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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros [ALS] är en obotlig motorneuronsjukdom som leder 
till att nervceller i hjärnan, hjärnstammen och ryggmärgen som styr skelettmuskulaturen dör. 
Nedbrytningen av nervcellerna är en process som pågår allt från månader upp till år. Årligen 
insjuknar cirka 220-250 personer i Sverige i sjukdomen ALS. Sjukdomen ALS är en 
progressiv sjukdom och leder ofta till en tidigare död. Som sjuksköterska är det därför viktigt 
att inom vården arbeta personcentrerat utifrån personerna med sjukdomen ALS egna livsvärld 
och individuella behov. 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva personers upplevelse av att leva med sjukdomen 
ALS. 
Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på tio vetenskapliga artiklar. De 
vetenskapliga artiklarnas resultatdelar analyserades manifest enligt Graneheim och Lundmans 
beskrivning av innehållsanalys. 
Resultat: Studiens resultat omfattar personers upplevelser av att leva med sjukdomen ALS. I 
studiens resultat framkom fem kategorier och två underkategorier. Kategorierna är Förlust av 
fysiska funktioner, Självständighetens betydelse, Olika sätt att hantera en förändrad 
livssituation, Betydelsen av hopp och mening med livet i kampen mot sjukdomen och Tankar 
och känslor om döden. I kategorin Olika sätt att hantera en förändrad livssituation framkom 
underkategorierna Leva i förnekelse och finna det svårt att acceptera sjukdomen och 
Betydelsen av kontroll. 
Slutsats: I samband med sjukdomen ALS förlorade personerna fysiska funktioner vilket 
kunde leda till upplevelse av bristande självständighet och personerna kunde finna det svårt 
att acceptera sjukdomen. Hopp och att finna mening med livet ansågs viktigt för personerna 
med sjukdomen ALS då de var medvetna om att sjukdomen skulle leda till en tidigare död. I 
studien framkom vikten av att ha ett aktivt liv då det kunde öka personernas självständighet 
och välbefinnande. Dock kunde sjukdomen ALS medföra begränsningar för personerna till 
att leva mer aktivt. Följaktligen skulle vidare forskning kunna utföras med fokus på hur 
personer med sjukdomen ALS kan leva ett mer aktivt liv för att personerna som lever med 
sjukdomen ska kunna bibehålla sin självständighet och upplevelse av välbefinnande. 
 
Nyckelord: als, amyotrofisk lateralskleros, livsvärld, personer, upplevelse 
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Inledning 

Amyotrofisk lateralskleros [ALS] är en neurologisk sjukdom som påverkar och bryter ner det 

motoriska nervsystemet vilket leder till att kroppens muskler försvagas (Socialstyrelsen, 

2018). För personer med sjukdomen ALS tar livet en plötslig vändning då sjukdomen är 

progressiv och inte går att bota (Draper, Day, Garrood & Smith, 2013). För flera personer 

leder sjukdomen därmed till en tidigare död (Ericson & Ericson, 2012). Enligt Socialstyrelsen 

(2018) insjuknar årligen cirka 220-250 personer i Sverige i sjukdomen ALS och sammanlagt 

lever cirka 750-850 personer av den svenska befolkningen med sjukdomen. Enligt Galvin et 

al. (2016) och Hodgen, Foley, Henderson, James och Aoun (2017) lever personer som 

insjuknat i sjukdomen ALS i snitt tre år efter att de första symtomen uppstått för första 

gången. Enligt Socialstyrelsen (2018) påvisar studier en ökning under de senaste 30 åren av 

antalet personer som får sjukdomen ALS. Orsaken kan bland annat bero på en ökad äldre 

befolkning vilket är den grupp av personer som har störst risk att insjukna i sjukdomen ALS 

(ibid.).   

 

Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) betonar att varje persons 

upplevelse eller erfarenhet är unik. För att kunna tillgodose behoven hos personer med 

sjukdomen ALS är en djupare förståelse av personernas upplevelse av deras livsvärld och att 

leva med sjukdomen viktig (ibid.). Draper et al. (2013) förklarar att det saknas tillräckligt 

med studier beträffande sjukdomen ALS och personers upplevelser av att leva med 

sjukdomen, då ALS i förhållande till flera andra sjukdomar inte är lika vanligt 

förekommande. Draper et al. (2013) förklarar vidare att sjukvårdspersonalen har otillräcklig 

kunskap om personers upplevelser av att leva med sjukdomen vilket kan leda till att de 

personer som lever med sjukdomen ALS kan känna brist på stöd och förståelse för hur det är 

att leva med sjukdomen (ibid.). 

