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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en sjukdom som har ökat de senaste 30 åren. 
I Sverige är det ca 200 personer som insjuknar varje år och 700-800 som idag lever med 
sjukdomen. ALS är en motorneuronsjukdom där nervcellerna som står för styrningen av 
skelettmuskulaturen bryts ned. När nervcellerna inte används längre så dör de och gör så att 
musklerna förtvinar, vilket kallas för atrofi. Syfte: Syftet var att beskriva upplevelsen av hur 
det är att leva med Amyotrofisk lateralskleros. Metod: En induktiv kvalitativ studie med ett 
hermeneutiskt synsätt där sex självbiografier har analyserats enligt Graneheim och Lundmans 
(2004) innehållsanalys. Resultat: I resultatet framkom fyra kategorier som beskrev 
upplevelsen av att leva med ALS; rädsla, sorg, välbefinnande och befrielse. En underkategori 
skapades till välbefinnande; hopp. En betydelse för sjukdomen var förlorandet av de 
kroppsliga funktionerna, förlusten av anhöriga och vetskapen om att livet kommer ta slut. 
Trots all rädsla och sorg fanns det ett välbefinnande. Vara nöjd med det livet bidragit och en 
känsla av tacksamhet för att man levt ett så pass lyckligt liv. Hopp infann sig också då flera av 
individerna kände att ingenting är omöjligt, allt är möjligt. Slutsats: Upplevelsen av ALS 
innebär både ett lidande och ett välbefinnande som beror på både inre och yttre faktorer. 
Ovissheten om framtiden skapar både rädsla och sorg samtidigt som känslan om att man haft 
ett bra liv infinner sig. I slutskedet skapas en förståelse för att sjukdomen kommer bli ens död 
och tankar om befrielse uppkommer. Sjuksköterskan ska därför vara öppen och lyssna på 
patienten. Att ge tröst, stöd och hopp för ett ökat välbefinnande.   
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INLEDNING 
 
Intresset väcktes när vi fick se Ulla-Carin Lindquists dokumentär ”Min kamp” om sin 
obotliga diagnos Amyotrofisk lateralskleros. Känslorna som uppkom var både bedrövelse och 
ilska. Att få se denna obotliga sjukdom bryta ner kroppen på en sådan kort tid är skrämmande. 
Vi kände därför direkt att detta vill vi veta mer om och att området bör uppmärksammas 
ytterligare för att få en ökad förståelse för hur det är att leva med sjukdomen. 
 
BAKGRUND 
 
År 1869 upptäcktes Amyotrofisk lateralskleros (ALS) för första gången av neurologen Jean 
Martin Charcot och sattes därefter som en diagnos. Sjukdomen är för många okänd och har 
runt om i världen flera olika namn. I USA är ALS mer känt som Lou Gehring´s disease, då 
det är uppkallat just efter Lou Gehring som var en mycket känd basebollspelare som 
drabbades och dog av sjukdomen (Säfström, 2012). 
 
Amyotrofisk lateralskleros 
Detta är en relativt ovanlig sjukdom som är utspridd över hela världen och som ska ha ökat de 
senaste 30 åren. I Sverige finns det ungefär 200 personer som drabbas per år och 700-800 
personer som idag lever med sjukdomen (Andersen & Staaf, 2010). I en undersökning visar 
det sig att medellivslängden från det första symtomet tills döden infaller är tre år och fyra 
månader och medellivslängden från och med diagnostillfället är två år och fyra månader 
(Kamel et al., 2008).  
 
Amyotrofisk lateralskleros är en motorneuronsjukdom som drabbar de nervceller i kroppen 
som står för styrningen av skelettmuskulaturen. Under sjukdomsförloppet täcks ryggmärgen 
av bindväv som gör att nervcellerna inte längre kan skicka några signaler. Dessa nervceller 
dör och gör så att de oanvända musklerna förtvinar, så kallat atrofi (Andersen & Staaf, 2010). 
Det har inte framkommit vad som är orsaken till sjukdomen, den är ännu okänd. Något som 
emellertid framförts i undersökningar är att sjukdomen antingen kan uppstå genom ärftliga 
faktorer eller genom icke kända faktorer. Av dem som drabbas av ALS är det ca 90 % som får 
den icke ärftliga typen som kallas sporadisk ALS (SALS), där man ännu inte vet orsaken. De 
resterande 10 % av de sjukdomsdrabbade får den familjära (FALS) vilken grundas på att två 
eller fler i samma släktträd ska ha diagnostiserats med ALS. Barn som har en förälder med 
ALS har 50 % risk att ärva den skadade genen (Säfström, 2012).    
 
En känd teori om orsaken till ALS är att aminosyran glutamat som är en transmittorsubstans, 
blivit av för hög halt i det centrala nervsystemet. Den höga halten leder till en giftig påverkan 
på nervcellerna. Dessa förändringar skadar neuron på många olika ställen i kroppen, så som 
hjärnbarken, kranialkärnor i hjärnstammen, ryggmärgen och perifera motoriska neuron 
(Ericson & Ericson, 2008).  
 
Typer av ALS 
Symtom kan variera beroende var skadan i nervsystemet har skett och därmed vilken typ av 
ALS det är. Enligt Andersson och Staaf (2010) är klassisk ALS den vanligaste typen av 
sjukdomen. Symtomen är muskelförsvagning, en minskning av musklernas volym, man får 
kramper, ryckningar, blir stel i kroppen, talet kan påverkas och det kan förekomma 
svårigheter med att svälja. Progressiv spinal muskelatrofi ger till en början symtom som 
muskelsvaghet och muskelförtvining i händer, armar och/eller ben. Till skillnad från den 
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progressiva spinala muskelatrofin har skadan i den Psuedobulbära paresen orsakat symtom 
som yttrar sig genom att den sjukdomsdrabbade blir stel och orörlig i tungan och får 
svårigheter med att svälja. Det finns även en ovanlig typ som kallas Progressiv bulbär pares, 
som i början yttrar sig genom att den drabbade får problem med att tala och svårigheter att 
svälja. Primär lateralskleros som är den femte typen av ALS, här sker en förlamning i kroppen 
samtidigt som musklerna i kroppen stelnar. Efter en tid har alla olika typer av ALS utvecklats 
och framskridit till en symtombild som är liknande dem som uppkommer vid klassisk ALS. 
 
Risker 
Det pågår hela tiden undersökningar om ALS och dess ökade risker. När det gäller män och 
kvinnor är förekomsten och utbredningen av ALS mer vanlig och större hos män. Männen 
dominerar även i de yngre åldersgrupperna av sjukdomen (McCombe & Henderson, 2010).  
Något som även påvisats är att rökning under sjukdomstillfället ger en dubbelt ökad risk att 
påskynda förloppet och därmed en tidigare död i jämförelse med personer som aldrig rökt. De 
som tidigare rökt i livet hade en ökad risk på 50 % (Gallo et al., 2009). En studie visar att 
personer som röker under sjukdomstillfället kan ha en överlevnadslängd på tre år medan icke 
rökare kan överleva i fyra år (De Jong et al., 2012). Det har även framkommit att det finns en 
ökad risk med 14 % att drabbas av ALS om man är underviktig, jämfört med en person som 
har en normalvikt (Doyle, Brown, Beral, Reeves & Green, 2012).  
 
Allt eftersom symtomen fortskrider blir det svårare som patient att vistas i sin egen hemmiljö. 
Det är därför väldigt vanligt att den sista tiden spenderas på sjukhus för att få den omvårdnad 
som behövs. Detta för att få ett så lindrigt avslut som möjligt då de vanligaste orsakerna till att 
patienterna dör i är andningssvikt och lunginflammation (Gil et al., 2008). 
 
Behandling 
 
Medicinsk 
Det finns i dagens läge ingen medicin som botar ALS, dock finns det en som bromsar 
förloppet. Denna substans kan dämpa förloppet av sjukdomen och förlänga tiden tills det gått 
så långt att lungorna inte klarar mer. Den är med i processen vid glutamat och dämpar denna 
frisättning som kan förhindra att nervcellerna förstörs (Ericson & Ericson, 2008). Det finns 
även andra medicinska hjälpmedel som till exempel minskar överproduktionen av saliv och 
vid problem med intag av mat och vätska kan man istället få en slang in i magsäcken där 
tillförseln sker. Vid svårigheter med att andas kan syrgastillförsel användas genom till 
exempel mask och det kan även göras ett snitt i strupen där luft tillförs (Ericson & Ericson, 
2008).  
 
Omvårdande behandling och sjuksköterskans roll 
Eftersom patienten någon gång under förloppet kommer att få svårigheter med att tala och 
gestikulera är det viktigt att låta patienten få andra valmöjligheter för att så länge som möjligt 
kunna behålla förmågan att uttrycka sig. Det finns flera olika hjälpmedel för detta, så som 
datorer som på ett konstgjort sätt producerar tal. Det finns även en så kallad röstförstärkare 
som genom vibrationer uttrycker ljud (Ericson & Ericson, 2008).  
Då kroppen går mot ett förlamningstillstånd behövs vanligtvis rullstol. Nackmusklerna 
försvagas och ett bandage som ger stöd åt huvudet kan vara viktigt. Något som 
sjukvårdspersonalen anser som främst viktigt är att förebygga nedsatt rörlighet. Att hela tiden 
uppmana och hjälpa patienten till rörelse för att slippa och förskjuta kommande stelhet i 
muskler och leder.  
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Eftersom andningen blir svårare och problematik med att svälja uppstår är det gynnsamt att 
hjälpa patienten till en position där andningen blir lättare (Ericson & Ericson, 2008). Det finns 
en spirometer som är en slags gasklocka, som används för att träna upp och hålla 
bröstmuskulaturen i form. När sjukdomsförloppet gått så pass långt att lungorna kollapsar kan 
det bli nödvändigt med en respirator (Säfström, 2012). Innan detta måste patienten ta beslutet 
om användandet av respirator som blir en assisterande andning på mekanisk väg. I detta 
slutskede är det viktigt att som sjuksköterska finnas där med patienten och stödja alla beslut 
som tas (Lemoignan & Ells, 2008). Vid slutet av sjukdomen behövs palliativ omvårdnad som 
innebär att ge en så lindrande vård som möjligt för att förbättra livskvaliteten för patienten 
och dess anhöriga. Genom att sjuksköterskan så tidigt som möjligt gör en bedömning för att 
påbörja behandling kan smärta hävas och lidande förebyggas (WHO, 2002; Bede et al., 2011).  
 
