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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Amyotrofisk Lateral Skleros (ALS) är en neurologisk sjukdom som skadar 

motoriska neuron i hjärnbarken, kranialnervskärnor i hjärnstammen, ryggmärgen och de 

perifera motoriska neuronen. I Sverige får 220-250 personer diagnosen ALS varje år. På 

grund av sjukdomens dåliga prognos och symtomens allvarliga karaktär kan den psykologiska 

påverkan av sjukdomen vara stark. 

Syfte: Syftet med studien är att belysa upplevelsen att leva med Amyotrofisk Lateral Skleros 

utifrån begreppen levd kropp och välbefinnande. 

Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på fem biografier som analyserades 

utifrån kvalitativ manifest innehållsanalys. 

Resultat: Resultatet är baserat på tre kategorier samt tillhörande underkategorier som belyser 

upplevelsen av att leva med ALS. Kategorierna är Kroppen sviker, Sociala samspelets 

påverkan samt Acceptans av situationen. Resultatet visar upplevelsen av att vara fånge i sin 

egen kropp men också att ett välbefinnande kan uppnås. 

Slutsats: Att drabbas av ALS innebär en förändrad tillgång till livet och personerna som 

drabbas behöver därför genomgå förändring. Med rätt hjälpmedel och stöd från närstående 

och vårdpersonal så kan dock välbefinnande uppnås. Denna studie belyser att den 

sjukdomsdrabbades förmåga att acceptera förändring leder till ökat välbefinnande. 
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1. INLEDNING 

 

Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en motorneuronsjukdom som påverkar de viljestyrda 

musklerna genom muskelförtvining. Sjukdomsförloppet går snabbt och det finns i nuläget 

inget botemedel. På grund av sjukdomens allvarliga karaktär påverkas de drabbade såväl 

psykiskt som fysiskt. Författarna till studien har därför funnit ett intresse i att undersöka hur 

sjukdomen upplevs. Studien belyser upplevelsen av att leva med ALS med fokus på 

begreppen levd kropp och välbefinnande. För sjuksköterskor är det viktigt att få en ökad 

förståelse över hur sjukdomen upplevs, för att kunna vårda dessa patienter på bästa sätt. 

 

2. BAKGRUND 

 

2.1 Amyotrofisk lateralskleros  

I Sverige får 220-250 personer diagnosen Amyotrofisk lateralskleros (ALS) varje år, det finns 

uppskattningsvis 750-850 personer som lever med sjukdomen (Socialstyrelsen, 2018). ALS är 

en neurologisk sjukdom som skadar motoriska neuron i hjärnbarken, kranialnervskärnor i 

hjärnstammen, ryggmärgen och de perifera motoriska neuronen. Detta leder till förlamning 

med muskelsvaghet, okontrollerbara muskelryckningar följt av muskelförtvining och 

varierande muskelspänning.  

 

2.1.1 Symtom 

Första symtomen brukar vara att individen upptäcker okontrollerbara små ryckningar i 

enstaka muskelknippen exempelvis i handens småmuskler (Ericson & Ericson, 2012). ALS 

finns i flera olika former. Alla är fortskridande och bryter ned det motoriska nervsystemet så 

att musklerna försvagas (Socialstyrelsen, 2018). Ericson & Ericson (2012) beskriver att 

oavsett vilka symtom som dominerat under sjukdomens förlopp så är nedsatt 

andningsförmåga, i kombination med aspirationskomplikationer oftast den slutliga 

dödsorsaken. 
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2.1.2 Behandling 

Etiologin för sjukdomen är okänd och det finns i nuläget ingen botande behandling för 

sjukdomen utan den når dödlig utgång när sjukdomsförloppet gått så pass långt att det slår ut 

andningsmuskulaturen (Ericson & Ericson, 2012). På grund av sjukdomens prognos ger det 

många utmaningar för sjukvården och många neurologiska kliniker har därför ett ALS- team. 

Detta innebär att arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, kurator, logoped, läkare och 

sjuksköterska jobbar i ett team runt patienten (Vårdguiden, 2017). 

 

2.2 Psykologisk påverkan 

På grund av sjukdomens dåliga prognos och symtomens allvarliga karaktär kan den 

psykologiska påverkan av sjukdomen vara stark (Tramonti, Bongioanni, Di Bernardo, Davitti 

& Rossi, 2012). Detta eftersom hälsa och sjukdom kan ses som ett hot mot den man är. Då det 

kan öka avståndet mellan vad vi vill och vad vi kan göra (Svensk sjuksköterskeförening, 

2016). Detta är något Mistry och Simpson (2013) beskriver då deras studie visar att den egna 

identiteten hotas av att fysiska funktioner försämras och att möjligheten att fortsätta det 

vardagliga livet hindras.  

 

Shamshiri et al. (2016) visar i sin studie att livskvaliteten hos personer med ALS minskar i 

förhållande till fysiska funktionsnedsättningar men att faktorer som kön och ålder inte har 

någon påverkan på denna förvärring av livskvalitet. King, Duke & O'Connors (2009) menar 

att de personer som lever med ALS ställs inför utmaningar varje dag, eftersom de behöver 

anpassa sig till förändringar som är påverkade av sjukdomens progression. Personer med ALS 

kan därför förlora kontrollen över sina liv och känna sig oförmögna att kontrollera de förluster 

som kommer till följd av sjukdomen. Anpassning för personer med ALS involverar att 

anpassa sig till förlusten utan att kunna kontrollera den. Därför kände personerna med ALS en 

stor önskan att ha kontroll över vården i livets slutskede (Foley, Timonen & Hardiman, 2014). 

 

ALS innebär svåra psykologiska påfrestningar för alla involverade. Det kan vara mycket 

påfrestande för såväl patient som för vårdpersonal att se patienten ångestfylld, hjälplös och 

kämpande med andnöd (Ericson & Ericson, 2012). En studie gjordes för att belysa 

psykologiska faktorer hos patienter med dödliga sjukdomar. Denna visade att lidande som 

uppkommer vid dödlig sjukdom, är till följd av att komma till insikt om att livet är kort. 

Observationerna i studien visade att de patienter som lyckades omvärdera sina liv med vad 
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som fick dem att känna sig tillfreds var de som fick verklig acceptans över sitt liv (Montoya-

Juarez et al., 2013). 

 

2.3 Sjuksköterskans roll 

Veronese et al. (2015) menar att personer som drabbas av neurologisk sjukdom ställs inför 

många olika problem - fysiska, psykologiska, sociala och spirituella. De menar därför att 

hälso- och sjukvårdspersonal ställs inför utmaningar när det gäller att möta de behov som 

patienterna har. Willman (2014) menar att sjuksköterskan har en viktig roll i mötet med 

personer med obotlig sjukdom. Vårdvetenskapen lyfter fram att människan är unik och 

beskriver människan i ett holistiskt perspektiv. Willman (2014) menar även att vid 

omvårdnadsarbetet bör vårdvetenskapen stå som grund för sjuksköterskans tankesätt och 

handling. Sjuksköterskan bör därför vårda personcentrerat. Svensk sjuksköterskeförening 

(2016) beskriver att personcentrerad vård innebär att sjuksköterskan sätter personens behov 

av vård i centrum framför sjukdomen och att sjuksköterskan ser personen som en värdefull 

och jämbördig partner i vården och omsorgen. Anledningen att se patienten som en jämbördig 

partner i vården är att patienten alltid är expert på sig själv och på sin livssituation (Arman, 

Dahlberg & Ekeberg, 2015).  