 

Föreliggande studie är således angelägen för att ge mer kännedom och ökad förståelse för hur 

personer med sjukdomen ALS upplever att leva med sjukdomen. Följaktligen kan en ökad 

kunskap och förståelse hjälpa sjuksköterskor i mötet med personer som lever med sjukdomen 

ALS och öka möjligheten att kunna tillgodose personerna med bästa möjliga omvårdnad. 
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Bakgrund 

ALS 

Sjukdomen ALS är en motorneuronsjukdom som medför att neuron (nervceller) i hjärnan, 

hjärnstammen samt ryggmärgen, som styr skelettmuskulaturen i kroppen, dör på grund av att 

nervcellerna inte får tillräckligt med nervimpulser (Wijesekera & Leigh, 2009). Som följd 

leder det till att musklerna försvagas och atrofieras vilket innebär att musklerna förtvinar. 

Nedbrytningen av det motoriska nervsystemet är en process som kan pågå i allt från månader 

upp till år (Ingre, Roos, Piehl, Kamel & Fang, 2015). Ericson och Ericson (2012) förklarar att 

sjukdomen ALS är en progressiv och obotlig sjukdom som enligt Hodgen et al. (2017) oftast 

leder till en tidigare död för personer som insjuknat i sjukdomen, vanligtvis på grund av 

andningssvikt. Enligt Foley, Timonen och Hardiman (2011) är det därför viktigt att insatser 

inom vården fokuserar på att lindra symtomen och hantera funktionsnedsättningar som 

sjukdomen kan leda till. Enligt Morgan och Orrell (2016) är det vanligt att personer som 

insjuknat i sjukdomen ALS får en försvagning och förlust av muskler i tungan, ett ben, en 

arm eller en hand. Svagheten kan spridas vidare till fler viljestyrda muskler som exempelvis 

muskler i ansiktet, halsen och munnen (ibid.). Sjukdomen kan därmed leda till symtom som 

fall, nedsatt kommunikationsförmåga, tal- och sväljsvårigheter samt ett förändrat humör eller 

beteende. Personer med sjukdomen ALS utsätts också för risken att drabbas av depression 

och ångest (Hodgen et al., 2017). Flera av personerna som insjuknar i sjukdomen ALS är 

mellan 55-70 år och orsaken till sjukdomen är oftast okänd (Wijesekera & Leigh, 2009). 

Enligt Gros-Louis, Gaspar och Rouleau (2006); Wijesekera och Leigh (2009) är dock 

ärftlighet en dominerande orsak till utveckling av sjukdomen ALS. 

  

För att ställa diagnosen ALS är ofta symtom som muskelsvaghet, okontrollerbara 

småryckningar i enstaka muskler (fascikulationer) och förtvining av muskler avgörande 

(Ericson & Ericson, 2012). Inom Sverige finns det ALS-team på några av de större sjukhusen 

som inriktar sig på att stötta och vårda personer med sjukdomen ALS och närstående. Fokus 

ligger då främst på att lindra förekommande symtom hos personer med sjukdomen ALS samt 

anpassa och planera insatser utifrån personernas individuella behov (Socialstyrelsen, 2018). 

Enligt Zoccolella, Santamato och Lamberti (2009) finns det ännu ingen behandling som kan 

bota sjukdomen ALS. Men för att hämma sjukdomsutvecklingen behandlas personer med 

sjukdomen ALS ofta med bromsmedicinen Riluzol då det kan bidra till att sjukdomen 
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utvecklas långsammare vilket har visat sig öka överlevnadsgraden för personer med 

sjukdomen ALS med cirka 12 månader (Zoccolella et al., 2009). För personer som insjuknar i 

sjukdomen ALS är det viktigt med regelbunden uppföljning via bland annat primärvården 

och hos en fysioterapeut som kan undersöka och följa upp sjukdomsutvecklingen hos 

personer med sjukdomen ALS för att få hjälp med anpassning och tillgång till hjälpmedel 

(Socialstyrelsen, 2018). 

