vi att kvinnorna har ett behov att ta dagen som den kommer och att leva i 

nuet, detta för att orka kämpa vidare trots förluster. Att göra något meningsfullt av alla 

bekymmer bidrar också till en ökad vilja att kämpa. Olsson Ozanne, Graneheim, Persson och 

Strang (2012) har funnit att patienter upplever en reducerad existentiell smärta kring 

sjukdomen om de lever i nuet och tar dagen som den kommer. Av detta drar vi slutsatsen att 

trots den stora påfrestningen som ALS innebär, så kan det finnas en viss kämparvilja och sätt 

att hantera sjukdomen och dess konsekvenser. 

 

De sociala förlusterna bestod främst av en nedsatt förmåga till verbal kommunikation som 

bidrog till en svårighet att göra sig förstådd, delta i samtal och aktiviteter och därmed en 

svårighet i att upprätthålla relationer. da Costa Franceschini och Mourão (2015) menar på att 

en försämrad förmåga att tala leder till en försämrad livskvalitet. Detta är dock inget vi kan se 

ett konkret samband mellan, i vår studie uttrycker däremot alla kvinnorna negativa känslor 

kring att inte kunna tala, vilket kan tolkas som ett tecken på en försämrad livskvalitet. Den 

nedsatta förmågan till att kunna kommunicera verbalt ledde till en svårighet att kunna delta i 

samtal och aktiviteter. Detta gjorde att livsvärlden ytterligare begränsades väsentligt. I 

Mckelvey, Evans, Kawai och Beukelman (2012) framkommer det att svårigheten att 

kommunicera försämrade i sin tur förmågan att kunna arbeta och interagera socialt. Den 

förlorade förmågan till att kunna kommunicera beskrivs som den största förlusten kopplat till 
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ALS. Detta kan kopplas till kvinnorna i vårt resultat och deras upplevelser av att inte kunna 

kommunicera. Den nedsatta förmågan till att kunna kommunicera verbalt gjorde att kvinnorna 

hade en svårighet i att upprätthålla relationerna till andra. Detta påvisar hur viktig förmågan 

till att verbalt kunna kommunicera med andra upplevs. Vi anser därför att det är viktigt att 

som sjuksköterska ha denna kunskapen och förse patienten med hjälpmedel för att kunna 

kommunicera och då motverka en alltmer begränsad livsvärld.  

 

Det framgår i resultatet att kvinnorna gärna deltog i sociala sammanhang och samtal trots 

oförmågan till att kunna tala, vilket bidrog till att de istället satt tysta under samtalet. 

Kvinnorna använde sig också av en dator för att kommunicera. Trots den stora hjälpen 

datorerna tillför finns det även negativa aspekter kring dessa. Detta beskrivs även av 

Mckelvey, Evans, Kawai och Beukelman (2012) som menar på att trots den nedsatta 

förmågan till att kunna kommunicera verbalt ville fortfarande alla patienterna delta och 

närvara i samtalet och dess sociala sammanhang. De belyser också en negativ aspekt av 

datorn som hjälpmedel och det är att vänner till patienterna med ALS blev avskräckta av den 

monotona datorrösten. I Caron och Light (2015) använder patienterna sociala medier som 

hjälp, som är ett nyligen skapat vardagsfenomen. Patienterna upplevde att de lättare kunde 

upprätthålla relationen till familj och anhöriga genom sociala medier, exempelvis Facebook, 

speciellt till de anhöriga som bodde längre bort. Detta är något vi tror hade kunnat vara ett bra 

hjälpmedel för kvinnorna, dock blev Facebook populärt först efter flertalet av kvinnornas 

bortgång.  

 

Den främsta existentiella förlusten som framkom var att kvinnorna upplevde en osäkerhet 

inför framtiden. Osäkerheten bestod bland annat av att inte veta vad de skulle förlora för 

förmåga härnäst. I Ozanne et al. (2013) ses ett samband där patienterna uttrycker att det var 

värre och mer skrämmande att inte vet hur sjukdomsförloppet skulle se ut, än själva tanken på 

döden. Patienterna i studien (ibid.) uppger även att det känner en oro inför hur lång processen 

kommer att bli, kommer det bli ett snabbt eller långsamt sjukdomsförlopp? Denna oron är 

inget som har kunnat identifieras i den föreliggande studiens resultat. Kvinnorna uttryckte 

däremot en annan sorts oro och sorg över aktiviteter som aldrig skulle kunna utföras igen, 

framtidsplaner som kanske inte skulle kunna upplevas med familjen och att lämna familjen 

efter sig.  