Som vårdpersonal är det i detta skede av sjukdomen viktigt att veta vad man gör för att ge 
trygghet till patienten. Att ge ögonkontakt och alltid prata till patienten och inte om. Som 
drabbad av sjukdomen ALS slutar kroppen fysiskt att fungera medan den mentala delen 
fortfarande finns kvar, det är därför extra viktigt att förstå vilka enorma påfrestningar det är 
för patient samt familj. Som vårdpersonal handlar det därför om att finnas där och göra 
dagens problem mindre och livet lite mer meningsfullt (Ericson & Ericson, 2008). På vissa 
orter har man utvecklat ett ALS-team som består av olika sorters sjukvårdare, terapeuter och 
psykologer. De är specialiserade på ALS och arbetar för ett bättre vårdande för just dessa 
patienter (Andersen & Staaf, 2010).     
 
Tidigare forskning om upplevelsen av att leva med ALS 
Det finns viss forskning gjord om ALS, om både sjukdomen och dess förlopp. Forskning om 
vilka som drabbas och dess ökade risker i sjukdomsförloppet. Det finns dock inte mycket 
forskning gjord på hur patienterna upplever sin sjukdom eller hur de hanterar att få diagnosen 
och sedan att fortsätta leva med den (Brown & Addington-Hall, 2007).  
 
I en studie framkommer det att det som är mest påfrestande i sjukdomsförloppet är alla 
förändringar som sker kroppsligt. Att det sker på en väldigt kort tid samtidigt som patienten 
vet att döden är nära. Det vardagliga livet kommer att förändras och det är här som många 
patienter med sjukdomen ALS upplever frustration och besvikelse.  Patienterna förstår 
allvaret efter en tid och har insett vad som kommer att ske, men i bakgrunden finns det ett 
hopp, ett hopp om att kämpa tills det kommer ett botemedel (King, Duke & O´Connor, 2009).  
 
I Oh, Sin, Schepp och Choi-kwon (2012) studie framkom det att patienter med ALS som 
kommit till det stadie i sjukdomsförloppet där en funktionsnedsättning uppkommit lider av 
någon slags nedstämdhet. Ju mer funktionsnedsättningen påvisas och ju mer den ökar, ju fler 
depressiva symtom framkommer. I studien av Tramonti, Bongioanni, Bernardo, Davitti och 
Rossi (2012) framkom det att det därför är väldigt viktigt med en god vård för att upplevelsen 
av sjukdomen ska förbättras. Genom att upprätthålla sin fysiska hälsa med hjälpmedel och 
därmed behålla sitt aktiva liv visar på en ökad kvalité i livet som sjuk.  
 
Det är inte endast den sjukdomsdrabbade som känner ett starkt lidande. Även familj och 
vänner blir negativt påverkade. I en studie av Vignola et al., (2008) framkom det att familj 
och anhöriga tar illa vid sig. Det som de påverkas av är bland annat det snabba nedbrytande 
sjukdomsförloppet och att därför få anpassa sig till nya förändringar från vecka till vecka. I 
studien framkom det att familjens psykiska hälsa är lägre än hos den sjukdomsdrabbade. 
Enligt Bolmsjö och Hemerén (2003) kände sig familjemedlemmarna otillräckliga för att inte 
kunna finnas där fullt ut. Att inte kunna vara den sjukes make/maka och samtidigt ta hand om 
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resten av familjen tillsammans med ekonomin. Slutligen kände de sig tvungna till att 
acceptera situationen och ville gärna ha någon att vända sig till, att prata med. Ovissheten om 
hur lång tid det fanns kvar att spendera som en hel familj vägde tyngst.  
 
TEORETISK REFERENSRAM 
 
Till grund för studien ligger ett vårdvetenskapligt subjektivt synsätt. Inom detta synsätt är 
alltid vårdandets mål hälsa där det fokuseras på lidande och välbefinnande. Att se till 
patienten och alltid arbeta för att främja dess hälsa. Att lindra lidandet och lindra den negativa 
effekten av sjukdom och alltid utgå utifrån patienten (Dahlberg & Segesten, 2010). En grund 
för vårdvetenskapen är begreppet livsvärld. Den ligger till grund för välbefinnande, lidande, 
hälsa och sjukdom. Hur människan förstår sig själv, ser på allt i världen och även hur livet 
erfaras bidrar till den unika livsvärlden (Dahlberg & Segesten, 2010). Här handlar det om att 
öka förståelsen av hur det är att leva med sjukdomen och därmed få ta del av patientens 
livsvärld. 
 
Begrepp av betydelse i studien 
 
Välbefinnande 
Det finns olika sätt att beskriva begreppet välbefinnande. Det kan innehålla både hälsa, 
livskvalitet och lycka. Frånvaro av hälsa behöver inte betyda frånvaro av välbefinnande. 
Synsättet kan betyda att se till sina handlingar, uppfatta vad som är meningsfullt och därmed 
känna välbefinnande (Edberg & Wijk, 2009). Det är viktigt att uppmärksamma människor 
som lider av ALS för att kunna minska deras lidande och för att få dem att känna ett ökat 
välbefinnande trots sjukdom.  
 
Lidande 
Lidande är något som uppkommer hos patienter med sjukdom, då även hos patienter med 
ALS. Det lidande vid försämring då kroppen förtvinar och lidandet över att inte längre kunna 
styra över sitt eget liv. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att när en patient är i behov av 
vård och hjälp så kan det skapas ett lidande. Att vara i en utsatt situation och samtidigt bli 
sårbar (a.a.). Hela livet rubbas, man känner inte sig lik och kroppen blir svår att hantera och 
en frustration skapas (Svenaeus, 2003). Att utöva en god vård för att minska lidande kan vara 
svårt när patienten har problem att uttrycka sig och beskriva sitt lidande. Detta begrepp 
kommer därför att användas i studien då personer med ALS är utsatta och till slut har svårt att 
kommunicera. Det blir ett lidande för patienten och även ett vårdlidande då personalen inte 
längre kan tyda vad patienten känner.  
 
Livskraft 
Livskraft kan beskrivas som livslåga och en inre styrka man har för att vilja fortsätta kämpa 
för sitt liv. För att orka leva och klara av de hinder som livet har att erbjuda måste varje 
individ inneha livskraft. Att finna något att fokusera på som kan ta en framåt trots sjukdom. 
Genom att använda sig av familj eller vänner för att hitta denna kraft, eller att gå in i sig själv 
och fokusera på sitt inre (Dahlberg & Segesten, 2010). Vid diagnosen ALS känns det som att 
livskraften är något viktigt, något som behövs för att fortsätta kämpa och vilja leva. Enligt 
Svenaeus (2003) är hälsan något betydelsefullt som skapar en kämpaglöd om att få tillbaka 
den vardagliga balansen i livet.   
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PROBLEMFORMULERING 
 
ALS är en ovanlig sjukdom som under de senaste 30 åren har ökat runt om i världen. När man 
har drabbats av sjukdomen är det en kort överlevnadstid från diagnosbeskedet till att man 
avlider. Orsaken till sjukdomen är inte klarlagd. Det är en obotlig sjukdom men det finns 
medicin som kan fördröja förloppet. Symtomen varierar allt från muskelförsvagning till 
talsvårigheter beroende på skadeplatsen i hjärnan. Det finns en risk till ett ökat förlopp med 
bland annat rökning. Det är vanligt att få spendera den sista tiden på sjukhus eftersom det 
krävs sjukhusvård. Då det inte finns någon botande behandling kan upplevelsen av ALS bli en 
stor påfrestning eftersom vetskapen finns om att döden är nära. 
 
Det finns i nuläget inte speciellt mycket forskning publicerad som belyser hur just personer 
med ALS upplever sjukdomen. Studien ska därför fokuseras på den subjektiva delen. Hur är 
upplevelsen av att leva med sjukdomen och vad anses främst som ett lidande? Hur finner man 
välbefinnande och livskraft i denna förändrade livssituation? Genom att få svar på frågorna 
ökar kunskapen om hur man som allmänsjuksköterska kan lindra lidandet och öka 
välbefinnandet för patienter med ALS.  
 
 
SYFTE 
 
Syftet var att beskriva upplevelsen av hur det är att leva med Amyotrofisk lateralskleros. 
 
METOD 
 
Litteraturstudien är inspirerad av det hermeneutiska synsättet som syftar till att förtydliga 
patientens livsvärld utifrån text och handlingar. Det handlar om att förstå andra människor på 
djupet genom att tolka.  Detta används som en utgångspunkt då syftet är att få en egen 
uppfattning av berättarnas sjukdomsupplevelse (Nortvedt & Grimen, 2006). För att få ett bra 
resultat används en induktiv kvalitativ studie gjord på självbiografier. Med en kvalitativ 
metod kommer patienternas egna upplevelser fram på ett bra sätt utifrån deras 
livsvärldsperspektiv och en bättre förståelse av hur upplevelsen gestaltar sig (Friberg, 2006).  
 