 

Att leva med sjukdomen ALS 

Personer som insjuknar i sjukdomen ALS kan ofta ha svårt att acceptera sjukdomen (Hughes, 

Sinha, Higginson, Down & Leigh, 2005). Personerna kan många gånger uppleva det som en 

motgång i livet då sjukdomen kan medföra känslor av besvikelse över att förlora kontroll 

över sin kropp och friheten att utföra något av egen vilja. För personer med sjukdomen ALS 

är det viktigt att göra livet hanterbart genom att få behålla sin självkontroll och förmåga att 

fatta egna beslut (Öhman, Söderberg & Lundman, 2003). Dock kan det upplevas svårt att 

hantera sjukdomen vilket kan leda till att personer med sjukdomen ALS försöker ignorera 

sjukdomen så mycket som möjligt (Hughes et al., 2005). Enligt Öhman, Söderberg och 

Lundman (2003) kan flera av personerna som lever med sjukdomen uppleva känsla av 

svaghet, trötthet och smärta i det dagliga livet som kan leda till mindre ork att klara av 

moment som tidigare var en del av vardagen vilket kan bidra till att personen hindras från att 

uppleva välbefinnande. 

 

Öhman, Söderberg och Lundman (2003) fortsätter beskriva att personer med sjukdomen ALS 

kan ha svårt att uppleva sig som en hel person när sjukdomen medför begränsningar i form av 

minskad styrka trots bibehållen ambition med vilja om att kunna klara sig på egen hand 

(ibid.). För flera personer som lever med sjukdomen ALS blir relationen till familjen 

viktigare. Personer med sjukdomen ALS kan uppleva det betydelsefullt att få stöd från 

familjen då det kan hjälpa personerna att hantera sjukdomen (Young & McNicoll, 1998). 

Enligt Ozanne, Graneheim, Persson och Strang (2011) kan personerna med sjukdomen ALS 

uppleva det lättare att leva efter att ha accepterat att situationen inte går att kontrollera längre. 

Ett aktivt liv och fokus på hälsa är ett måste för att få ett fungerande liv och hitta praktiska 

lösningar i vardagen för att finna styrka i kampen mot sjukdomen. Dock kan personerna 

uppleva det som svårt att behålla sin integritet och rätt till självbestämmande när sjukdomen 
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leder till att personerna blir beroende av andra, inte ses som en person och inte kan göra 

sådant som tidigare kunnat utföras (Ozanne et al., 2011). 

 

Upplevelse 

Langemar (2008) beskriver att upplevelser präglas av tidigare erfarenheter och hur personer 

ser på framtiden. Enligt Flensner (2014) är upplevelser olika sammanhang eller situationer 

som personer kan infinna sig i. Langemar (2008) beskriver upplevelse utifrån begreppet 

livsvärld vilket omfattar hur personer uppfattar sig själv i förhållande till omvärlden. Ur ett 

livsvärldsperspektiv kan personers upplevelse av att leva med en sjukdom och sjukdomens 

påverkan på det dagliga livet tydliggöras. För personer som insjuknar i exempelvis 

sjukdomen ALS kan sjukdomen medföra en förändrad livsvärld då sjukdomen påverkar det 

dagliga livet (Flensner, 2014). Flera personer kan bland annat uppleva rädsla inför 

sjukdomsutvecklingen och att inte veta när och hur de ska dö (Lemoignan & Ells, 2010). 

Genom att tillämpa ett livsvärldsperspektiv och utgå från personers berättelser kan 

exempelvis sjuksköterskan få en bättre förståelse för personers upplevelser och 

upplevelsernas innebörd (Flensner, 2014). 

 

Livsvärld 

Enligt Dahlberg et al. (2003) innebär livsvärld hur personer upplever eller uppfattar sin egen 

verklighet. Livsvärlden är den verklighet som omedvetet tas för givet i det dagliga livet. 

Personernas livsvärld är något som oftast inte kan delas med andra personer, utan upplevelsen 

är unik för personernas individuella verklighet. Det är genom livsvärlden som personer hatar, 

älskar, tycker, tänker, leker eller arbetar och söker efter att finna mening och livsinnehåll. 

Personerna lever via sin egen livsvärld, och så länge personerna lever så kommer de aldrig 

ifrån eller ur sin livsvärld, som exempelvis personerna som lever med sjukdomen ALS. 