 

För att sjuksköterskan ska lyckas med att se patienten som jämbördig partner behövs en 

vårdande hållning. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att en vårdande hållning innebär 

att sjuksköterskan kan använda sin vetenskapliga kunskap och samtidigt vårda med ett öppet 

sinne som ser till varje patients enskilda livsvärld. De menar att om sjuksköterskan 

uppmärksammar vad patienten har att förmedla, kan sjuksköterskan få ta del av patientens sätt 

att uppleva och förstå sin sjukdom samt vad som medför hälsa och välbefinnande för just 

denna person. Det är patientens berättelse om sig själv som möjliggör för sjuksköterskan att 

individualisera vården och skapa ett nyanserat vårdmöte (Snellman, 2014). 

 

Vid vårdandet av personer med obotlig sjukdom bör sjuksköterskan vara medveten om att 

personen kan känna sig frisk, trots kunskapen om att ha drabbats av obotlig sjukdom. Att inte 

förutsätta och ta för givet är därför av stor vikt i sjuksköterskans arbete (Lindqvist & 

Rasmussen, 2014). För sjuksköterskan kan det vara användbart att se till personens grad av 

KASAM ”känsla av sammanhang” för att försöka förstå vilka förutsättningar eller motgångar 

patienten står inför. En patient med låg grad av KASAM upplever troligen sitt tillstånd som 

mindre hanterbart och mindre begripligt. Sjuksköterskan bör därför se till att patientens 
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KASAM inte minskas ytterligare, genom att ge omfattande omvårdnad och de rätta verktygen 

för att patienten skall känna att situationen blir hanterbar (Langius-Eklöf & Sundberg, 2014). 

King, Duke & O'Connors (2009) beskriver i sin studie att personer som drabbas av ALS ställs 

inför många utmaningar i vardagen. Dessa utmaningar bemöts på olika sätt, förändringarna i 

vardagen kan i sin tur både skapa självkänsla och bidra till att personen mister sin självkänsla. 

Beroende på om personen lyckas anpassa sig till de nya omständigheterna, så stärks 

självkänslan. Har personen svårt att anpassa sig till de nya omständigheterna, kan självkänslan 

istället sjunka. Här finns paralleller till vad Langius-Eklöf och Sundberg (2014) beskriver, 

nämligen att ju högre grad av KASAM en person besitter, desto lättare blir anpassningsfasen 

och självkänslan består. En person med låg grad av KASAM kan ha svårare att anpassa sig till 

omständigheterna, vilket kan resultera i att självkänslan sänks.  

 

3. TEORETISK REFERENSRAM 

 

I denna studie kommer ett vårdvetenskapligt förhållningssätt tillämpas. Inom vårdvetenskapen 

beskriver Dahlberg och Segesten (2010) livsvärldsteorin som en filosofisk grundbult. Denna 

studie kommer att belysa upplevelser hos enskilda individer drabbade av ALS. Därför krävs 

en vårdvetenskaplig medvetenhet där fokus på individernas värld samt en vilja att förstå hur 

hälsa och sjukdom erfars av och påverkar den individuella människan (Dahlberg & Segesten, 

2010). Vårdvetenskapen anknyter till ett helhetsperspektiv, där det kroppsliga inte kan 

åtskiljas från det själsliga (Dahlberg & Segesten, 2010). Viktiga begrepp för studien är 

livsvärld, ”känsla av sammanhang”, levd kropp och välbefinnande.  

 

3.1 Livsvärld 

Arman, Dahlberg och Ekebergh (2015) beskriver livsvärlden som en hållning för hur vi 

förhåller oss till tillvaron. Hur vi upplever oss själva och den värld vi lever i. Det är även 

genom livsvärlden som hälsa, välbefinnande, lidande och sjukdom utspelar sig. Detta gör att, 

för att kunna förstå en sjukdomssituation, bör sjukdomens påverkan för den enskilda 

individen förstås. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver livsvärlden som världen så som 

den erfars. Vår livsvärld delar vi med andra samtidigt som livsvärlden är personlig och unik 

för varje individ. Livsvärlden präglas av tid och rum, tiden kan med livsvärlden som grund 

förstås som mer än vad bara klockan visar. Tid kan upplevas olika från individ till individ, 

även om tiden som klockan visar är densamma (Dahlberg & Segesten, 2010). Det rumsliga 
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baseras på varje individs perspektiv, en specifik plats eller omgivning kan upplevas olika från 

individ till individ (Dahlberg & Segesten, 2010). På grund av detta så är det därför inte 

konstigt att sjukdom upplevs olika från person till person. Det är enkelt att generalisera den 

drabbades upplevelser av dödlig sjukdom genom att tänka att personen i fråga enbart upplever 

hopplöshet och lidande. Istället kan livsvärlden hos de med dödlig sjukdom beskrivas på flera 

olika sätt och även innefatta hopp och välbefinnande. 

 

3.2 Känsla av sammanhang 

Langius-Eklöf och Sundberg (2014) beskriver begreppet KASAM, vilket betyder känsla av 

sammanhang. I begreppet KASAM ingår begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Dessa tre komponenter är viktiga att känna för att hälsa ska kunna stärkas, främjas och 

bevaras hos en sjukdomsdrabbad person. Dahlberg och Segesten (2010) benämner att vad 

som är meningsfullt för oss människor är högst individuellt. Vad som är meningsfullt kan 

även förändras över tid för en och samma person. Vad som däremot står klart är att behovet 

av mening relaterar till känslan av sammanhang. Hur pass låg eller hög grad av KASAM en 

person besitter, påverkar hur denne kan anpassa sig till sin sjukdomssituation. Langius-Eklöf 

och Sundberg (2014) beskriver att begriplighet kan uppnås genom att förmedla kunskap och 

genom att ge tydlig och relevant information. Hanterbarhet kan skapas genom att använda sig 

av resurser, exempelvis vårdpersonal men även andra typer av resurser och hjälpmedel. 

Meningsfullhet uppnås genom att uppmuntra såväl patient som närstående. Graden av 

KASAM kan påverkas negativt av dödliga sjukdomar som ALS. Detta eftersom fysiska 

nedsättningar och döden är oundviklig. Det kan vara svårt att hitta mening i en vardag som 

ständigt förändras och närmar sig slutet. Denna patientgrupp kan därför ställas inför flera 

utmaningar att behålla meningsfullhet, begriplighet samt hanterbarhet.  

 

3.3 Levd kropp 

Kroppen är den fasta medelpunkt varvid livsvärlden kretsar kring. Inom vårdvetenskapen ses 

kroppen inte enbart ur ett objektivt perspektiv utan också som subjektivt. Detta då kroppen 

erhåller minnen, upplevelser, erfarenheter, tankar, känslor och visdom. Detta innebär att 

kroppen är såväl meningsskapande som meningsbärande (Dahlberg & Segesten, 2010). Varje 

förändring i den levda kroppen medför en förändring av tillgången till livet, vilket blir tydligt 

i samband med ohälsa, sjukdom eller annat lidande (Arman, Dahlberg & Ekebergh, 2015). 