 

De emotionella omvälvningarna som framkommer är att kvinnorna känner känslorna oro, 

panik, frustration och skam, men främst känslan av ensamhet. Ozanne et al. (2013) lyfter 

endast fram känslorna panik och rädsla, där en patient känner panik över en svårighet med 

andningen och en annan känner en rädsla över att dö på grund av att sätta i halsen. Ett 

samband mellan resultatet och Ozanne et al. (2013) finns, där båda belyser känslan av 

ensamhet. Orsaken till känslan av ensamhet motsäger sig dock, där patienterna (ibid.) 

upplever en rädsla för att deras anhöriga skulle dö och patienterna därmed bli ensamma, då de 

är beroende av sina anhöriga. Kvinnornas känslor av ensamhet är istället mer av en 

existentiell ensamhet, där ensamheten upplevs trots att flertalet av kvinnorna lever i 

förhållande och hade familj. Vissa av kvinnorna väljer dock en ensamhet, då de inte vill 
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belasta andra med sina känslor. Känslan av skam finns tydligt bland kvinnorna, vilket även 

Ozanne et al. (2013) lyfter fram. Den emotionella omvälvningen som tydligt framkom, hade 

inte alltid en tydlig orsak. Kanske kan de emotionella reaktionerna vara en konsekvens av den 

radikalt förändrade livsvärlden. Frågan vi ställer oss är då: Kan de emotionella 

omvälvningarna och reaktionerna motverkas eller lindras genom att sjuksköterskan, med en 

följsam vård, motverkar inskränkningarna på patientens livsvärld?  

 

Slutsats 

Det som framkom tydligast är att kvinnorna i studien upplever någon typ av förlust, där de 

fysiska, existentiella och sociala förlusterna är mest framträdande. Alla förlusterna påverkar 

och uppbringar olika känslor hos kvinnorna, dock har de ändå en hel del upplevelser 

gemensamt. De känslorna som är mest framträdande är sorg och rädsla över sjukdomen och 

alla dess påföljande förluster. Studiens resultat är av klinisk relevans då den kan underlätta för 

sjuksköterskor i arbetet med deras patienter som upplever förluster kopplade till fysiska 

förändringar, både ALS och till viss del andra liknande kroniska tillstånd. Sjuksköterskorna 

kan bli mer medvetna om vilka eventuella känslor och upplevelser som kan uppkomma. De 

kan även bli mer medvetna om att trots samma förlust kan upplevelsen och känslorna skilja 

sig åt mellan individer. Detta skulle kunna vara en fördel för patienten då sjuksköterskan med 

denna insikt, kan bedriva en bättre vård och omvårdnad. Eftersom denna studien endast 

belyser det kvinnliga perspektivet, anses det att vidare forskning borde involvera det manliga 

perspektivet. Detta för att se om det kvinnliga och manliga perspektivet skiljer sig väsentligt 

mellan upplevelserna av ALS och dess påföljande förluster. Då kultur, normer och tillgången 

till vård skiljer sig mellan olika länder och denna studien endast belyser kvinnor ifrån 

Sveriges perspektiv, borde vidare forskning även bedrivas för att undersöka om upplevelserna 

mellan olika länder skiljer sig väsentligt åt. 
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Databas Datum Sökord  Antal träffar Utvalda böcker 

LIBRIS 160926 Ro utan åror – Ulla-Carin 

Lindquist 

 1 1 

      

LIBRIS 160926 Amyotrofisk lateralskleros 

– patienter – biografi 

 45  

  + Bok  43  

  + Svenska  21 4 
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Författare 
År 

Titel Beskrivning 

Tina Jansson 
2011 

Om det bara var jag En självbiografi som baseras på Tina 

Janssons blogg, där Tina beskriver hur 

vardagen påverkas i takt med att 

sjukdomen fortskrider.  