 

I vårdandet av personer är personernas livsvärld viktig för att kunna beskriva, förstå, 

analysera och se personernas värld såsom personerna ser den (Dahlberg et al., 2003). Utifrån 

det kan exempelvis sjuksköterskan bilda sig en uppfattning om eventuella behov hos personer 

med sjukdomen ALS som kan bidra till välbefinnande för de individuella personerna. I mötet 

med personer är det av vikt att sjuksköterskor har en öppenhet för att öka möjligheten till att 

fånga alla personers unika upplevelse av en sjukdom. Begrepp som används för att tydliggöra 
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personernas perspektiv är bland annat vårdrelation, livsvärld, lidande och välbefinnande. 

Lidande och välbefinnande är en naturlig del i personers livsvärld. Dahlberg et al. (2003) 

beskriver vidare att målet vid utförande av vård är att minska lidandet, om möjligt förhindra, 

och bidra med fler förutsättningar för personer med kronisk sjukdom att finna välbefinnande, 

vilket förutsätter att välbefinnande och lidande ses som unikt hos alla personer. För att uppnå 

välbefinnande måste personer våga vara i lidandet och acceptera att lidandet finns. Trots att 

personer lever med obotlig sjukdom och lidande så kan de uppleva välbefinnande då 

välbefinnande och lidande kan förekomma samtidigt (ibid.).  

 

För personer med sjukdomen ALS kan livsvärlden förändras på grund av att sjukdomen är 

obotlig och ofta leder till en tidigare död (Socialstyrelsen, 2018). Möjligheten till ett aktivt liv 

blir begränsat för många personer som insjuknar i sjukdomen ALS vilket kan resultera i att 

personer med sjukdomen ALS blir beroende av andra (Ozanne et al., 2011). En god 

omvårdnad är därav betydelsefullt i sjukdomsutvecklingen för att lindra lidandet och ge 

personerna möjlighet till att uppleva meningsfullhet och välbefinnande (Dahlberg et al., 

2003). Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) är det av stor vikt att sjuksköterskor kan 

respektera och bekräfta de enskilda personernas upplevelse för att kunna tillämpa en mer 

personcentrerad vård. Det förutsätter att sjuksköterskor är öppna och lyssnar på personernas 

upplevelse (Svensk sjuksköterskeförening, 2016) för att kunna få en uppfattning om vad 

personerna med sjukdomen ALS kan vara i behov utav för att uppnå välbefinnande och lindra 

lidande trots sjukdom (Dahlberg et al., 2003). En ökad förståelse för personers upplevelser av 

att leva med sjukdomen ALS kan bidra till ökad kunskap vilket kan möjliggöra att personerna 

får rätt stöd och möjlighet till att leva ett mer meningsfullt liv. 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva personers upplevelse av att leva med sjukdomen ALS. 

Metod 

Design 

För att besvara studiens syfte genomfördes en litteraturstudie vilket enligt Kristensson (2014) 

är en sammanställning av studier som bygger på vetenskaplig litteratur och som tidigare 
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gjorts inom ett specifikt område (Kristensson, 2014). Litteraturstudien baserades på en 

kvalitativ ansats med vetenskapliga artiklar då det ansågs lämpligt för att besvara studiens 

syfte och få en större inblick och djupare förståelse för hur personer upplever att leva med 

sjukdomen ALS. Enligt Forsberg och Wengström (2016) styrs valet av metod av 

forskningsfrågan. Kvalitativ ansats menar Olsson och Sörensen (2011) är när forskaren möter 

situationer förutsättningslöst vilket ger forskaren möjlighet till att få en helhetsförståelse av 

de olika situationerna. Kristensson (2014) beskriver att syftet med kvalitativ forskning är att 

få en djupare förståelse för ett fenomen. Kvalitativ forskning används i många fall för att 

undersöka människors uppfattning eller upplevelser relaterat till ett specifikt fenomen. 

 

Urval 

Litteraturstudiens inklusionskriterier vid sökning av vetenskapliga artiklar var att artiklarna 

skulle utgå från personernas egna upplevelser av att leva med sjukdomen ALS. Samtliga 

vetenskapliga artiklar i studien skulle vara peer-reviewed vilket enligt Olsson och Sörensen 

(2011) innebär att artiklarna är akademiskt granskade utav granskare som är kunniga inom 

området och oberoende av författarna som skrivit artiklarna (ibid.). Artiklarna skulle även 

vara research article och skrivna på engelska då det enligt Segesten (2017) är det officiella 

språket inom vetenskap. Kristensson (2014) förklarar också att det kan vara relevant att 

avgränsa artiklarna efter det språk som samtliga författare av en studie kan behärska (ibid.). 