Vid ALS påverkas de fysiska funktionerna. Detta kan resultera i minskad mobilitet och 
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minskad talförmåga, vilket medför en förändring av tillgången till livet. Livet blir inte längre 

vad det tidigare varit, eftersom den levda kroppen är under förändring. Denna förändring 

medför att kroppen kan ses som ett objekt den sjukdomsdrabbade behöver förhålla sig till. 

Kroppen blir inte längre förenat med den man är. 

 

3.4 Välbefinnande 

Dahlberg och Segesten (2010) menar att välbefinnande kan uppnås vid sjukdom. 

Välbefinnande beskrivs som “att vara i stånd till” vilket kan innebära att individen som 

drabbas av sjukdom kan får en större drivkraft till att genomföra stora och små livsprojekt 

som i sin tur kommer uppnå ett välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010). Sjukdom kan 

därmed ge bränsle till att uppfylla projekt som individen aldrig annars skulle ta tag i. För att 

känna välbefinnande och att “vara i stånd till” krävs en trygghet och en känsla av 

sammanhang (Dahlberg & Segesten, 2010). Hälsa i begrepp som välbefinnande kan alltså 

råda trots att en obotlig sjukdom drabbat individen. Eftersom ALS medför fysisk nedsättning 

så kan personens möjlighet att ”vara i stånd till” förändras. Detta behöver dock inte enbart 

innebära negativ påverkan på välbefinnandet. Istället kan det som tidigare tagits för givet ge 

ett välbefinnande efter konstaterad diagnos.  

 

4. PROBLEMFORMULERING 

 

ALS är en sjukdom med dödlig utgång. Sjukdomen påverkar såväl fysiskt som psykiskt hos 

den drabbade och många existentiella tankar kan komma upp till ytan. De utmaningar och 

fysiska förändringar som uppkommer i vardagen hotar välbefinnandet och livskvaliteten. 

Beskedet att ha drabbats av ALS ses som en dödsdom och hoppet för framtiden börjar svikta. 

Att som vårdare ta patientens livsvärld i fokus är viktigt samt, om än det är en omöjlig 

uppgift, så bör vårdaren sträva efter att förstå upplevelsen hos den som insjuknat. På så sätt 

kan sjuksköterkan ge en bättre vård till patienter som är drabbade av denna sjukdom. Denna 

studie har därför till avsikt belysa några av de upplevelser personer med ALS har förmedlat. 

Hur har deras livsvärld påverkats av denna sjukdom? Hur uppnås välbefinnande trots denna 

progressiva sjukdom? 
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5. SYFTE 

 

Syftet med studien var att belysa upplevelsen av att leva med Amyotrofisk Lateral Skleros 

utifrån begreppen levd kropp och välbefinnande.  

 

6. METOD 

 

En kvalitativ litteraturstudie har genomförts. Denna metod ansågs vara lämplig då studien har 

för avsikt att undersöka subjektiva upplevelser av sjukdomen (Carlsson, 1991). Nedan 

redovisas studiens genomförande gällande datainsamling, urval och analys.  

 

6.1 Datainsamling 

Datainsamlingen baserades på fem biografier. Gemensamt är att det som beskrevs var 

upplevelsen för individer som drabbats av ALS. Sökbasen för denna datainsamling var via 

Libris, vilket är en nationell söktjänst med information om titlar på svenska bibliotek (Libris, 

uå). Vid sökningen användes sökorden ALS och biografi samt att vi enbart valde biografier på 

svenska. Detta gav oss 57 träffar. Därefter gjordes en ny sökning där sökningen avgränsades 

till böcker, vilket resulterade i 36 träffar. 

 

6.2 Urval och urvalsförfarande 

Av de 36 träffar vi fick via Libris valdes fyra självbiografier samt en biografi utifrån 

inklusions- och exklusionskriterier som beskrivna nedan. Efter att dessa kriterier tillämpats 

återstod nio sökträffar. Av dessa var tre sökträffar samma titel. Det stod alltså mellan sex 

biografier där vi valde bort den sjätte då den inte enbart handlade om upplevelsen av ALS 

utan också om religion och livsåskådning. 

 

Inklusionskriterier: Biografierna skall huvudsakligen återge personen med ALS upplevelse 

och tankar av sjukdomen. Biografierna ska vara skrivna på svenska som originalspråk. 

Exklusionskriterier: Biografier som enbart beskriver närståendes upplevelser valdes bort. 

 

De biografier som valdes var Ro utan åror av Ulla-Carin Lindquist, Ett år med ALS av Ingrid 

Sandgren, Om det bara var jag av Tina Jansson, Klockan saknar visare av Maj Fant samt Att 
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leva solvänd - En bok om Vibeke och ALS av Anna Holm. Den sistnämnda är inte skriven av 

Vibeke själv utan hennes upplevelser av sjukdomen återges av en nära vän. Samtliga 

biografier är skrivna på svenska som originalspråk och är utgivna mellan år 1994-2011. 

Sammanfattning av de valda biografierna redovisas i bilaga 1. 

 

6.3 Analys 

Författarna har läst och analyserat samtliga av de presenterade biografierna som beskriver 

upplevelsen av att ha drabbats av ALS. Båda författarna har läst samtliga biografier en gång 

för att få en uppfattning om deras innehåll. Därefter lästes de enskilt en gång till för att 

anteckna meningsenheter från biografierna. Meningsenheterna skulle relatera till begreppen 

levd kropp och välbefinnande. Författarna har sammanställt vad de kommit fram till enskilt 

för att sedan gemensamt försöka komma fram till den generella upplevelsen av att leva med 

ALS. Därefter har författarna gemensamt utgått ifrån en kvalitativ innehållsanalys där det 

manifesta innehållet analyserats. Det manifesta innehållet innebär det textnära, uppenbara 

innehållet och uttrycks på en beskrivande nivå (Lundman & Hällgren Granheim, 2017). 

Meningsenheter valdes ut utifrån vad de båda författarna enskilt kommit fram till. De enheter 

författarna gemensamt inte ansåg relatera till syftet och inte beskrev upplevelserna tydligt 

valdes bort. De utvalda meningsenheterna kondenserades sedan till kortare texter utan att ta 

bort det väsentliga. Därefter analyserade författarna de kondenserade meningsenheterna 

gemensamt och de benämndes sedan med koder. Liknande koder placerades under 

gemensamma subkategorier. Författarna diskuterade sedan likheter mellan subkategorier för 

att till sist skapa analysens huvudkategorier (Lundman & Hällgren Granheim, 2017). Exempel 

på analysprocessen visas i tabell 1. 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocess. 

Meningsenhet Kondensering Kod Subkategori Huvudkategori 

”Det var dimma 

och kändes 

ganska trist. Jag 

blev så dyster. 

”kan du förstå att 

detta är jag, som 

knappt kan snyta 

mig längre” sa 

jag till 

kompisen”  

”Jag blev dyster. 
kan du förstå att 
detta är jag, som 
knappt kan 
snyta mig 
längre”  
 

Olycklig över att 

inte kunna 

Sorg över 

försämring 

Kroppen sviker 
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6.4 Forskningsetiska aspekter 

Författarna har utgått från Helsingforsdeklarationen (2013) vilken har till avsikt att skydda 

deltagande informanter och att deras välbefinnande ska överväga alla andra intressen.  