Datainsamling 
Sökbasen som användes var den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS. Det är en sökmotor 
där svenskt material publiceras i en gemensam katalog (Libris, 2013). Sökorden som 
användes var ALS, Amyotrofisk lateralskleros och biografi (Bilaga 1). En inledande sökning 
gjordes för att konstatera att material fanns tillgängligt. Därefter gjordes ytterligare två 
sökningar för att få ut det mest trovärdiga och relevanta materialet. Då det inte fanns 
tillräckligt med böcker på LIBRIS användes bokhandlare via internet som hjälp vid 
sökningen. Via Bokus hittades fler användbara självbiografier som valdes för ytterligare 
granskning (Bokus, 2013). 
 
Urvalsförfarande 
Inklusionskriterierna var att det skulle vara minst fem självbiografier som skulle baseras på 
personer som lider av sjukdomen. De ska själva ha skrivit och berättat om sina liv och 
upplevelsen genom hela sjukdomsförloppet. Böckerna kunde även bestå utav 
dagboksanteckningar eller bloggar som satts ihop till en bok där man därmed får personens 
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egen upplevelse av sjukdomen. Författarnas ålder kunde variera från 18 år och uppåt. Årtal på 
böckerna kan variera då även en äldre bok förklarar personens egna upplevelser på ett bra sätt. 
Exklusionskriterier för studien var böcker som var skrivna på ett annat språk än det svenska 
samt att författarna inte skulle bo i ett annat land än Sverige.  
 
Kvalitetsgranskning 
I granskningen av de valda självbiografierna användes Segestens (2006) granskningsmall. I 
denna mall följer frågor och påståenden för att kritiskt granska kvaliteten i källorna. Genom 
att granska böckerna med dessa påståenden kunde författarna komma fram till om 
biografierna var av bra kvalitet (bilaga 2). 
 
Analys 
Inför analysen av böckerna ska texten enligt Dahlborg Lyckhage (2006) behandlas som ett 
empiriskt material och ska därför besvara frågor som är arbetets utgångspunkt. Det som 
användes i analysen var det manifesta innehållet i texten. Manifest är det som uppenbaras och 
det som texten säger i sin öppenhet. För att kunna göra en vetenskaplig analys krävdes en 
öppenhet för att få fram textens mening. Att vara öppen innebär att inte före läsning låta sig 
styras av teorier utan vara öppen för det texten erbjuder. Tidigare uppfattningar kunde vara ett 
hinder men som försökte undanhållas under läsning för att resultatet inte skulle påverkas.  
 
I granskningen av självbiografierna användes Graneheim & Lundmans (2004) kvalitativa 
innehållsanalys. Detta för att på ett bra sätt få fram upplevelsen i ett vårdperspektiv. Texten av 
de sex biografierna lästes först en gång som en helhet för att skapa ett slags översiktligt 
perspektiv. Därefter lästes materialet igen samtidigt som det analyserades och 
meningsbärande enheter valdes ut. Meningsbärande enheter var de meningar eller stycken 
som ansågs viktiga för att uttrycka upplevelsen. Sedan kondenserades dessa enheter som 
innebar att enheterna förkortades ner men det mest väsentliga innehållet behölls. Denna text 
kodades utifrån textens handling till ord som passade in.  
 
Detta analysförlopp gjorde varje författare till studien enskilt av de sex böckerna. Sedan satte 
sig författarna ned tillsammans och diskuterade varje bok om vad de kommit fram till. 
Koderna sorterades i likheter och skillnader och lades in i olika kategorier som stämde 
överens med de olika koderna. Varje kategori fick ett gemensamt namn som stämde överens 
med enheterna. Efter detta bildades fyra olika kategorier som stod för resultatet och därmed 
skapade en ny uppfattning (bilaga 3).  
 
Exempel på dataanalys  
 
Meningsbärande 
enhet	  

Kondensering	   Kod	   Kategori	  

”Måste jag leva en 
vecka till, jag har inte 
ätit på 7 dar, varför 
har jag inte dött?” 
”Det här är hemskt, 
skräck i varje 
andetag.” (Abram-
Nilsson, 2003).	  

Varför har jag 
inte dött? Det är 
hemskt, skräck i 
varje andetag.	  

Förtvivlad, väntan 
på döden	  

Rädsla	  
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”Djupt under ytan. En 
mörk ström suger. Du 
ska inte bli frisk. Du 
ska dö. En vanlig 
jävla dag ska bli din 
sista.” (Jansson, 
2011).	  

Du ska inte bli 
frisk. Du ska dö 
på en vanlig 
jävla dag.	  

Frustration över 
sjukdomen	  

Sorg	  

 
 

Forskningsetiska aspekter 
Grunden för studien ska utgå från att få en ökad förståelse om upplevelsen av att leva med 
ALS. Detta ska vara till hjälp för att få en förbättrad ställning i vårdarbetet (Friberg, 2006). 
Innan studien påbörjades fördes etiska reflektioner mellan författarna till studien och 
bekräftade att de förförståelser eller åsikter som tidigare fanns skulle försöka undanhållas för 
att inte påverka resultatet. Det klargjordes också att studien skulle göra mer nytta än skada för 
deltagarna och forskningen ska därför vara främjande för hälsan (Polit & Beck, 2012). 
Eftersom författarna läste biografierna och analyserade var för sig kunde inte resultatet 
påverkas av endast en författares åsikter utan det diskuterades fram av båda.  
 
Enligt Helsingforsdeklarationen (2008) så framkommer det att individen som används till 
forskningen ska respekteras och ska behandlas utifrån en omtanke av deras privatliv. Då 
informanterna själva skrivit om sina liv och gett ut i form av biografier samtycker de till att 
offentligt ge ut denna information. Det behövs därmed inget samtycke för att använda det till 
vidare studier då det inte ändras eller omformuleras på något sätt i deras berättelser. Enligt 
lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960:729) 2§ är allt publicerat 
material åtkomligt för allmänheten. Eftersom syftet med studien var att få fram upplevelsen 
av att leva med ALS, kan den ge en ökad förståelse och vara ett hjälpmedel för vårdpersonal 
som kommer att stöta på dessa patienter ute i vårdsammanhang. Det är viktigt enligt SFS 
(1960:729) 3§ att därför inte förvränga materialet så det blir till en negativ påverkan för 
författaren.  
 
RESULTAT 
 
Utifrån den kvalitativa innehållsanalysen har fyra kategorier och en underkategori skapats: 
rädsla, sorg, välbefinnande och befrielse. Hopp kommer att användas som underkategori till 
välbefinnande. För att förstärka resultatet och ge mer inlevelse används citat från de olika 
författarna till biografierna. 
 

Tabell 1 kategorier och underkategorier 

 

 

 

 

Att drabbas av ALS är ett lidande för både patient och anhörig, men det kan också innebära 
välbefinnande och lycka. Ett tillfälle att ta vara på livet och inse vad som är betydelsefullt. 

Rädsla Sorg Välbefinnande Befrielse 

  Hopp  
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Rädsla 
Kategorin beskriver en tillvaro med rädslor genom förståelsen för och medvetenheten om att 
sjukdomen är obotlig och fortskridande, att den egna kroppen så småningom kommer att 
förtvina och familjen blir utan en familjemedlem.  
 
Rädslan som infann sig precis före och vid diagnostillfället var stor. Förståelsen om en 
neurologisk sjukdom fanns i bakhuvudet på individerna när symtomen som beskrevs i böcker 
och på internet var likartade sina egna (Lindquist, 2004; Beiron & Lundmark, 2011; Jansson, 
2011; Sandgren, 2005). Att sedan få diagnosen beskrevs som en upplevelse av rädsla, skräck 
och förtvivlan, dock var det vissa av personerna som inte riktigt kunde ta till sig orden vid 
läkarbesöket. Något som var skrämmande med diagnosen var när läkaren nämnde ordet 
obotlig. Att det inte finns något bot och symtomen slår till helt utan förvarning och slutar med 
tilltagande förlamning (Fant, 1994; Lindquist, 2004; Jansson, 2011; Sandgren, 2005; Abram-
Nilsson & Axelsson, 2003.) 
 

”När vi kommer hem får jag en stund över för mig själv, jag tar fram 
läkarboken och slår upp neurologiska sjukdomar. Det finns MS och ALS. ALS 
passar bäst. Muskelsvaghet och små ryckningar i muskeln. Börjar ofta i ena 
handen. Kall blir jag inuti. Nu har tanken slagit rot och kommer inte lämna 
mig.” (Jansson, 2011, s. 5). 

 
Rädsla för framtiden var något som flera författare kände inför att inte ha någon kontroll över 
vad som kommer att ske och därmed inte vara den som själv drog i trådarna av sitt egna liv 
(Fant, 1994; Jansson, 2011 & Sandgren, 2005). Många tankar som berörde framtiden var om 
familjen och vad som kommer att ske för dem när bortgången är ett faktum. Hur ska de klara 
att hantera bortgången av sin egen mamma eller fru/man. Det framkom en känsla av att 
överge alla sina nära, bara försvinna bort och lämna ett tomrum efter sig (Fant, 1994 & 
Lindquist, 2004). 
 
Ovissheten om att inte veta när nästa symtom kommer att inträffa dominerade deras rädsla. 
Samtliga upplevde känslan av att om någon månad antagligen inte kunna gå. Förståelsen av 
vad som väntar och att det inte finns någon räddning kom förr eller senare (Fant, 1994, 
Sandgren, 2005 & Jansson, 2011). De fasade inför den dagen när symtomen tilltagit så att 
man inte längre är sig själv, dagen som man själv blir till en belastning för dem runt omkring. 
De anhöriga behöver slita och arbeta för något man vanligtvis aldrig sett som ett hinder. 
Självständighet var inte längre självklart och att bli mer och mer beroende av andra kom 
snabbare än väntat (Lindquist, 2004; Fant, 1994; Jansson, 2011; Beiron & Lundmark, 2011).  
 