Artiklarna skulle vara av kvalitativ ansats och publicerade mellan år 2007 och 2018 för att få 

aktuella studier. Exklusionskriterier var att de vetenskapliga artiklarna inte skulle beskriva 

samsjuklighet hos personerna med sjukdomen ALS för att upplevelserna tydligt skulle utgå 

från sjukdomen ALS. 

 

Datainsamling 

För att finna vetenskapliga artiklar har referensdatabaserna Cinahl och PubMed använts då de 

ansågs vara lämpliga för att finna relevanta artiklar som svarade på studiens syfte. Cinahl är 

enligt Polit och Beck (2012) en elektronisk referensdatabas som publicerar artiklar och 

tidskrifter inom omvårdnad och PubMed är en referensdatabas som publicerar medicinska 

och omvårdnadsvetenskapliga artiklar (ibid.). Val av sökord baserades på nyckelbegrepp som 

fanns i studiens syfte och i studiens inklusionskriterier vilket Kristensson (2014) förklarar 

som ett tillvägagångssätt för att utifrån det kunna definiera närliggande begrepp för att 
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möjliggöra en mer specifik sökning (Kristensson, 2014). För att finna så många relevanta 

vetenskapliga artiklar som möjligt som svarade på studiens syfte genomfördes en sökning där 

indexeringsord och fritextord kombinerades i båda referensdatabaserna. Enligt Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2017) är indexord termer som 

beskriver artikelns huvudsakliga innehåll. Artiklar som publiceras i referensdatabaser 

indexeras med ett antal termer, så kallade indexord. Med hjälp av fritextord kan sökningen 

breddas och artiklar som ännu inte blivit indexerade kan sökas fram. Med fritextord kan 

nyare och mer aktuell forskning fångas upp (ibid.).  

 

Vid sökning i Cinahl användes Cinahl Headings vilket enligt Polit och Beck (2012) är ett 

verktyg för sökning med indexord (ibid.). Sökord som tillämpades i Cinahl Headings var 

Amyotrophic Lateral Sclerosis, Motor Neuron Diseases och Life Experiences. Vid sökning i 

Pubmed användes MeSH-termer vilket enligt Polit och Beck (2012) också är ett verktyg för 

att söka med indexord (ibid.). Sökord som användes som MeSH-termer var Amyotrophic 

Lateral Sclerosis, Motor Neuron Diseases och Life Change Events. För att få en bredare 

sökning gjordes fritextsökning i båda databaserna med sökorden living with och experience*. 

Enligt Forsberg och Wengström kan sökord i fritextsökning förses med asterisk (*) i slutet av 

ordet, vilket kallas trunkering. Trunkering innebär att ändelsen på ett sökord tas bort och 

stommen av ordet blir kvar vilket kan utöka sökningen (ibid.). Indexorden och fritextorden 

kombinerades med varandra i form av sökblock som enligt SBU (2017) är en sökstrategi där 

sökord kombineras och bildar ett sökblock (ibid.). Samtliga sökord söktes först enskilt och 

kombinerades därefter i sökblock med booleska operatorn OR vilket enligt Polit och Beck 

(2012) tillämpas för att få en bredare sökning (ibid.). För att få ett sökresultat som svarade på 

litteraturstudiens syfte användes booleska operatorn AND för att kombinera sökblocken 

vilket enligt Polit och Beck (2012) tillämpas för att specificera sökningen (ibid.). 

 

Sökning i referensdatabasen Cinahl resulterade i sammanlagt 162 vetenskapliga artiklar som 

gemensamt lästes på titelnivå. Efter granskning på titelnivå valdes 24 artiklar vidare för 

granskning av abstrakt och resterande artiklar exkluderades då de inte ansågs svara på syftet. 

Granskning på abstraktnivå resulterade i 12 artiklar som lästes igenom på fulltextnivå. 