De utvalda biografierna är utgivna i samråd med personen med ALS. På grund av detta ses 

ingen etisk grund att skydda informanternas identitet. Fokus ligger istället på att framföra 

informanternas upplevelser så korrekt som möjligt. Detta gjordes genom att båda författarna 

till studien läste samtliga biografier två gånger. För att sedan gemensamt diskutera och 

komma fram till en slutgiltig tolkning av materialet. När vi tolkar ett material gör vi det med 

vår förförståelse som grund (Birkler, 2008).  Detta gör att vi omedvetet kan påverka resultatet 

i den riktning vi vill. Eftersom denna studie har två författare, minimeras risken att 

förförståelse ska påverka studiens resultat. Detta eftersom diskussion mellan författarna leder 

till att förförståelsen utmanas. Vilket i sin tur leder till att tillförlitligheten för studiens resultat 

ökar.  

 

7. RESULTAT 

 

Nedan redovisas vad författarna gemensamt har funnit i sin kvalitativa innehållsanalys. 

Analysen resulterade i tre huvudkategorier och sju underkategorier. Dessa kategorier visas i 

tabell 2.  

 

Tabell 2. Översikt över huvudkategorier och underkategorier.  

Kroppen sviker Sociala samspelets påverkan Acceptans av situationen 

Min kropp är inte längre jag Hjälp av andra Döden känns inte 

skrämmande 

Sorg över försämring 

 

Inte vilja bli särbehandlad Acceptans av symtom 

  Välbefinnande på grund av 

dödlig sjukdom 

 

“Jag är inte min 

kropp. Jag är i 

den. Den är sjuk, 

men min ande är 

frisk. Mitt själv 

är min själ och 

den är stark.” 

 

Jag är inte min 

kropp, den är 

sjuk men min 

ande är frisk 

Min kropp är 

sjuk jag är frisk 

Min kropp är inte 

längre jag 

Kroppen sviker 
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7.1 Kroppen sviker 

Datamaterialet visade att personer med ALS upplevde att kroppen sviker vid 

sjukdomsförloppet. Att vara samma människa som tidigare fast ha en kropp som inte längre 

speglar den man varit beskrevs som problematiskt. Den fysiska försämringen som sjukdomen 

medförde gav även en psykologisk påverkan. Insikten av att inte längre vara i stånd till och 

inte ha kontroll över sitt liv gav stor påverkan på livet hos de drabbade.  

 

7.1.1 Min kropp är inte längre jag 

I datamaterialet framgick upplevelsen av att kroppen inte längre är förenad med individens 

identitet. Det som individen tidigare kunnat göra är inte längre möjligt vilket ger en känsla av 

att den man är förändrats och påverkats negativt. Kroppen ansågs inte längre vara duglig i det 

avseende att den inte längre speglade vem individen är och vad denne är kapabel till. När 

kroppens rörelsemönster förändrades bidrog det till en avsaknad av identitet och att andra 

människor inte längre kände igen individens sätt att vara. Upplevelsen av att kropp och sinne 

är ett blev därför tydligt i detta datamaterial. Upplevelsen av att inte längre vara kapabel till 

att vara vem man tidigare varit beskrevs som en saknad. Den levda kroppen var inte längre 

igenkännlig. 

  

Jag är inte min kropp. Jag är i den. Den är sjuk, men min ande är frisk. Mitt själv är min själ 

och den är stark. (Lindquist, 2004 s.90) 

 

Förlusten av en stark och tydlig röst var det som påverkade mest i vardagen. Att kunna få sin 

åsikt hörd och göra sig förstådd var viktigt för att känna samhörighet med andra men även för 

den egna självkänslan och identiteten. Att inte kunna utföra en fysisk rörelse själv upplevdes 

påfrestande men samtidigt anpassningsbart. Att däremot inte kunna be någon om hjälp eller 

kunna göra sig hörd i sociala sammanhang gjorde att känslan av att kroppen inte längre hörde 

ihop med den man är ökade.   

  

Faan. Det här vore ingenting, ingenting, om jag bara hade min röst. Då kunde jag vara jag. 

Jag kunde visa att jag var jag (Jansson, 2011 s.177) 

  

Upplevelsen av att vara fånge i sin kropp beskrevs som att vara samma människa men inte 

längre kunna det som tidigare gett mening och därför fått andra förutsättningar för livet. Detta 
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gav en känsla av frustration eftersom personerna i datamaterialet upplevde att kroppen inte 

längre var duglig. Att omgivningen förknippade en förlamad kropp med ett mindre 

intellektuellt sinne påverkade också känslan av att vara fånge i sin egen kropp. Kroppen kan 

vara förlamad och visa på ett svagare yttre men sinnet och tankarna var precis som de alltid 

varit. 

  

Jag ser korkad ut. Jag gapar hela tiden. Det ser inte smart ut. Fast jag är smart. Smart är 

liksom det jag är (Jansson, 2011 s.194) 

  

Att vara fånge i sin egen kropp uppfattades vara till följd av att ha drabbats av ALS och få 

genomgå de försämringar som sjukdomen ger. Det framgick också en annan uppfattning, 

nämligen att alla personer är fånge i sin egen kropp. Oavsett om man drabbats av ALS eller 

inte. 

  

Något pucko beskrev ALS som sjukdomen som gör en till fånge i sin egen kropp. Vem är inte 

fånge i sin egen kropp (Jansson, 2011 s.195) 

  

Personerna i datamaterialet upplevde att även om det finns mycket hjälpmedel att tillgå så är 

dessa inte tillräckligt för att kunna vara igenkännliga med den man var. Detta eftersom 

hjälpmedlen inte helt kunde ersätta de förluster som kroppen ställts inför. Känslan av att vara 

fånge i sin kropp upplevdes även om det fanns hjälpmedel för att kunna kommunicera eller 

mobilisera. Detta eftersom personen i fråga ändå inte kunde vara den person de tidigare varit. 

 

Själv har jag aldrig tänkt mig riktigt in i vilket handikapp det är att inte kunna göra något 

med sina armar och händer. Jag har mest associerat handikapp med rullstol, som ju är 

vedertaget ersättning för funktionshinder i benen. Men vad ersätter man förlamade armar 

med? (Fant, 1994 s.153). 

  

7.1.2 Sorg över försämring 

ALS är en progredierande sjukdom och försämringen som kommer till följd ger många 

utmaningar. Personerna i datamaterialet beskrev att upplevelsen av att inte längre vara i stånd 

till var sorglig och grund för lidande. Att inte längre kunna utföra de aktiviteter som tidigare 

gav mening och sammanhang, stora som små, gav känsla av hopplöshet. Personerna i 
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datamaterialet beskrev att de ständigt behövde anpassa sig efter försämringen sjukdomen 

medförde och att det gav upplevelse av motgång.  

  

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

eller ta paus. Känns ledsamt och sorgesamt (Sandgren, 2005 s.125) 

 

Att kroppen förändrades beskrevs som skrämmande och gav en enorm sorg. Upplevelsen 

beskrevs som obehaglig men även kränkande för att kroppen inte längre är vad den varit. 