Jag kommer att bli ett paket, så småningom. Lika beroende som Heidi Tuft, nej 
värre: jag kommer att bli förlamad i armarna också! Blir det ett liv värt att 
leva? Hur ska jag kunna utsätta familjen för att ta hand om mig? Jag är livrädd 
för beroende – jag kommer aldrig att klara att vara totalt utlämnad åt andra. 
(Fant, 1994, s. 45-46).  

 
Tanken på att en dag i framtiden vara helt klar i huvudet och känna att kroppen inte längre gör 
som man vill och är utom kontroll uppstod ofta. Rädslan för att tala utan att någon förstår en, 
att inte kunna gå på toaletten på egen hand eller att faktiskt inte kunna göra någonting alls 
beskrevs som en förlust de fasade för. När väl förlusten av en kroppsfunktion inträffade ökade 
rädslan för när nästa tillfälle skulle inträffa (Lindquist, 2004; Beiron & Lundmark, 2011; 
Jansson, 2011). Flera upplevde tanken på döden skrämmande. Det som ingav farhågor var hur 
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deras snara död skulle inträffa. Skulle förkylningen som närmar sig döda dem, genom att de 
inte kunde hosta upp slemmet? Att inte våga sova på nätterna för att skräcken över att somna 
och kvävas till döds fanns i bakhuvudet. Paniken som faktiskt uppstår av att vakna upp mitt i 
natten av andnöd var det flera av dem som upplevt och beskrev som skrämmande. (Beiron & 
Lundmark, 2011; Sandgren, 2005; Abram-Nilsson & Axelsson, 2003).  
 

Idag kan jag inte lyfta en gaffel till munnen och än mindre ett glas. Jag kan inte 
klia mig i pannan och det är faktiskt meningslöst att rada upp vad jag inte kan. 
På ett år har jag blivit fånge i min kropp. (Lindquist, 2004, s. 151).   

 
 
Sorg 
Kategorin beskriver sorgen och förtvivlan som de drabbade lever med över varför sjukdomen 
slog till och över den förlorade framtiden. Även anhöriga känner sig sårbara och 
efterlämnade.  
 
Personerna beskrev att de kände en stor sorg över framtiden, över att de ska överge anhöriga. 
Tanken på att inte få umgås och leva ihop med sina nära och kära gjorde ont (Beiron & 
Lundmark, 2011; Lindquist, 2004, Jansson, 2011). De kände även en stor sorg under 
sjukdomsförloppet, vilket skapade en känsla av ensamhet. De kände att de var på väg att 
förlora så mycket och att familj och vänner drog sig tillbaka. I vissa fall kunde individerna 
känna sig övergivna (Jansson, 2011; Abram-Nilsson & Axelsson, 2003).  
 
Flera beskrev att deras anhöriga bad dem att inte dö och att de inte klarade att leva utan dem. 
Det skapade en sorg hos både den drabbade som får höra det och hos den anhöriga som 
känner det (Beirom & Lundmark, 2011; Abram-Nilsson & Axelsson, 2003 & Sandgren, 
2005). 
 
”Oftast är det tanken på min familj som gör att sorgen bryter igenom skalet. Men ibland 
också insikten om att jag inte kommer att få umgås med goda vänner, påta bland 
jordgubbsplantorna eller använda ett metspö igen.” (Beiron & Lundmark, 2011, s. 53). 
 
Tankar på döden förorsakar en sorg för de flesta. Det fanns en känsla av uppgivenhet över att 
inte tillfriskna (Jansson, 2011; Abram-Nilsson & Axelsson, 2003). I samma takt som 
symtomen fortskrider inses ett faktum, att döden är nära. De flesta individer kände att de inte 
uthärdade tanken på att de ska försvinna från sina anhöriga. De kände en sorg varje gång de 
ställdes inför en situation eller en uppgift som de tidigare klarade av, men som idag var totalt 
omöjligt (Abram-Nilsson & Axelsson, 2003; Jansson, 2011). 
Flera beskrev att det som upplevdes mest påfrestande och som skapade den största sorgen, var 
att veta: Jag ska dö. De frågade sig varför de drabbats av sjukdomen och varför de straffats. 
Skuldkänslor ledde till ett spekulerande kring att vara drabbad på grund av bristande 
tacksamhet tidigare i livet (Fant, 1994; Lindquist, 2004). En annan uppgav att det berodde på 
en slags uppgivenhet att personen tidigare upplevt smärta i livet och att det nu återigen skedde 
(Jansson, 2011). 
 
Vissa av författarna tyckte att beskedet om diagnosen var som att ta farväl av livet. Deras 
upplevelse var att diagnosen förvägrade den möjlighet till framtida roliga upplevelser och 
minnen, till att förverkliga sina drömmar. De kände sig inte redo för att dö och kände en 
längtan efter att få mer tid. Det kan även vara svårt att acceptera diagnosen då man vet att man 
ska förlora sina nära och kära (Beiron & Lundmark, 2011, Abram-Nilsson & Axelsson, 2003). 
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Du har en obotlig förlamningssjukdom i svalget, tungan, lungorna, ingen bot, 
det tar kanske ett år. Rakt på sak. Lika bra. Gråten, sorgen, vemodet, längtan 
efter mer tid till idéer, till att få uppleva planerade resor, att veta att det är slut 
med det. Det är faktiskt svårare än vad man tänkt sig att dö. (Abram-Nilsson & 
Axelsson, 2003, s. 23). 

 
Välbefinnande 
Kategorin beskriver att det i sjukdomsförloppet uppkommer en form av välbefinnande och 
lycka. Känslan av att ta tillvara på tiden som är kvar och vetskapen om att livet man haft varit 
ett bra och lyckligt liv. Hoppet om att bli frisk fanns där och man kunde där med leva på 
hoppet.  
 
Upplevelsen av glädje för livet uppkom när individerna drabbats av ALS. Innan sjukdomen 
trädde in stressade många genom livet och tog mycket för givet. Efter diagnosen var de 
tvungna att stanna upp och inse att framtiden inte var lång och det var dags att ta till vara på 
tiden. Att leva just nu och inte leva för framtiden. De menar att det inte är någon idé att känna 
sig nedstämd utan försöka att se det hela så positivt som möjligt (Lindquist, 2004; Jansson, 
2011; Fant, 1994). 
 

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. Min väg är den andra. Logiskt sett måste jag därför 
leva bara just nu. Det finns faktiskt ingen lysande framtid för mig. Men ett 
lysande nu. (Lindquist, 2004, s. 84). 

 
Tröst av familj och vänner gav ett välbefinnande enligt individerna. Att så många människor 
brydde sig, det räckte med några ord och känslan av att vara älskad och ihågkommen. Att få 
umgås med sina nära och kära den sista tiden upplevs som lycka. Samvaron gjorde livet värt 
att leva och gav välbefinnande trots sjukdom. Utan den sociala kontakten hade de inte kunnat 
se sjukdomen på ett positivt sätt (Lindquist, 2004; Beiron & Lundmark, 2011; Jansson, 2011; 
Sandgren, 2011; Abram-Nilsson & Axelsson, 2003). 
 

Som tur är saknar jag inte vänner. En del förundrar sig över att det ringer så 
många till oss för att höra hur jag mår. Tack och lov för vänner. Det behöver 
inte vara långa och djupa samtal. Huvudsaken är att man känner sig 
ihågkommen och älskad. (Beiron & Lundmark, 2011, s. 69).  

 
Flera författare kände ändå en lycka då de haft ett så bra liv. De har varit omringade av nära 
och kära med så mycket glädje. De var nöjda med vad de åstadkommit i livet. Tanken på 
döden och att komma till himlen var inte så motbjudande (Fant, 1994; Lindquist, 2004; 
Beiron & Lundmark, 2011). Dock ansåg sig en författare inte vara redo att lämna jorden ännu 
(Jansson, 2011). 
 
Hopp 
Viljan och hoppet om att en dag bli frisk fanns hos vissa av dem. De beskrev en beslutsamhet 
i att återigen kunna leva något som förr var ett normalt liv. Hos dem fanns känslan av att allt 
är möjligt. Att göra allt för att bromsa förloppet tills det kommer ett botemedel och ta till vara 
på varje chans man får. Det blir en livsutmaning enligt personerna (Fant, 1994; Jansson, 2011; 
Lindquist, 2004).  
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”Den morgonen jag blir frisk igen skiner solen in genom fönstret. Att jag skulle bli frisk?! 
Ingen säger att det är möjligt. Jag kanske inte tror att det är möjligt. Men jag vet att det inte 
är omöjligt”. (Jansson, 2011, s. 110).  
 
Befrielse 
Kategorin beskriver en befrielse genom en acceptans av sjukdomen och till döden. Tanken på 
att avsluta livet på ett värdigt sätt innan beroendet av hjälp tillträdde var en stor faktor.  
 
Vid diagnostillfället fick en av författarna en känsla av att sjukdomen kunde vara ett bra sätt 
att avsluta livet på. Efter att ha fått diagnosen har man tid att ta farväl. Det blir på något sätt 
mindre dramatiskt och ger en känsla av att man finner en ro inför döden (Abram-Nilsson & 
Axelsson, 2003; Sandgren, 2005). Hos andra kunde den känslan infinna sig längre fram i 
sjukdomsförloppet och de funderade kring hur den sista tiden i livet skulle upplevas. Det 
fanns en vilja av att inte avsluta livet på ett ovärdigt sätt vilket för dem innebar att t.ex. bli helt 
beroende av hjälp dygnet runt (Lindquist, 2004; Abram-Nilsson & Axelsson, 2003; Fant, 
1994).  
 
”Men vad f-n skulle jag få als för? Men å andra sidan, det kanske är ett bra sätt att ta farväl 
av livet.” (Sandgren, 2005, s. 142). 
 