Resterande 12 artiklar exkluderades på grund av att de var kvantitativa eller inte utgick från 

personerna med sjukdomen ALS perspektiv. Efter genomläsning av artiklarna i fulltext 

valdes tio vetenskapliga artiklar ut som ansågs relevanta för studiens syfte. Två artiklar 

exkluderades då de inte ansågs svara på studiens syfte. Sökning i referensdatabasen PubMed 
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resulterade i 313 vetenskapliga artiklar som lästes på titelnivå. Vid genomläsning av titlar 

förekom dubbletter av artiklar som redan valts i Cinahl för granskning av abstrakt. Titlar som 

förekom i dubbletter valdes därmed att exkluderas. Granskning på titelnivå resulterade i 17 

artiklar som granskades på abstraktnivå. Resterande artiklar exkluderades då de inte svarade 

på studiens syfte och inklusionskriterier. Efter genomläsning av abstrakt valdes sex artiklar 

att granskas på fulltextnivå och resterande elva artiklar valdes bort då de var kvantitativa eller 

inte svarade på studiens syfte. Granskning på fulltextnivå resulterade i två vetenskapliga 

artiklar som ansågs svara på litteraturstudiens syfte. Fyra utav artiklarna ansågs inte svara på 

studiens syfte och valdes därmed att exkluderas. Vid sökning i referensdatabasen PubMed 

framkom även en vetenskaplig artikel genom similar articles. Enligt Polit och Beck (2012) är 

similar articles vetenskapliga artiklar med liknande innehåll (ibid.). Sammanlagt valdes tolv 

vetenskapliga artiklar ut från båda referensdatabaserna och en vetenskaplig artikel via 

manuell sökning (se bilaga 1) då de ansågs svara på studiens syfte och uppfyllde 

inklusionskriterierna. Samtliga tretton artiklar fick genomgå en kvalitetsgranskning. 

 

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskning av samtliga valda vetenskapliga artiklar utfördes enligt Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2011) granskningsprotokoll (se bilaga 2). Kvalitetsgranskningen 

genomfördes först enskilt och därefter gemensamt för att se så att artiklarna uppfattades lika 

för att kunna göra en bedömning om artiklarna ansågs vara av hög, medel eller låg kvalité. 

Granskningsprotokollet bestod av 14 frågor som skulle besvaras med svarsalternativen Ja, 

Nej eller Vet ej. Svarsalternativet Ja gav ett poäng och svarsalternativen Nej och Vet ej gav 

noll poäng. Totalt kunde varje enskild artikel uppnå 14 poäng efter kvalitetsgranskning. Den 

individuella poängen för varje artikel omvandlades därefter till en procentsats från 0-100% 

vilket avgjorde artikelns kvalité. De artiklar med 8-9 poäng bedömdes som Låg (60-69%) och 

valdes att exkluderas. Artiklar med 10-11 poäng bedömdes som Medel (70-79%) och artiklar 

med 12-14 poäng bedömdes som Hög (80-100%). De vetenskapliga artiklar som var av 

medel eller hög kvalité valdes därmed att inkluderas för att utgöra studiens resultat. Totalt 

inkluderades tio vetenskapliga artiklar till studiens resultat då de bedömdes vara av medel 

och hög kvalité. Tre av de vetenskapliga artiklar exkluderades då de bedömdes vara av låg 

kvalité. De tio vetenskapliga artiklar som inkluderades och svarade på studiens syfte valdes 

för vidare analys (se bilaga 3). 
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Dataanalys 

Efter kvalitetsgranskning genomfördes en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundmans (2004) beskrivning då den är kvalitativt inriktad och är anpassad för 

vårdvetenskap. Dataanalysen gjordes på en manifest nivå vilket enligt Graneheim och 

Lundman (2004) innebär att analysen av insamlad data genomförs textnära. Dock 

förekommer alltid tolkning av text till viss del. Graneheim och Lundman (2004) beskriver 

innehållsanalysen i olika steg (ibid.). Första steget i analysprocessen innebar att läsa igenom 

valda vetenskapliga artiklars resultatdelar enskilt. Genomläsning av samtliga artiklar utfördes 

flera gånger enskilt för att få en tydligare förståelse för artiklarnas innehåll för att därefter 

gemensamt diskutera om artiklarna uppfattats lika. Efter genomläsning av artiklarna togs 

meningsbärande enheter som svarade på studiens syfte ut var för sig ur artiklarnas 

resultatdelar. Då artiklarna var digitala PDF-dokument så kopierades meningsbärande enheter 

direkt ur dokumenten och klistrades in i ett Word-dokument. Gemensamt diskuterades sedan 

samtliga meningsbärande enheter för att komplettera varandra om någon meningsbärande 

enhet hade missats och om de hade uppfattats liknande. Sammanlagt togs 264 

meningsbärande enheter ut ur de vetenskapliga artiklarnas resultatdelar. Alla meningsbärande 

enheter sammanställdes sedan i en tabell för att samla data och få en bättre överblick. 