Fysiska färdigheter förlorades från dag till dag vilket gjorde det till en kamp att fortfarande 

kunna det som kunde göras igår. Det gjorde att personerna ständigt blev påminda över vad de 

inte längre kunde göra. Personerna i datamaterialet beskrev främst en sorg över de simpla 

saker sjukdomsförloppet tagit ifrån dem. De beskrev det som meningslöst att beskriva vad de 

inte längre kunde göra. Detta eftersom det som personerna i datamaterialet kunde göra blev 

färre och färre för varje dag, vilket resulterade i att det som inte kunde göras blev fler än vad 

som kunde göras. 

  

Jag blev så dyster. ”kan du förstå att detta är jag, som knappt kan snyta mig längre” sa jag 

till kompisen (Sandgren, 2005 s.123) 

 

Den försämring som ALS medförde ledde till att hoppet om någon form av förbättring 

betvivlades. Sorg och nederlag hade tidigare setts som något övergående men på grund av 

sjukdomens prognos och avsaknad av behandling så gav det upplevelsen av att försämring var 

oundvikligt. Personerna i datamaterialet beskrev att sjukdomen förändrat deras sätt att se på 

livet och att deras förmåga att hantera negativa händelser utmanades. 

  

I hela mitt vuxna liv har jag tänkt: ”det blir bra sedan. Först ska jag bara. Sedan blir det 

bra”.  Men nu går det inte längre. (Lindquist, 2004 s.84) 

  

7.2 Sociala samspelets påverkan 

Det sociala samspelet beskrevs som både hjälpande men också något som kunde hota 

integriteten. Personerna i datamaterialet beskrev det som livsviktigt att ha personer i sin 

omgivning men även att valet att kunna vara ensam försvann på grund av att de inte längre 

kunde klara sig själva. 
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7.2.1 Hjälp av andra 

Att få hjälp av andra blev till slut oundvikligt för personerna i datamaterialet. Till en början 

kunde det vara att få assistans för att själv utföra, för att sedan leda till att personen helt 

behövde tillförlita sig på andra för att kunna klara sin vardag. I materialet framkom både 

upplevelsen av att hjälpen från andra blev ett stöd i vardagen men också upplevelsen av att det 

var ett hot mot integriteten att vara utlämnad och behöva förlita sig på andra. 

  

Jag som är livrädd för beroende, jag kommer aldrig att klara att vara totalt utlämnad åt 

andra (Fant, 1994 s.46) 

 

I datamaterialet förnekades avundsjuka över att se andra utföra det som de inte själva längre 

kunde. Istället kunde det leda till välbefinnande att uppleva andra utföra det som de inte 

längre kunde, vilket stärkte personerna i datamaterialet. Detta var dels eftersom att personerna 

kunde uppleva glädje genom andra men också för att det gav hjälp för att kunna utföra det 

som de inte längre själva kunde utföra. Det sociala samspelet ansågs vara livsviktigt eftersom 

det bidrog till att underlätta det praktiska i vardagen men även för att det psykiska 

välbefinnandet skulle kunna upprätthållas. 

 

Ungarna frågar om jag är avundsjuk på dem som kan gå. Nej, inte ens det är jag (Holm, 2006 

s.25) 

  

Vart man än kommer på resan så finns det armar, ben och hjärtan. Släktingars och vänners. 

Som gör det mina ben och armar inte gör (Jansson, 2011 s.72) 

 

7.2.2 Inte vilja bli särbehandlad 

Att drabbas av ALS sågs som en förlust av det normala och sitt tidigare liv vilket gav en 

känsla av skam. Personerna i datamaterialet ville till största möjliga mån dölja sin sjukdom 

och dess omständigheter. Att komma med ursäkter eller lögner för att dölja sina fysiska 

symtom var vanligt. Detta var till följd av upplevelsen om att andra förändrade sitt bemötande 

när sjukdomen visades. 
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Vi gör rampen rakt ut så är det lättare för färdtjänsten att backa in, säger byggarbetaren. 

 –Så fan heller, bygg den åt vänster så Olle kan parkera framför, bräker jag, och det jag 

egentligen menar är att då syns den inte från gatan (Lindquist, 2004 s.105) 

 

Viljan över att inte vilja bli särbehandlad var stark. Personerna i datamaterialet beskrev dock 

att detta var något de upplevde dagligen. Andra människor pratade högt som om hörseln hade 

påverkats, frågade om de kände igen dem och talade över huvudet på personen i fråga. En 

annan negativ upplevelse av det sociala samspelet var att omgivningen blev ömkande. Det 

upplevdes som en rädsla att andra skulle bli skrämda och sorgsna över försämringen som 

personen med ALS genomgick. Det upplevdes som kränkande att ses som liten, svag och 

sjuk. 

  

Nu för tiden får jag klappar på huvudet eller kinden, som ett litet barn (Lindquist, 2004 s.224) 

  

Personerna i datamaterialet beskrev en önskan att bli behandlade som vanligt, att fortfarande 

vara en jämbördig individ i relation till omgivningen. Deras hörsel, minne och intellekt är som 

vanligt och de önskade därför att bemötandet också skulle vara som innan de drabbades av 

ALS. Att ständigt bli bemött som personen som ska dö av ALS var otroligt påfrestande för 

personerna i datamaterialets välbefinnande. 

 

Jag älskar att vara omgiven av människor. Människor som skrattar och pratar och vet att de 

ska dö. Som inte tror att det bara är jag som ska det (Jansson, 2011 s.46) 

 

7.3 Acceptans av situationen 

Att finna acceptans över sin situation ansågs vara vägen till ett välbefinnande för personerna i 

datamaterialet. Att kunna hantera och acceptera att kroppen försämrades och att döden var 

oundviklig ansågs vara livsviktigt. 

  

7.3.1 Döden känns inte skrämmande 

ALS är en sjukdom med dödlig utgång. I datamaterialet återfanns upplevelser av att döden 

inte var skrämmande. Det fanns en acceptans över det som inte kunde förändras. Eftersom det 

inte finns något annat val, så valdes det istället att göra något meningsfullt av det som fanns 

kvar av livet. 
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Jag kommer att dö av 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. Se det positivt, hur banalt det än kan låta (Lindquist, 2004 s.84) 

 

Däremot beskrevs det att vägen till detta accepterande var kantat av förtvivlan och 

hopplöshet. Det ansågs inte vara en enkel uppgift att acceptera att döden närmade sig fortare 

än vad som var planerat. Det beskrevs som en saknad, att framtiden inte längre kunde erbjuda 

tid med nära och kära, att inte längre kunna tänka en framtid med sin partner, att bli skrynklig 

och gråhårig, att inte längre kunna bli gamla ihop. Personerna i datamaterialet upplevde dock 

att allt negativt kunde vänjas vid. 

 

När sjukdomen kom var det en tid av dödsskräck, gråt och bottenlös förtvivlan. Så småningom 

blir sjukdomen införlivad med vanligheten. Man vänjer sig. Vid allt (Jansson, 2011 s.224) 

 

I datamaterialet beskrevs det att planering inför begravning var givande och roligt. Det 

återfanns även positiva upplevelser av att tala om döden med bland annat vårdpersonal. 

Däremot undvek de att diskutera döden med närstående för att skona deras känslor. Deras 

närstående ansågs ha det tillräckligt svårt ändå. Att få diskutera sin sorg och förtvivlan hos 

någon annan än familjen ansågs därför vara viktigt för att acceptera sin situation och på så sätt 

kunna upprätthålla ett välbefinnande inom familjen.  