Flera spekulerade kring vad det fanns för olika möjligheter att avsluta livet på innan 
sjukdomsförloppet framskridit så pass långt att man är beroende av andra. Författarna hade 
olika tankar om hur de skulle avsluta sitt liv. Tanken på att köra av bron skulle kännas så 
mycket lindrigare, men tanken blev aldrig till handling för att hon inte ville lämna sina 
anhöriga utan ett farväl. Det var även allt från att sluta äta till att ta en överdos av sömnmedel 
för att få slut på lidandet (Fant, 1994; Beiron & Lundmark, 2011; Sandgren, 2005; Lindquist, 
2004). Även om alla hade dessa tankar så var det endast en som fullföljde sin önskan om en 
tidigare död (Abram-Nilsson, 2003). 
 
När sjukdomsförloppet gått så pass långt att livskraften inte längre fanns där uppkom en 
dödslängtan. Författarna beskrev det som en ångest för att dö i smärta. Orken att leva fanns 
inte längre och de ville att döden skulle inträffa så snart som möjligt. De kände en vilja av att 
slippa denna kropp och lämna livet bakom sig (Beiron & Lundmark, 2011; Lindquist, 2004; 
Fant, 1994; Sandgren, 2005; Abram-Nilsson & Axelsson, 2003).  
 
”Jag vill komma hit för att dö, så snart, så fort och smärtfritt som möjligt. Det börjar bli 
bråttom. Jag orkar inte länge till.” (Abram-Nilsson & Axelsson, 2003, s. 119).  
 
DISKUSSION 
 
Syftet med studien var att få fram upplevelsen av hur det är att leva med ALS. I resultatet 
framkom det att författarna hade sorg och rädsla vid diagnostillfället och under 
sjukdomstiden. Längre fram i sjukdomsförloppet framkom även glädje och lycka. Att vara 
nöjd med livet man levt och ta tillvara på tiden som var kvar.  
 
Metoddiskussion 
För att få en djupare förståelse och få fram upplevelsen valdes en kvalitativ studie gjord på 
självbiografier. Biografierna förmedlar berättarnas upplevelser på ett bra sätt och ger därmed 
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en ökad förståelse av hur det är att leva med ALS (Friberg, 2006). En kvantitativ studie valdes 
bort då upplevelsen inte gick att fånga på samma sätt och den här studien skulle utgå ifrån den 
subjektiva delen och inte den objektiva. Anledningen till att artiklar inte valdes var på grund 
av att de inte är skrivna av personer med ALS och studien kan därför inte komma lika nära de 
sjukdomsdrabbades upplevelser. Valet av självbiografier kunde därför ses som en styrka då 
personen själv skriver om sina upplevelser (Segesten, 2006). Tankar och funderingar kring en 
intervjustudie gjordes också men bristen på personer med ALS och brist på tid gjorde att det 
valdes bort. Det hade tagit alldeles för mycket tid att hitta informanter och även tid för att få 
ett godkännande från etikprövningskommittén. Dock hade en intervjustudie gått djupare in i 
individens livsvärld och därmed fått en bredare upplevelse. Alla svar finns inte i 
självbiografierna och det finns uppkomna följdfrågor som inte kunde ställas. En intervjustudie 
hade därför på det sättet gett bättre information och kunnat ge ett annorlunda resultat. 
Självbiografierna kan också vara vinklade eftersom författarna kan ha uteslutit vissa 
situationer och känslor som de inte tycker är väsentliga.  
 
Vid litteratursökningen kunde självbiografier om ALS hittas som verkade intressanta för just 
syftet. För att få ett utökat resultat valdes även Bokus som sökkälla där två av de sex 
självbiografierna valdes. Sökorden som användes ansågs tillräckliga då materialet blev 
fulländat efter första sökningen och granskningen av böckerna. För att vara säkra på att inte 
missa något så gjordes två ytterligare sökningar på Libris och Bokus, dock med samma antal 
träffar vilket stärkte resultatet. För att få ett bättre resultat begränsades sökningen med endast 
svenskt material och genom att tillägga ordet biografi.  
 
Vid litteratursökningen hittades nio böcker som skulle passa syftet och inklusionskriterierna. 
För att öka trovärdigheten användes Segestens (2006) granskningsmall. Genom att granska 
självbiografierna med hjälp av denna mall kunde en god kvalitet skapas och följa studien 
(a.a.). Denna granskning gjorde respektive författare enskilt för att inte påverka varandra och 
därmed gemensamt komma fram till vilken bok som var av bra kvalitet. Detta innebar att 
böckerna granskades två gånger och kan ha gett en mer säker kvalitet.  
 
Vid fastställning av inklusion- och exklusionkriterier bestämde författarna av studien att 
åldern på författarna av självbiografierna inte skulle prioriteras. Därför sattes åldern mellan 18 
och 75 år, inom den tidsramen var alla relevanta för studien. Anledningen till den breda 
åldersskillnaden beror på att urvalet av biografier skulle ha minskat oerhört om endast en 
ålderskategori valts ut. Syftet med studien var att få fram upplevelsen av ALS, en sjukdom 
som finns i alla åldrar. Dock sattes ett minimum på 18 år för att studiens syfte var att få fram 
vuxnas perspektiv. Något som kan ha påverkat resultatet är dock den breda åldersskillnaden 
som användes. Känslorna hos individerna kan ha varierat kraftigt beroende var i livet de 
befann sig.  En person kan känna att livet precis har börjat, medan en annan kan känna att 
denne har fått leva ett bra liv och har uppnått sina mål och att det därmed känns okej att gå 
vidare. För dessa individer kommer upplevelserna kring sjukdomen variera en hel del. Och 
andra sidan kan det synas som en styrka då upplevelsen finns överallt och ger därmed ökat 
material till resultatet.   
 
Författarna till studien hade som kriterium att böckerna studien innefattar inte skulle vara 
äldre än tio år, dock var det en bok som avvek och skrevs 1994. Detta kan ha påverkat 
resultatet då individens upplevelser hade kunnat vara annorlunda idag. Dock har den berikat 
studien då det fanns mycket material som var användbart. Av de sex böckerna vad fem 
skrivna av kvinnor och en var skriven av en man. För att kunna fastställa skillnaden i 
upplevelsen mellan könen hade det behövts fler böcker skrivna av män. Det är begränsat med 
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män som skriver om sin upplevelse av ALS och därför är merparten kvinnor, anledningen till 
detta är oklart.  
 
Självbiografierna skulle ha skrivits av personer som har sjukdomen ALS. I en av böckerna 
fanns det dock två författare, vilket var kvinnan som led av ALS och hennes man. Resultatet 
kan bli annorlunda när någon annan skriver personens upplevelse av sjukdomen ALS, detta 
eftersom skribenten kan missuppfatta personens ord och tolka upplevelsen på ett annorlunda 
sätt jämfört med den sjukdomsdrabbade. Därför valdes det endast att ta med det som kvinnan 
med sjukdomen har skrivit och utesluta det hennes man skrev för att stärka resultatet. En bok 
var redigerad av en vän, dock inkluderades denna då den sjukdomsdrabbade led av dyslexi 
och vännen rättade till stavfel etc. Efter boken redigerats kontrollerade författaren så att inget 
ändrats i texten och därmed den egna tolkningen fanns kvar. Författarna till studien ansåg 
därför att resultatet inte kunde påverkas och boken var innehållsrik. Böckerna skulle vara 
skrivna på svenska och skrivna av personer som bor i Sverige. Studiens författare ansåg att 
resultatet kunde ha blivit annorlunda om individerna kom från olika delar av världen då 
omvårdnad och behandling kan skilja sig åt. Vid översättning av böckerna hade en 
missuppfattning eller feltolkning kunnat ske och genom att använda svenskt material ökar 
därför trovärdigheten.  
 
En styrka med böckerna är att de är skrivna på olika sätt. Vissa är skrivna med korta 
dagboksanteckningar, medan andra författare förklarar sina känslor med långa meningar. 
Även om dagboksanteckningarna är korta så handlar texterna om de känslor de har under det 
tillfället de skriver, vilket i sin tur ger en mer precis upplevelse för läsaren (Polit & Beck, 
2012). Det är böcker där författaren går djupt in i dess känslor och beskriver exakt vilka 
tankar och funderingar som uppkommer som ger resultatet styrka, medan vissa av författarna 
väljer att inte skriva så djupgående. Dock tycktes alla böcker beskriva upplevelsen av att leva 
med ALS och har berikat studien.   
 
Det manifesta analysförfarandet användes för att på bästa sätt få fram det som är synligt i 
texten och det författarna vill berätta. Diskussionen om att välja den manifesta istället för den 
latenta var författarna till studien överens om. Det latenta förfarandet skulle betyda att gå 
djupare in i texten och söka det dolda. Det skulle ha tagit mycket längre tid att behandla och 
det var en av anledningarna till varför det manifesta sättet istället valdes. Vid kategoriseringen 
var det till en början svårt att kondensera och få med det viktigaste i enheterna. Att sedan hitta 
passande koder och kunna sätta in allt i kategorier gav lite problematik. Vissa av de 
meningsbärande enheterna blev väldigt långa och kunde passa in i olika kategorier. 
Graneheim och Lundman (2004) menar att detta kan ge problematik i analysen (a.a.). 
Studiens författare satte sig därför ned återigen för att kontrollera de meningsbärande 
enheterna. Då hittades enheter som kunde delas på och därmed bli två kondenseringar. Detta 
sätt ansågs som mest trovärdigt då inget material kunde gå förlorat. Fram till kategoriseringen 
arbetade varje författare till studien enskilt. Koder sorterades sedan och diskuterades i vilken 
kategori de skulle hamna i av båda författarna tillsammans. Genom detta genomförande 
ansågs resultatet bli mer tillförlitligt då det inte gick att påverka varandra under arbetets gång 
fram till kategoriseringen.  
 