Ingrid Sandgren 

2005 

Ett år med ALS - en 

smygande sjukdom 

En självbiografi som baseras på 

dagboksanteckningar där Ingrid 

beskriver sitt möte med ALS men även 

hennes vardagsgöromål.  

Ulla-Carin Lindquist 
2004 

Ro utan åror - en bok 

om livet och döden 
En självbiografi där vi får följa Ulla-

Carins korta resa från första misstanke 

om ALS tills hon går bort. En bok som 

skildrar tankar om döden, livet och 

kärleken till familjen.  

Kerstin Abram-Nilsson 

Axel Valdemar Axelsson 
2003 

Lyckliga ni som lever - 

om rätten till vår död 

En biografi skriven av Axel, äkta make 

till Kerstin som lider av ALS. Boken 

baseras till viss del på Kerstins 

dagboksanteckningar, men största delen 

är skriven av Axel.   

Maj Fant 
1994 

Klockan saknar visare En självbiografi där Maj skildrar 

upplevelser och förändringar i livet efter 

diagnosen ALS. 
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Ro utan åror - Ulla-Carin Lindquist. Utgivare: Norstedts förlag.  

Norstedts förlag är ett av Sveriges äldsta förlag och grundades år 1823. De ger ut 

skönlitteratur och faktaböcker, som de uppger omfattar kvalitet och bredd. Norstedts strävar 

efter att förmedla erfarenheter, berättelser och kunskap till så många som möjligt, i så många 

former som möjligt. Författarna av denna uppsats bedömer förlaget som ett tillförlitligt och 

bra förlag. Detta förlag anses passa till den utgivna boken; Ro utan åror av Ulla-Carin 

Lindquists syfte. Boken Ro utan åror är en logiskt skriven bok där det lätt går att följa Ulla-

Carins resa i texten från diagnosens till hennes bortgång. Boken uppfattas som noga redigerad 

och är utgiven av ett tillförlitligt förlag. Allt detta tillsammans anser författarna till denna 

uppsatsen, höjer tillförlitligheten i boken.  
 

Klockan saknar visare - Maj Fant. Utgivare: Natur och Kultur.  

Natur och Kultur är en stiftelse som är utan enskild ägare, som grundades år 1922. Natur och 

Kultur ger ut akademiskt material, läromedel och allmänlitteratur. De uppger att de ger ut 

kvalitetsböcker för en bred population. De strävar efter att genom stöd, inspiration, utbildning 

och bildning verka för tolerans, humanism och demokrati. Detta förlag anser författarna till 

denna uppsatsen passa till Maj Fants; Klockan saknar visare och höjer därmed 

tillförlitligheten i boken. Boken är välskriven där det enkelt går att följa med i texten och 

förstå vad Maj Fant vill förmedla med boken. Boken uppfattas som noga redigerad och 

välskriven.  

 

Om det bara var jag - Tina Jansson. Utgivare: Cordia. 

Cordia är en del av Verdum AB:s förlag. Cordia grundades år 1994 och köptes upp av 

Verdum 1996. Cordia ger ut böcker främst inom ämnesområdena: tro och livsåskådning, 

psykologi och livsfrågor eller teologi och andlig vägledning. Utgivna böckerna består av både 

fack- och skönlitteratur där målgrupperna är privatpersoner, församlingar och organisationer. 

Författarna till denna uppsats anser att även detta förlag passa till Tina Jansson syfte med 

boken Om det bara var jag. Denna bok grundas på Tina Janssons blogg där hon berättade om 

vardagen med ALS. Det framkommer i boken att Cordia kontaktade Tina för att ge ut 

blogginläggen som en bok, vilket hon ville. Boken uppfattas som noga redigerad och 

välskriven, där det är lätt att följa med i texten.  

 

Ett år med ALS; en smygande sjukdom - Ingrid Sandgren. Utgivare: Strandkullens förlag.  