 

7.3.2 Acceptans av symtom 

Att kunna anpassa sig till de förändringar som kroppen genomgick beskrevs som nödvändigt 

för att kunna göra livet hanterbart. Symtom som att förlora rörelseförmågan beskrevs som 

svårt att komma till acceptans över och anpassa sig till. Däremot beskrev personerna i 

datamaterialet att acceptans var det enda alternativet eftersom symtomen inte var något de 

kunde påverka. Det ansågs viktigt att se det positiva i det negativa. Att kunna värdera det som 

fortfarande kunde göras, istället för att lägga fokus på vad som inte längre kunde göras.  

 

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. Jag går inte ens omkring och är ledsen för det 

hela tiden (Jansson, 2011 s.10) 
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I datamaterialet återfanns upplevelsen av att ALS inte är en svår sjukdom. Alla funktioner 

personerna miste kunde ersättas. Kunde personerna inte längre gå, fick de istället åka. Kunde 

de inte längre äta själv fick någon annan hjälpa en. I datamaterialet återfanns både önskan av 

att själv kunna men också upplevelsen av acceptans över att det inte är möjligt.  

 

7.3.3 Välbefinnande på grund av dödlig sjukdom 

Att sjukdomen gett en större glädje till livet beskrevs i datamaterialet. Personerna beskrev en 

uppskattning av det lilla i livet. Att få lyssna till fågelkvitter och att se andra dansa gav ett 

välbefinnande för personerna i datamaterialet. Det som innan togs för givet hade istället fått 

stor betydelse för deras liv.  Stunder av stark lycka beskrevs som något de kände oftare som 

dödssjuka än som fullt friska. 

 

Mitt liv är väldigt rikt på kärlek, omtanke och vänskap, men jag fyller det även med musik, 

litteratur, besök och meditation. Detta är sådant som andra gör på sin semester, men jag har 

förmånen att göra det i min vardag (Holm 2006 s.68) 

 

Till en början av sjukdomsförloppet visades det att hopplöshet och förtvivlan var vanligt för 

personerna i datamaterialet. Efter en tid väcktes dock en stark känsla av uppskattning. Att ha 

drabbats av sjukdomen sågs som den största utmaningen i deras liv. Att därför kämpa och 

fortsätta uppskatta livet gav ett välbefinnande för personerna i datamaterialet. ALS beskrevs 

till och med som den perfekta sjukdomen. 

 

Egentligen är ALS en perfekt sjukdom för mig. Det är sällsynt, har okänd orsak, vilket kittlar 

min fantasi och utmanar min nyfikenhet (Holm, 2006 s.24) 

 

8. DISKUSSION  

 

8.1 Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie har till avsikt att belysa upplevelsen av att leva med sjukdomen ALS. 

Fokus var att tolka och skapa mening samt förståelse av dessa subjektiva upplevelser vilket 

gör att en kvalitativ ansats ansågs lämplig (Forsberg & Wengström, 2016).  
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Studien baserades på fem biografier där upplevelsen av sjukdomen ALS beskrevs. Denna typ 

av datainsamlingsmetod ansågs vara lämplig då författarna får tillgång till livsvärlden och de 

subjektiva upplevelser som beskrivs i biografierna. Det som beskrivs i biografierna blir 

personen med ALS egen berättelse istället för att författarna kunde rikta frågor om vad de 

ansåg vara viktigt att veta. Däremot finns risk att personen med ALS utelämnar viktig 

information som skulle kunna ha betydelse för studiens resultat. Författarna har inte 

kvalitetsgranskat de valda biografierna utifrån ansvarig utgivare, författare och förlag. Detta 

kan påverka tillförlitligheten för studien negativt.  

 

Intervjumetod valdes bort, eftersom det vid denna metod blir en utmaning för intervjuaren att 

få intervjupersonen att komma i kontakt med sina levda erfarenheter av det fenomen som 

avses studeras. För att detta ska kunna vara möjligt behövs tid för intervjupersonen att komma 

i kontakt med sin erfarenhetsvärld (Rosberg, 2017). På grund av ALS allvarliga karaktär och 

att detta ämne kan vara känsligt för den drabbade så ansågs det att mycket tid och utrymme 

skulle behöva ges. Författarna ansåg att den tid intervjupersonerna skulle behöva inte var 

möjlig att erbjuda för att få ett rättvist resultat. 

 

Av de biografier som valdes så beskriver samtliga upplevelsen av ALS. Tre av dessa är 

baserade på de dagboksanteckningar och blogginlägg som personen skrivit om sjukdomen. 

Detta kan medföra att en andra part har valt ut innehåll utifrån vad denne anses vara lämpligt. 

Förförståelsen hos denna andra part ligger troligtvis till grund för vad som valts ut av original 

innehållet. Birkler (2008) beskriver förförståelsen som den förståelse som alltid föregår själva 

förståelsen. Det finns därför en möjlighet att det hade sett annorlunda ut om personen som 

drabbats av ALS istället valt ut vad som var viktigt utifrån dagboksanteckningar/blogginlägg. 

Författarna ansåg dock att detta inte påverkar resultatet avsevärt på grund av att allt material 

till slut grundar sig i personen med ALS tankar och upplevelser.  

 

Inklusions och exklusionskriterier användes för att få ett avgränsat urval med biografier som 

överensstämde med studiens syfte. Inklusionskriterier som användes var att biografierna 

skulle beskriva upplevelsen av att drabbas och leva med ALS. Biografierna skulle vara 

skrivna på svenska som originalspråk. Detta gör att studiens resultat inte blir överförbart 

globalt sett. Dock blir studiens resultat generaliserbart på nationell nivå. Överförbarheten 

anses dock inte vara det som står i fokus, istället har denna studie till avsikt att belysa ett 

fenomen så rikt och djupt som möjligt snarare än att mäta hur många som säger samma sak 
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(Rosberg, 2017). Ytterligare ett kriterium var att biografin skulle vara skriven av personen 

som var drabbad eller dess närstående, dock skulle biografin då vara baserad på samtal och 

intervjuer med den drabbade personen i fråga. Detta eftersom studien avsåg att belysa den 

drabbade personens upplevelser kring sjukdomen, och inte närståendes upplevelser. 

Biografier som enbart beskriver närståendes upplevelser, eller som var skrivna på andra språk 

än svenska valdes bort. Biografin att leva solvänd är redigerad av Holm (2006) och innehåller 

inte enbart personen med ALS egna upplevelser. Där återfinns även intervjuer med personen 

med ALS, författarens egna tankar om vännens sjukdom och närståendes upplevelser. Med 

tanke på detta så gavs stor försiktighet att ta ut meningsenheter från de delar där det inte 

framgår att det är upplevelsen hos den sjukdomsdrabbade. Efter att ha läst boken två gånger 

var så återfanns de delar som var personens egna ord och boken ansågs vara väsentlig för 

studiens resultat. Inga exklusionskriterier gällande årtal valdes, detta eftersom författarna 

ansåg att den subjektiva upplevelsen av att drabbas och leva med ALS inte skiljde avsevärt, 

beroende på vilket år det upplevdes. Av de biografierna som valdes ut var samtliga skrivna av 

kvinnor, detta tillhörde dock inte studiens inklusionskriterier utan de biografier som fanns 

kvar efter vi gjort våra exklusionskriterier var alla skrivna av kvinnor. Resultatet blir därför 

vinklat till kvinnors upplevelser och på så sätt ger det svaghet i resultatet eftersom mäns 

upplevelse av ALS inte belysts.  