Resultatdiskussion 
I resultatet framkom flera kategorier som belyste upplevelsen av att leva med ALS. Utifrån 
rädsla, sorg och befrielse skapades maktlöshet. Även välbefinnande och livslidande framkom 
tydligt i resultatet. 
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Maktlöshet 
En känsla som blev påtaglig i resultatet var maktlöshet då författarna till självbiografierna inte 
längre kunna kontrollera sitt eget liv och sin egen kropp. De fick en känsla av maktlöshet 
redan innan diagnosen sattes då flera av individerna hade aningar om att något inte stod rätt 
till. När sedan diagnosen fastställs blir personen chockad och en rädsla skapas över att 
framtiden inte längre är säker. Detta framställs även av Olsson, Markhede, Strang och Persson 
(2009b) som menar att detta är den värsta tiden för både patient och dess anhöriga. Vissa 
personer i resultatet motsäger detta då de anser att det var en chock att få diagnosen men att 
det var först i senare skede då de insåg allvaret. Eriksson (1994) säger att en plötslig 
påtvingad förändring av personens livssituation ger människan svårt att finna ett nytt 
sammanhang av mening. Individen har en gång känt sig hel men detta upplöses vid 
sjukdomsdiagnosen (a.a.). Det är här viktigt att som sjuksköterska framträda och möta 
patientens lidande. Att hjälpa individen genomföra aktiviteter som glädje uppstår av för att 
återfå känslan av sammanhang. Genom detta sätt kan välbefinnande uppstå, trots en svår 
sjukdom (Dahlberg & Segesten, 2006). 
 
I denna studies resultat känner individerna en oro över att kroppens funktioner avtar. Att vara 
mentalt frisk medan kroppens fysiska funktioner inte lyder längre. Detta ansågs som en 
maktlöshet bland individer som även Hirano, Yamazaki, Shimizu, Togari och Bryce (2005); 
Maessen, Veldink, Van de Berg, Schouten, Van der Wal och Onwuteaka-Philipsen (2010) 
påpekar i sina studier. Av alla olika symtom så framkommer det att den förlorade funktionen i 
extremiteterna var den mest förödande. Där framkommer det att rädslan att bli fånge i sin 
egen kropp ständigt närvarar. Att inte kunna uttrycka sig försvårade livet, detta stödjer även 
studiens resultat som påpekar att rädslan för att tala utan att någon förstår en.  
 
Olsson, Markhede och Persson (2009a) har genom sin studie fått fram att anhöriga 
uppskattade patientens välbefinnande sämre än vad patienten själv gjorde. Detta ledde till ett 
missförstånd som gjorde att patienten kände sig maktlös över situationen (a.a.). En frustration 
över att bli funktionshindrad var påtaglig hos den sjukdomsdrabbade, att inte längre kunna 
göra det man brukar (Olsson Ozanne, Graneheim, Person & Strang, 2011). Detta framkommer 
även i resultatet då de kände en sorg varje gång de ställdes inför en situation eller en uppgift 
som de tidigare klarat av men idag inte längre var genomförbar. När kroppens funktioner 
minskar ökar beroendet av andra. I resultatet beskriver individerna rädslan för att behöva bli 
beroende av någon annan och därför känna att man blir till en belastning. Hirano et al., (2006) 
beskriver det som att patienten bär på en rädsla för att bli en börda för sina anhöriga på grund 
av allt stöd som behövs för att klara vardagen (a.a.). Denna passivitet och beroendet av andra 
ledde till frustration och negativa tankar genom hela sjukdomsförloppet (Olsson Ozanne et al., 
2011). Dock så har det framkommit att patienter med familj hade en större sjukdomskvalité än 
patienterna utan familj (Matuz, Birbaumer, Hautzinger & Kübler, 2010; Hirano et al., 2006). 
Det är svårt att som sjuksköterska veta vilket ställningstagande som ska intas och vilket 
förhållningssätt man ska ha. Vad kan vi skapa tillsammans med patienten? Det är viktigt att 
som vårdpersonal underlätta för patienten och på så sätt förhindra känslan av passivitet och 
beroende. Det är viktigt att veta och komma ihåg att det är patienten som är expert på sin 
sjukdom, som sjuksköterska är det därför betydelsefullt att lyssna för att skapa en vårdande 
roll (Wright, Watson & Bell, 2002).  
 
Ovissheten för framtiden framträdde i resultatet, att inte veta när nästa symtom uppkommer 
och hur livet därmed påverkas. Tankar om döden upplevdes som skrämmande och att inte 
veta när eller hur döden kommer att inträffa kan vara påfrestande samtidigt som rädsla för den 
fysiska smärta som förekommer vid dödstillfället blir påtaglig. I Hirano et al., (2006) är 
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tanken på hur döden kommer att inträffa framträdande och oftast handlar det om rädslan för 
att lungorna ska kollapsa. Rädslan över att somna och vakna upp av andnöd för att sedan 
kvävas till döds utan att kunna göra något åt det. Dahlberg och Segesten (2010) säger att det 
är under sömnen som personen bearbetar det som skett under dagen och därmed kunna 
återhämta sig. Det är även under sömnen som individen förbereder sig inför nästa dag genom 
att samla kraft. Det styrker även Lo Coco och La Bella (2011) som menar att personer som 
har ALS ofta har sömnproblem som påverkar deras dagliga liv (a.a.). Smärtan är också något 
som oroar patienterna. Den stör det vardagliga livet. Humöret blev sämre som därmed 
påverkade relationen till andra människor negativt och livskvalitet blev sämre (Chio et al., 
2011). Det är här betydelsefullt att ge det stöd och tröst som patienten behöver för att minska 
lidandet. Det är viktigt att aktivt lyssna då patienten berättar om sina känslor och sina tankar 
för att öka välbefinnandet.  
 
Lidande 
Lidande är enligt Eriksson (1994) en term för smärta, ångest och sjukdom. Inom 
vårdperspektivet betyder just ordet patient den lidande. Som patient utkämpar man en 
lidandets kamp där människan kämpar mot skam och förnedring. En kamp för att överleva, 
fortsätta att kämpa eller välja att inte leva (a.a.).  
 
Lidandet kan handla om olika förluster. De egna kroppsliga förmågorna försvinner, även 
anhöriga och vänners delaktighet och närvaro kan gå förlorad. Men den stora förlusten är 
förmodligen det fulla värdet som människa (Eriksson, 1994). Den här litteraturstudien visar 
att individen kan känna en ensamhet då de får känslan av att familj och vänner drar sig 
tillbaka vilket gör att de känner sig övergivna. Olsson Ozanne et al., (2011); Hirano et al, 
(2005); Olsson et al., (2009b) beskriver det som en stor ensamhet då individen inte tyckte sig 
få det stöd som behövdes. Sjukdomen har orsakat att både vänner, grannar och anhöriga 
undviker den drabbade. De menar att drar sig den anhöriga tillbaka så påverkas den drabbade 
mer psykiskt dåligt än vad själva sjukdomen åstadkommer fysiskt. Det uppkommer en känsla 
av att blir behandlad som en äldre eller mentalt sjuk person (a.a.). Saknad av gemenskap och 
sammanhang är en bidragande faktor till ensamhet. Den kan uppkomma när några som är 
viktiga för en inte är närvarande. Att vara ofrivilligt ensam kan kännas som att vara utan 
delaktighet i världen. Identitet och självkänsla är något som står i relation till ensamhet. Den 
påverkas av att det finns en gemenskap med någon, några eller något viktigt (Dahlberg & 
Segesten, 2010). Gemenskap kan skapas genom att som sjuksköterska inta ett annat 
förhållningssätt och möta familjen i samtal där de får chans att tala om sina känslor. Det borde 
fokuseras mer på familjen då de ofta har en viktig roll i patientens liv (Wright et al., 2002). 
Det är även viktigt att vi som vårdpersonal försöker underlätta för personens vardag genom att 
föreslå vad det finns för användbara hjälpmedel.  
 
I resultatet framkommer det att tankar på döden innebär ett stort lidande. Vid diagnostillfället 
kände författarna både rädsla och sorg. Ett lidande då de tyckte att beskedet om ALS var som 
ett farväl till livet. Vetskapen om att sjukdomen är obotlig gav en känsla av uppgivenhet. 
Detta visar även Matuz et al., (2010) studie där själva ordet ”obotlig” är främsta orsaken till 
ett stort lidande för patienten (a.a.). Resultatet påvisar även att patienterna känner en ilska 
gentemot sjukdomen och frågor uppkommer om varför just ”jag” har straffats. Andra får 
istället skuldkänslor över känslan av att de inte tagit till vara på livet innan diagnosen ställts.  
 
Författarna i resultatet hade olika känslor vid diagnostillfället. Några av individerna kände en 
rädsla inför hur den sista tiden i livet skulle vara. De hade ångest över att dö i smärta och att 
bli beroende av andra och att därmed avsluta livet på ett ovärdigt sätt. Det spekulerades därför 
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om vilka alternativ som fanns för att avsluta livet på så snart som möjligt innan 
sjukdomsförloppet framskridit till ett fullständigt beroende. Detta styrker även Hirano et al., 
(2006) som påstår att de som drabbats av ALS har tankar om döden och en uppkommen vilja 
om att dö. Detta kan enligt Eriksson (1994) bero på att patienten inte längre orkar kämpa emot 
sjukdomen. Känslan av att livet inte längre har någon mening och att livets uppgift numera 
saknas. I detta enorma lidande uppstår ofta frågor om dödshjälp (a.a.). Här ska sjuksköterskan 
stödja, trösta och försöka hitta någon form av livskraft för att patienten ska vilja leva. Finna 
de små sakerna som ger ett ökat välbefinnande och som inger kraft. Att se till den unika 
individen och ha vetskap om att alla har olika upplevelser av sin sjukdom. Det är viktigt att 
som vårdpersonal utgå från var varje enskild patient befinner sig i livet och skapa en 
individuell omvårdnad genom att vara öppen och följsam som ska leda till ett ökat 
välbefinnande. 
  