Strandkullens förlag har ingen egen hemsida där det går att läsa om förlaget. Det går däremot 

att hitta flera andra böcker som också blivit utgiven av Strandkullens förlag, utav olika 

författare och i olika genre. Detta visar författarna till denna uppsatsen att det inte är ett privat 

förlag som blivit startat av Ingrid Sandgren själv, då de givit ut andra böcker av andra 

författare också. Däremot bör en viss återhållsamhet till förlagets tillförlitlighet beaktas då 

information om förlaget inte går att finna.  Men då boken handlar om Ingrids upplevelser av  
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vardagen med ALS anser författarna till denna uppsatsen att förlagets tillförlitlighet inte 

påverkar tillförlitligheten i boken innehåll. Innehållet i boken baseras på Ingrid 

dagboksanteckningar och är en personlig berättelse. Boken har en logisk följd i texten, och 

författarna till denna uppsatsen har svårt att se att boken har blivit redigerad innan 

publicering.  

 

Lyckliga ni som lever: om rätten till vår död - Kerstin Abram-Nilsson och Axel Valdemar 

Axelsson. Utgivare Atlantis förlag.  

Atlantis förlag grundades år 1977. Förlaget ger främst ut fackböcker men även ett väl utvalt 

urval av skönlitteratur. Atlantis strävas efter att vara ett kvalitetsförlag, där utgivna böcker ska 

utstråla kvalitet i både innehåll och form. Lyckliga ni som lever är en välskriven bok som 

baseras på Kerstins, som är drabbad av ALS, dagboksanteckningar och hennes make Axels 

upplevelser av hur sjukdomen påverkar Kerstin. Förlaget Atlantis bakom boken uppfattas av 

författarna till denna uppsatsen som ett bra förlag, vilket gör att tillförlitligheten av boken blir 

större. Boken uppfattas som väl redigerad och är lätt att läsa. Denna boken ingår även i 

debatten om dödshjälp, där boken inte blivit skriven i syftet att lyfta frågan om dödshjälp, 

utan i efterhand blivit upplyft på grund av de frågor och reflektioner som Kerstin ställer sig.
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Meningsbärande enhet Kondensering Kod Subteman Huvudteman 

“Snart lydde armen inte, den 

började leva sitt eget liv och 

domnade bort alltmer…” 

Armen lydde inte, den levde 

sitt egna liv och domnade. 
Försvagning och 

bortdomning av 

armen. 

Förlorad kroppsfunktion Fysiska förluster 

” Numera klarar jag bara 

kläderna med resår i midjan, 

såvida ingen hjälper mig att 

knäppa knapp och dra upp 

blixtlås i kjolen på morgonen.” 

Klara bara kläder med resår, 

såvida ingen hjälper med 

knapp och blixtlås på 

morgonen  

Tricks för att få 

vardagen att fungera. 
Problem som uppstår i 

vardagen  
Fysiska förluster 

” När jag förstod att jag var 

obotligt sjuk och mitt liv kanske 

inte skulle bli så jättelångt var det 

två tankebilder (minst...) som 

fick mig att gråta. Två saker som 

kanske aldrig skulle bli av. Jag 

och mannen, skrynkliga, som 

cyklar sakta i en stad. Att få bli 

skrynklig, och ändå leva. 

Förväntade jag mig. Och så 

bilden av mig och mina 

barnbarn… Bilderna kan 

fortfarande framkalla tårar. ” 

När jag förstod att jag var 

obotligt sjuk och inte hade 

jätte långt kvar var det två 

tankebilder som fick mig att 

gråta. Jag och mannen, 

skrynkliga, cyklade sakta i 

en stad. Att få bli skrynklig 

och ändå leva. Förväntade 

jag mig. Och så bilden av 

mig och mina barnbarn. 

Bilderna framkallar tårar.  

Sorg över förlorad 

framtids upplevelser. 

Osäker framtid Existentiella förluster 

och dess konsekvenser 
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“På ett år har jag blivit 

fånge i min kropp. För ett 

år sedan bar jag stativ på 

Sveavägen i Stockholm.” 

På ett år har jag blivit 

fånge i min kropp.  
Upplevelsen av att bli 

fånge i sin egna kropp  
Förlorad kroppsfunktion Fysiska förluster 

” Gick till minigolfbanan 

med sönerna istället…. 

Försökte slå några slag 

själv också, men det gick 

inte alls.” 

Gick till minigolfbanan 

med sönerna. Försökte slå 

några slag själv men det 

gick inte. 

Oförmåga till deltagande i 

aktivitet. 
Nedsatt förmåga till social 

aktivitet.  
Sociala förluster 

 