 

Enligt Lundman och Hällgren Granheims (2017) innehållsanalys för kvalitativa studier så 

utfördes en manifest innehållsanalys. Författarna utförde analysen gemensamt vilket 

minimerade risken för att förförståelse skulle påverka studiens resultat. Detta ökade studiens 

tillförlitlighet eftersom att analysen därför utfördes utifrån triangulering. Thorén-Jönsson 

(2017) beskriver att triangulering bland annat kan utföras genom att analysen utförs av 

ytterligare en forskare. Detta ger diskussioner som kan innebära bekräftelse, stimulera till att 

klargöra beskrivningen av kategorier eller kräva fortsatt datainsamling och analys. 

Tillförlitligheten ökade också eftersom författarna enskilt plockade ut meningsbärande 

enheter för att sedan gemensamt jämföra och se om det fanns skillnad i det utvalda materialet. 

Detta för att beskriva upplevelsen så sanningsenligt som möjligt utifrån syftet. 

 

Tillförlitligheten och trovärdigheten för denna studie anses vara hög. Författarna har 

genomgående under studiens gång analyserat och reflekterat över tillvägagångssätt, material 

och analysarbetet. Författarna har läst samtliga biografier två gånger vilket ökar 

trovärdigheten, eftersom datamaterialet blir noga utvalt och flera tolkningsmöjligheter 
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genomförs. Delar av analysprocessen har utförts gemensamt. Meningsenheter valdes enskilt 

för att sedan analysera dessa tillsammans. Genom detta arbete ökar tillförlitligheten i 

resultatet. Eftersom det i varje steg av analysarbetet har reflekterats över och diskuterat olika 

abstraktionsnivåer och tolkningsmöjligheter har koder och kategorier blivit mer stringenta 

(Lundman & Hällgren Granheim, 2017). 

 

8.2 Resultatdiskussion 

I resultatet framkom upplevelser av att den fysiska försämringen påverkar identiteten negativt. 

Att få hjälp av andra var både positivt och negativt då det hotade integriteten men även vara 

ett stöd i vardagen. Acceptans över att ha drabbats och att döden var ett faktum var något som 

uppnåddes även om sorgen fanns där.  

 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver livsvärlden som det sätt varmed vi förstår oss själva, 

andra och allt annat samt att livsvärlden är unik för var och en. I resultatet av föreliggande 

studie framkom att uttrycket för livsvärlden förändras vid sjukdom och att detta i sin tur 

påverkar den levda kroppen. Det som påverkade mest i detta avseende var förlusten av att en 

stark och tydlig röst. Detta eftersom de inte längre kunde ge uttryck för känslor, tankar och för 

deras livsvärld. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att livsvärlden för personer med 

talsvårigheter inte erfars annorlunda men att problem uppstår vid uttryck med hjälp av 

språket. Vilket även framkommer i resultatet av föreliggande studie. Personerna med ALS 

upplevde sig vara samma person som innan de drabbades av sjukdomen. Däremot hade deras 

förutsättningar för livet förändrats vilket gjorde att omgivningens bemötande även kunde 

förändras. Som sjuksköterska bli det därför viktigt att hjälpa denna patientgrupp med 

hjälpmedel i kommunikation samt att öka kunskapen över den påverkan förlusten av uttryck 

ger på livsvärlden. I föreliggande studies resultat framkom upplevelsen av att kommunikation 

och socialt samspel var livsviktigt för en hållbar livssituation. Detta framkommer även i 

studien av Mckelvey, Evans, Kawai och Beukelman (2012) som beskriver att deltagarna 

uppgav att kunna kommunicera med sina partners på ett eller annat vis var en viktig del för de 

sjukdoms drabbades sociala behov.   

 

Dahlberg och Segesten (2010) hävdar att kroppen är “levd” det vill säga, kroppen bär på 

minnen, upplevelser och erfarenheter. Eftersom vår kropp ger oss tillgången till livet, bidrar 

varje förändring i kroppen till en förändrad tillgång till livet. Detta blir extra tydligt då en 

människa drabbas av långvarig sjukdom. Alla förändringar påverkar inte enbart den utsatta 
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kroppsdelen, utan det påverkar hela existensen. Enligt Marleau-Ponty (1968) i Dahlberg och 

Segesten (2010) har vår levda kropp stor betydelse för vår identitet och självkänsla, alla 

människor har olika sätt att vara vilket speglar sig genom vår levda kropp. I föreliggande 

studies resultat framkom det att ALS negativa påverkan på kroppen gav upplevelsen av att 

kroppen inte längre speglade den man är. Med tanke på vad Marleu-Ponty hävdade, är detta 

inte förvånande då kroppen speglar vår identitet och vårt sätt att vara. Speglar inte kroppen 

längre den person man är på insidan känns kroppen främmande. Birkler (2007) beskriver 

relationen till kroppen och att den kan förändras vid sjukdom. Synen på kroppen kan bli 

objektiv och något som personen med sjukdom behöver förhålla sig till. Detta gör att känslan 

av vara sin kropp hotas av att enbart ha en kropp. I föreliggande studies resultat beskrevs detta 

som att vara fånge i sin egen kropp. I en annan studie där syftet var att belysa hur personer 

med ALS skapade mening trots sjukdom framkom liknande upplevelse. Där beskrivs en 

rädsla över att förlora den fysiska kontrollen och på så sätt bli fångar i sina egna kroppar 

(Ozanne, Graneheim & Strang, 2013). I resultatet för föreliggande studie framkom även 

upplevelsen av att alla är fångar i sin egen kropp, även de som inte drabbats av ALS. Denna 

upplevelse menar att människan alltid är sin kropp, oavsett om kroppen är frisk eller inte, 

vilket även Dahlberg och Segesten (2010) beskriver, kroppen kan aldrig lämnas och är något 

som alltid erfars. 

 

I resultatet framkom upplevelsen av att inte längre ”vara i stånd till” samt att sjukdomen var 

ett hot mot den man är. Detta upplevdes sorgligt och låg till grund för minskat välbefinnande 

eftersom den sjukdomsdrabbade inte längre kunde utföra de aktiviteter som tidigare gav 

mening och sammanhang. Detta påstående har likheter med studien Olsson Ozanne, 

Graneheim, Persson och Strangs (2012) genomfört. Det framkom att patientens självkänsla 

påverkats av att förlora kontrollen. Deltagarna i nämnd studie upplevde dock ökad anpassning 

om de kunde acceptera den situation som de drabbats av och kunde leva i nuet. Langius-Eklöf 

och Sundberg (2014) beskriver att en människas KASAM tillfälligt kan förändras och graden 

av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet sänkas vid sjukdom. För att öka graden 

KASAM och på så sätt öka välbefinnandet behöver personen uppleva situationen som 

begriplig i det avseende att omgivningen är strukturerad och förnuftsmässig, uppleva 

hanterbarhet över att kunna hantera olika händelser samt en meningsfullhet över att känna 

engagemang och motivation. Föreliggande studie visar på liknande resultat som både 

Langius-Eklöf och Sundberg (2014) samt Olsson Ozanne et al. (2012) beskriver. Nämligen att 

ett ökat välbefinnande uppnås när individerna istället för att sörja sina fysiska förluster 
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började acceptera sin situation. Detta genom att de anpassade sig till förändringar och på så 

sätt gjorde livet hanterbart samt att de fann hopp och meningsfullhet i livet, trots sjukdom. 