Välbefinnande 
Enligt Dahlberg och Segesten (2010) kan välbefinnande finnas trots sjukdom. Det kan ge en 
känsla hos den sjukdomsdrabbade som är viktig för upplevelsen av hälsa. Att kunna vara 
tacksam och uppskatta de erfarenheter som kommit med sjukdomen. Det som innan ansågs 
viktigt är efter sjukdomen mindre betydelsefullt och mer väsentliga saker börjar prioriteras 
(a.a.).  
 
I resultatet framkommer det att individerna även kände en glädje för livet när de drabbats av 
ALS. Innan de fick diagnosen levde de ett stressigt liv där de tog mycket för givet. De förstod 
att framtiden inte var lång och måste därmed leva i nuet. Att ta tillvara på tiden som var kvar 
och tänka tanken på att livet man haft varit bra och lyckligt. Detta kan ge kunskap och 
mognad om den egna personen och dess möjligheter. Olsson et al., (2009b); Olsson Ozanne et 
al., (2011) har fått fram att patienterna värderar fritiden mer efter diagnostillfället. Saker de 
förut tyckt om blev nu mer betydelsefullt så som resor och fritidsaktiviteter. Genom att leva i 
nuet, inte tänka på vad som gått förlorat och göra saker de uppskattade så minskade smärtan 
och tanken på sjukdomen försvann för tillfället. Friberg, Öhlen och Edberg (2009) styrker 
detta då de talar om när människan möter lidandet så tvingas personen att ta itu med sitt eget 
liv eftersom det väcker existentiella frågor. Det är ofta först efteråt som personen kan lära av 
erfarenheterna och eventuellt se en mening med lidandet (a.a.). Att ha en obotlig sjukdom kan 
ändå ge en känsla av att det finns en möjlighet att utföra väsentliga livsprojekt.  För att känna 
välbefinnande är det viktigt att ha stora eller små planer som är genomförbara för att ge 
känslan av ett bra liv. För att kunna genomföra planerna behöver individen känna en livskraft 
och här kan motivation från sjuksköterskan vara viktigt. Det kan vara bra att gemensamt 
komma fram till nya mål som är realistiska, vilket i sin tur kan skapa ett hopp hos patienten.   
 
Det som kom fram i resultatet var att välbefinnandet ökade när familj och vänner fanns där 
som en tröst för den sjukdomsdrabbade. Det viktigaste var inte hur trösten gavs utan mer att 
den fanns där, vilket i sin tur gav en känsla av lycka, vara älskad och vara ihågkommen. Detta 
ansågs som viktigt för att patienterna skulle kunna se sjukdomen på ett mer positivt sätt. 
Olsson et al., (2009); Olsson Ozanne et al., (2011); Matuz et al., (2010); Hirano et al, (2006) 
visar att det sociala stödet var viktigt. Att ha familj och vänner till hands framkom som en 
viktig faktor för ett ökat välbefinnande och en ökad kvalité på livet. Genom att ha en familj 
som ville förstå situationen och ge stöd stärkte familjebanden. Detta förbättrade hela 
sjukdomssituationen och patienten kände därför en trygghet (a.a.). Olsson et al., (2009b) 
påstår att både patient och anhörig är beroende av varandra. När en av parterna känner en hög 
grad av välbefinnande så känner även den andra parten ungefär likadant, dessvärre blir 
känslorna likartade vid ett sämre mående (a.a.). En inre känsla av trygghet och välbefinnande 
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kan skapas när man känner mening och sammanhang genom familj och vänner. Det räcker 
med vetskapen om att det finns någon där som vill hjälpa och trösta, denna kännedom blir för 
många en livskraft (Dahlberg & Segesten, 2010). Genom denna trygghet kan den 
sjukdomsdrabbade få lindring och tröst. Trösten väcker en tillit hos den lidande som kan ge 
ökat hopp och mod.  
 
Studiens resultat visar att flera ändå kände en lycka till livet de haft. De var nöjda med vad de 
åstadkommit i livet och tanken på döden var inte så motbjudande. Dock kände några av dem 
att det fanns en beslutsamhet om att åter igen bli frisk. Känslan av att ingenting är omöjligt 
och man vill ta tillvara på varje chans man får. Hirano et al., (2006); Olsson Ozanne et al., 
(2011) menar att önskan är stor om att ett botemedel ska upptäckas. Trots att vetskapen om 
hur ödet ser ut så finns ändå ett hopp om överlevnad och att kämpa mot sjukdomen gav dem 
styrka och en vilja att leva. Dock visar föreliggande studie att flera av individerna tycker att 
sjukdomen kan vara ett bra sätt att avsluta livet på. När man fått beskedet om diagnosen ALS 
får man ändå tid till att säga farväl och gör så man får en känsla av ro inför döden.   
 
Framtida forskning 
I nuläget finns det få kvalitativa studier gjorda om ALS och dess upplevelser. Syftet med vår 
studie är att kunna bidra med en ökad förståelse bland vårdgivare som ska bemöta personer 
som har sjukdomen ALS. Genom en ökad förståelse kan man därmed minska missförstånd 
kring sjukdomen och minska lidandet för den sjukdomsdrabbade. Det skulle vara intressant 
med mer forskning om hur patienten upplever bemötandet i vården och om sjuksköterskans 
anses ha tillräcklig kompetens för att vårda personer med ALS. Det skulle även vara bra att få 
sjuksköterskans känslor gällande vårdandet. Känner sig sjuksköterskan trygg i vårdandet och 
situationen? Går det att som vårdare vara neutral och professionell när man vårdar en 
människa med en obotlig sjukdom?  
 
I denna studie framkom det att det fanns väldigt få män som har delat med sig av sin 
upplevelse av ALS. Det gäller både självbiografier och studier där de inte medverkat. Som 
framtida forskning skulle det vara viktigt med ett manligt perspektiv då det är fler män som 
drabbas av sjukdomen. En viktig fråga kan vara: är det någon skillnad i upplevelsen mellan 
män och kvinnor? Vid vissa vårdtillfällen hamnar de i situationer där deras integritet är utsatt 
och det vore intressant att veta om det är någon skillnad för den drabbade att vårdas av det 
motsatta könet.  
 
Slutsats 
I studien framkommer det främst att upplevelsen av ALS innebär ett lidande eftersom det sker 
en förlust av kroppsliga funktioner och att livssituationen förändras drastiskt. Trots allt 
lidande förkommer även ett välbefinnande som består av både yttre och inre faktorer. De yttre 
innebär bland annat stöd av familj och vänner och de inre handlar om tankarna på vilket bra 
liv de haft och hur mycket lycka de fått uppleva. Båda faktorerna gav tillsammans ett hopp 
om att vilja fortsätta att leva. Många kände en rädsla över ovissheten om framtiden, att inte 
veta när nästa symtom kommer och hur länge man får leva. Ju längre sjukdomen fortskred 
skapades det ändå en sorg över och en förståelse för att sjukdomen kommer att bli ens död. 
När symtomen påverkade det dagliga livet mer och mer infann sig tankar om att avsluta livet 
innan beroendet av hjälp behövdes dygnet runt. Det krävs att sjuksköterskan är öppen och 
verkligen lyssnar på patienten. Genom att finnas där för att trösta, stödja och ha kunskap om 
sjukdomen skapas en god relation där patienten kan öppna sig och berätta om sitt lidande. 
Sjuksköterskan kan på så sätt gynna välbefinnandet. 
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BILAGA 1 
Sökning av självbiografier 
 
 
Databas	   Datum	   Sökord	   Antal träffar	   Valda böcker 

LIBRIS *	   2013-02-27	   ALS	   419	   	  

	   	   + biografi	   27	   1 

LIBRIS *	   2013-02-27	   ”Amyotrofisk 
lateralskleros”	  

37	   	  

	   	   + biografi	   19	   3 

 
Bokus* 
 

 
2013-02-27 
 

 
ALS 
 

 
13 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
+ biografi 

 
2 

 
2 

 
* Avgränsat till sökning av böcker samt svensk text 
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BILAGA 2 
 

Källkritik av tryckt text för granskning av självbiografierna (Segesten, 2010) 
 
 

Författare 
och titel 

Ulla-Carin 
Lindquist. Ro 
utan åror 

Ninni 
Sandgren. 
Ett år med 
ALS. 

Tina 
Jansson. 
Om det 
bara var 
jag. 

Maj Fant. 
Klockan 
saknar visare 

Dennis 
Lundmark 
& Ingemar 
Beiron. 
Pastor 
med ALS 

Kerstin 
Abram-
Nilsson. 
Lyckliga ni 
som lever 

Form av 
litteratur? 

Självbiografi Självbio-
grafi 

Självbio-
grafi 

Självbiografi Självbio-
grafi 

Självbiografi 

Ansvarig 
utgivare? 

Nordstedts 
Förlag 

Strandkull
ens förlag  

Verbum Natur & 
Kultur 

Ingemar 
Beiron, 
Vulkan 

 Atlantis 
bokförlag 

När trycktes 
källan? 

2004-02-01 2005-03-
11 

2011-04-
20 

1994-10-01 2011-07-
01 

2003-03-01 

Har det 
någon 
betydelse 
för 
innehållet? 

Nej Nej Nej Denna är 
äldre men 
anses 
användbar då 
det är 
upplevelsen 
av sjukdomen 
som räknas. 

Nej Nej 

Är den 
kvalitets 
granskad? 

Förlaget har 
granskat 
innan 
utgivning 

Förlaget 
har 
granskat 
innan 
utgivning 

Förlaget 
har 
granskat 
innan 
utgivning 

Förlaget har 
granskat 
innan 
utgivning 

Förlaget 
har 
granskat 
innan 
utgivning 

Förlaget har 
granskat 
innan 
utgivning. 

På vilket 
sätt kan 
biografin 
användas 
för att 
utveckla 
akademisk 
och 
professionell 
kunskap 
inom 
området? 

Då det är en 
självbiografi 
kan den 
användas i 
det syfte för 
att få fram 
upplevelsen 
och på det 
sätt öka 
förståelsen 
för patienter 
mer ALS.  

Då det är 
en 
självbiogr
afi kan 
den 
användas i 
det syfte 
för att få 
fram 
upplevelse
n och på 
det sätt 
öka 
förståelsen 
för 
patienter 
mer ALS. 

Då det är 
en 
självbiogr
afi kan 
den 
användas i 
det syfte 
för att få 
fram 
upplevelse
n och på 
det sätt 
öka 
förståelsen 
för 
patienter 
mer ALS. 

Då det är en 
självbiografi 
kan den 
användas i 
det syfte för 
att få fram 
upplevelsen 
och på det 
sätt öka 
förståelsen 
för patienter 
mer ALS. 

Då det är 
en 
självbiogr
afi kan 
den 
användas i 
det syfte 
för att få 
fram 
upplevelse
n och på 
det sätt 
öka 
förståelsen 
för 
patienter 
med ALS. 

Då det är en 
självbiografi 
kan den 
användas i 
det syfte för 
att få fram 
upplevelsen 
och på det 
sätt öka 
förståelsen 
för patienter 
mer ALS. 
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BILAGA 3 S. 1 (2) 
Exempelöversikt av meningsbärande enheter 

 

Meningsbärande 
enhet 

Kondensering Kodning Kategori 

”Men i övrigt börjar 
tillvaron kännas 
otrygg: Vad är det 
som händer i min 
kropp? Vad kommer 
att hända i 
framtiden?” –  
Klockan saknar 
visare. 

Tillvaron känns otrygg. 
Framtiden? 

Ovisshet Rädsla 

”Vad har jag gjort 
för ont som drabbas 
av en dödlig 
sjukdom? Varför 
straffas jag? Efter 
diagnosen slår 
skammen ner i mig. 
Jag har haft det för 
bra. Och inte varit 
tillräckligt tacksam.” 
– Ro utan åror. 

Vad har jag gjort för ont? 
Varför straffas jag? Inte 
tillräckligt tacksam. 

Uppgivenhet Sorg 

”Jag vill komma hit 
för att dö, så snart, så 
fort och smärtfritt 
som möjligt. Det 
börjar bli bråttom. 
Jag orkar inte länge 
till”. – Lyckliga ni 
som lever.  

Jag vill dö snart, fort och 
smärtsamt. Orkar inte länge 
till. 

Längtan till döden Befrielse 

”Som tur är saknar 
jag inte vänner. En 
del förundrar sig 
över att det ringer så 
många till oss för att 
höra hur jag mår. 
Tack och lov för 
vänner. Det behöver 
inte vara långa och 
djupa samtal. 
Huvudsaken är att 
man känner sig 
ihågkommen och 
älskad”. – 
Diagnos: Pastor med 
als.  

Tack och lov för vänner. Att 
få känna sig ihågkommen 
och älskad. 

Att få tröst Välbefinnande 
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BILAGA 3 S. 2 (2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Meningsbärande 
enhet 

Kondensering Kod Underkategori 

”Den morgonen jag 
blir frisk igen skiner 
solen in genom 
fönstret. Att jag 
skulle bli frisk?! 
Ingen säger att det är 
möjligt. Jag kanske 
inte tror det är 
möjligt. Men jag vet 
att det inte är 
omöjligt.” – Om det 
bara var jag. 

Morgonen då jag blir 
frisk igen skiner 
solen. Det kanske 
inte är möjligt, men 
inte heller omöjligt.  

Beslutsamhet Hopp 
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BILAGA 4  
Sammanfattning av självbiografier 
 
Ulla-Carin Lindquist - Ro utan åror  
Författaren berättar om hur det är att leva med ALS. Hon skriver om tiden innan diagnosen 
och sedan om sina känslor, sin familj och upplevelsen genom hela förloppet. Sorgen som tar 
över av att en dag väldigt snart behöva lämna sina nära. Hon tänker inte på sig själv, hon 
tänker på alla andra som betyder något i hennes liv. I samband med sjukdomen får hon en 
insikt om livet, hur viktigt det är att ta vara på dag för dag. I boken beskriver hon hur 
sjukdomen har fått henne att stanna upp, att faktiskt känna efter och vara lycklig trots ALS.  
 
Maj Fant - Klockan saknar visare 
Maj är en flitigt anlitad debattör och föreläsare som även är programledare i TV4. Hennes liv 
är hektiskt. Hon har alltid uppfattats som en ambitiös och stark kvinna, aldrig som någon med 
en sjukdom. Symtomen kommer smygandes och Maj får reda på diagnosen, men att berätta 
det för sin omgivning och därmed bli ”svag” är något hon inte vill. Hon väljer att hemlighålla 
det förutom för sina närmaste och kommer med undanflykter för att inte bli upptäckt. Boken 
är mörk och tragisk tills hon kommer till insikt om sjukdomen och hittar livskvalitet trots den.  
 
Dennis Lundmark – Diagnos: pastor med ALS 
Dennis som är pastor inom pingströrelsen beskriver sjukdomen och vad den gör med hans 
kropp. Som religiös anser han att allt har en orsak och händer av olika skäl. När diagnosen 
ALS drabbar honom och hans familj börjar han tvivla på sin tro. Varför har han drabbats av 
sjukdom? Vad finns det för gott i detta? Han väljer dock att tro på det goda och anser att det 
måste finnas en orsak. Gud hjälper honom att finna välbefinnande trots sjukdom och han är 
inte rädd för döden. Dennis anser att döden kommer att bli en befrielse från hans sjuka kropp 
för att ta han vidare till ett nytt liv, där han behövs just nu.  
Dennis Lundmark har aldrig varit duktig på att stava eller skriva. Han har därför fått skriva 
allt tills sin goda vän Ingemar Beiron, som renskrivit alla papper men inte redigerat eller 
ändrat texten. Ingemar skickade sedan tillbaka allt till Dennis som fick godkänna rättningarna.  
 
Ninni Sandgren - Ett år med ALS 
Boken är skriven i dagboksformat där Ninni har skrivit korta anteckningar om vad hon har 
gjort om dagarna och vad hon tänkte och kände. Ninni var konstnär och en naturmänniska 
med många cykelturer till sundet, så mycket av tankarna kretsar kring det. Hon levde ensam 
men hade en nära relation till  sin son Mikael och en väninna vilket man får följa i boken. Det 
står inte i hur länge Ninni levde med sjukdomen eller vid vilken ålder hon fick sin diagnos. 
 
Kerstin Abram-Nilsson - Lyckliga ni som lever 
Kerstin drabbades av ALS 1997 då hon var 66 år gammal. Hon var konstnär och i boken kan 
man ta del bilder som hon har illustrerat för att visa sina känslor och hur hon kämpar för sina 
utställningar trots sjukdom. I boken får man följa Kerstins tankar som skildrar bl. a. viljan om 
att hon själv ska få bestämma över sin död. Hennes man Axel har hjälpt till att skriva delar av 
boken och har satt ihop Kerstins brev och anteckningar.  
 
Tina Jansson - Om det bara var jag 
Boken skildrar Tinas kamp mot sjukdomen ALS. Hon var gift och hade 3 barn. Man får följa 
Tina från det att hon får de första symtomen till stadiet då hon hamnar i respirator. Boken 
beskriver vardagens bestyr, men även tankar och känslor när hela livssituationen har ändrats. 
Hon kämpar in i det sista och har ett hopp under hela boken om att hon ska bli återställd 



 27 

BILAGA 5 
Böcker som inkluderats och exkluderats 
 

 
Titel och Författare 

 
Årtal när 
källan trycktes 

 
Inklusion- exklusionskriterie 

 
Ro utan åror 
Ulla-Carin Lindquist 

 
2004 

 
Inkluderas då den följer alla 
inklusionskriterier och stämmer med 
syftet 

Att leva solvänd 
Anna Holm 

2006 Exkluderas. Anna har skrivit boken 
tillsammans med familj, vänner och 
arbetskollegor. Det ansågs därför att det 
var alldeles för lite material baserat på 
Annas egen upplevelse av ALS. 

Lyckliga ni som lever 
Kerstin Abram-Nilsson & Axel 
Valdemar Axelsson 

2003 Inkluderas. Trots att det är både Kerstin 
och hennes man som skrivit boken kan 
man utmärka vilka delar Kerstin själv 
skrivit och dessa delar har då valts ut för 
att bidra till resultatet.  

Fånga dagen 
Philip Simmons 

2003 Exkluderas. Följer inte 
inklusionskrierierna. 

Diagnos: Pastor med als 
Ingemar Beiron & Dennis 
Lundmark 

2011 Inkluderas. Följer alla inklusionskriterier 
och stämmer med syftet. Boken är endast 
korrekt redigerad av Ingemar och 
förändrar inte något i Dennis upplevelse.  

Klockan saknar visara 
Maj Fant 

1994 Inkluderas då den följer alla 
inklusionskriterier och stämmer med 
syftet. 

Om det bara var jag 
Tina Jansson 

2011 Inkluderas då den följer alla 
inklusionskriterier och stämmer med 
syftet.  

Ett år med als: en smygande 
sjukdom 
Ingrid Sandgren 

2005 Inkluderas då den följer alla 
inklusionskriterier och stämmer med 
syftet.  

Tisdagarna med Morrie 
Mitch Albom 

2000 Exkluderas. Den handlar mer om en 
gammal vänskap som blomstrar ut än hur 
upplevelsen är att leva med ALS. 