Mot bakgrund av detta är det viktigt att som sjuksköterska styrka denna patientgrupps grad av 

KASAM, för att öka välbefinnandet. 

 

I en studie av Kübler, Winter, Ludolph, Hautzinger och Birbaumers (2005) framkom att 

välbefinnandet kan vara svårt att upprätthålla då depressiva symtom ökar i förhållande till 

fysisk nedsättning. I föreliggande studies resultat framkom det liknande upplevelse över att 

den fysiska nedsättningen påverkade välbefinnandet. Det upplevdes som en sorg och saknad 

efter sig själv att inte längre kunna. Däremot visades även en annan upplevelse att 

uppskattning för livet ökade. Personerna hade lättare att uppskatta det lilla efter att de 

drabbats av ALS. Det som tidigare varit viktigt kan efter sjukdomens härkomst vara mindre 

viktigt och mindre betydelsefullt. Detta visade sig även genom att personerna var mer 

uppmärksamma på att ta vara på varje litet ögonblick livet hade att erbjuda. Liknande resultat 

erhölls i Rosengren, Gustavsson och Jarnevis (2015) studie där resultatet visade att personer 

som drabbats av dödlig sjukdom väljer att leva sitt liv för stunden. Detta för att skapa 

meningsfullhet tillsammans med sina nära och kära.  

 

Hjälp av andra i vardagen var oundvikligt och kunde leda till många olika känslor. I resultatet 

framkommer både positiva och negativa upplevelser av att få hjälp av andra. Att vara 

beroende av andra och därför mista lite av sin integritet upplevdes negativt. Samtidigt 

upplevdes hjälpen från andra vara positivt för välbefinnandet. Stödet från närstående och det 

sociala samspelet hjälpte personerna i datamaterialet att ta sig igenom vardagen. Att hjälpen 

från andra kan vara både negativ och positiv visar även Olsson Ozanne et al. (2012) studie. 

Deras resultat visar att patienter förlitade sig på stöttning från deras familjer men att det 

ibland kunde skapa konflikt med patienternas försök att behålla självständighet. 

I föreliggande studie framkommer upplevelsen av att döden inte känns skrämmande. Att 

planera sin begravning och att prata om döden med andra var inte obehagligt utan snarare 

befriande. Resultatet tyder på att ett välbefinnande kan uppnås av att acceptera döden vilket 

även Ushikubo och Okamoto (2012) beskriver. Nämnd studie belyser vikten av 

patientutbildning om döden från ett tidigt stadium efter given diagnos. Det framkommer att 

sjukvårdspersonal effektivt bör samla in data genom att utföra kliniska bedömningar. Fysiska 
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och psykologiska bedömningar gör att sjukvårdspersonal kan bemöta patienten 

personcentrerat, vilket i sin tur ökar livskvaliteten.  

 

8.2.1 Förslag till fortsatt forskning 

De flesta studier som finns att tillgå i nuläget har främst fokus på att beskriva den negativa 

upplevelsen av att drabbas av ALS. En intressant aspekt kan däremot vara huruvida 

välbefinnande kan uppnås på grund av sjukdom. Denna studie har haft till avsikt att utforska 

detta men fortsatt forskning bör göras då det finns mer att belysa inom detta område. Den 

forskning som idag finns att tillgå tar främst upp kvinnors upplevelser. För fortsatt forskning 

kan därför mäns upplevelser av ALS vara intressant att utreda. En jämförelse mellan könens 

upplevelser kan då göras, vilket kan vara av intresse för forskningen. På grund av ALS 

fysiologiska symtom så ger detta även psykologisk påverkan på individen. Att forska vidare 

på upplevelsen av att leva med ALS är därför viktigt. Det bör därför belysas ur olika aspekter, 

så som land och ålder. 

 

9. SLUTSATS  

Resultatet visar att personerna med ALS upplevde sorg över den fysiska försämring som 

sjukdomen medförde. Välbefinnande kunde dock uppnås om personerna accepterade denna 

försämring och anpassade sig till de fysiska förlusterna. Det är därför viktigt för 

sjuksköterskor att i vårdandet arbeta effektivt med att hjälpa denna patientgrupp att acceptera 

sin situation. Sjuksköterskan bör även hjälpa till att hitta hjälpmedel samt nya sätt att utföra 

aktiviteter trots fysisk nedsättning. På så vis kan välbefinnande uppnås trots dödlig sjukdom. 

Upplevelsen av att döden inte känns skrämmande beskrevs. Istället ville personerna vara 

delaktiga i beslut gällande döden. Sjuksköterskor bör därför förstå de olika upplevelser som 

dödlig sjukdom medför.  Det vill säga att dödlig sjukdom inte direkt behöver innebära lidande 

och hopplöshet utan också kan innebära inslag av välbefinnande och hopp. Denna studie är 

därför av relevans eftersom sjuksköterskors förståelse över patienters upplevelse av dödlig 

sjukdom kan utmanas.  
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Sammanfattning av biografier.                                                                                    Bilaga 1 

 

Författare  

År 

Titel Sammanfattning 

Maj Fant 

1994 

Klockan saknar visare Maj Fant var socionom, 

författare och journalist. I 

denna självbiografi beskriver 

hon hennes upplevelse av att 

ha drabbats av och att leva 

med ALS.  

Ulla-Carin Lindquist 

2004 

Ro utan åror Ulla-Carin Lindquist var 

journalist och nyhetsankare. I 

denna självbiografi beskrivs 

upplevelsen från diagnos till 

det att hon går bort. 

Upplevelserna skildrar tankar 

om döden och 

familjesituationen efter 

dödlig sjukdom. 

Ingrid Sandgren 

2005 

Ett år med ALS – En 

smygande sjukdom 

Ingrid Sandgren var författare 

och akvarellkonstnär. Denna 

självbiografi baseras på 

dagboksanteckningar och tar 

upp upplevelsen att leva med 

ALS samt betydelsen av 

naturen, kultur och 

närstående.  

Tina Jansson 

2011 

Om det bara var jag 

 

  

Tina Jansson var NO-lärare 

och hade en välbesökt blogg 

varpå denna självbiografi 

baseras på. Tina beskriver 

med humor och lättsamhet 

blandat med sorg om 

upplevelsen av att leva med 

ALS. 

Anna Holm 

2006 

Att leva solvänd- En bok om 

Vibeke och ALS 

Vibeke var lärare. I denna 

biografi har vännen Anna 

Holm skrivit om Vibekes 

upplevelse av att leva med 

ALS. Boken baseras på 

dagboksanteckningar skrivna 

av Vibeke, intervjuer och 

närståendes upplevelser. 
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Sökschema.                                                                                                                    Bilaga 2. 

 

 

 

 

Databas Sökord Träffar Utvalda 

Libris ALS 

+ 

Biografi 

+ 

Svenska 

 

57 

 

Libris ALS 

+ 

Biografi 

+ 

Svenska 

+ 

Böcker 

 

36 
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