Därefter översattes samtliga meningsbärande enheter till svenska med hjälp av engelskt 

lexikon och google translate. Alla meningsbärande enheter lästes sedan igenom för att 

kontrollera så att de meningsbärande enheterna svarade på studiens syfte. Enligt Graneheim 

och Lundman (2004) innebär första steget att finna meningsbärande enheter i insamlad data. 

Meningsbärande enheter beskrivs som ord och meningar vilka har liknande innebörd och 

svarar på ett syfte (ibid.). Nästkommande steg efter att de meningsbärande enheterna hade 

översatts till svenska var att gemensamt kondensera de meningsbärande enheterna vilket 

enligt Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av innehållsanalys innebär att de 

meningsbärande enheterna kortas ner utan att dess innebörd går förlorad (ibid.). Därefter 

skapades en kod utifrån kondenseringen, en så kallad etikett vilket Kristensson (2014) 

beskriver är en sammanfattning av meningsbärande enhetens innehåll (ibid.). Se bilaga 4 för 

exempel på innehållsanalys. Tabellen med alla meningsbärande enheter, kondenseringar och 

koder skrevs därefter ut på papper och klipptes ut i remsor. Remsorna placerades ut på golvet 

för att få en överblick och tydliggöra likheter och skillnader mellan koderna. I nästa steg 

bildades underkategorier enligt Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning vilket innebär 

att koder med liknande innebörd sammanställs. Underkategorier beskriver Kristensson (2014) 
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som manifesta delar, vilket innebär att koder med liknande innebörd sammanställs och bildar 

en underkategori med en rubrik som sammanfattar kodernas betydelse (Kristensson, 2014). 

Efter sammanställda underkategorier bildades kategorier vilket enligt Graneheim och 

Lundman (2004) innebär att analysens underkategorier grupperas och skapar övergripande 

kategorier (ibid.). Kategorier symboliserar det tydliga innehållet av underkategorierna och 

står för den övergripande meningen och betydelsen av underkategorierna (Kristensson, 2014). 

 

Etiskt övervägande 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) är ett etiskt övervägande viktigt att tillämpa i en 

studies urval och resultat. Kristensson (2014) förklarar att det krävs ett etiskt tillstånd för att 

få genomföra en vetenskaplig studie. För potentiella deltagare som ska delta i en studie är det 

viktigt att samtliga deltagare får ett informerat samtycke vilket innebär att deltagarna 

informeras om studiens syfte och dess innebörd samt att medverkan är frivilligt och kan 

avslutas när som helst. Det är viktigt att forskning etikprövas om det kan innebära en risk att 

deltagarna i studierna kan utsättas för fysiska eller psykiska påfrestningar. Information om 

deltagarna ska därutöver inte kunna härledas till en specifik deltagare eller kunna spridas till 

personer utan behörighet (ibid.). Samtliga artiklar som inkluderades i litteraturstudiens 

resultat innehöll ett etiskt övervägande eller erhöll ett godkänt etiskt tillstånd. I valda 

vetenskapliga artiklar baserade på intervjustudier ska deltagarna ha blivit informerade om 

studiens syfte och deltagarnas olika rättigheter. I artikeln baserad på självbiografier ansågs 

personerna med sjukdomen ALS ha gett medgivande då de utav egen vilja skrivit böcker för 

att dela med sig av deras upplevelser av att leva med sjukdomen ALS. Därmed ansågs det 

inte vara ett problem att inkludera valda vetenskapliga artiklarna i föreliggande 

litteraturstudie. 

Resultat 

Studiens resultat har baserats på tio vetenskapliga artiklar för att besvara studiens syfte. Efter 

innehållsanalysen framkom fem kategorier med två underkategorier för att beskriva personers 

upplevelser av att leva med sjukdomen ALS (se figur 1). Under varje kategori och 

underkategori redovisas citat vilket enligt Kristensson (2014) kan stärka resultatets 

trovärdighet. 
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Figur 1. Kategorier och underkategorier 

 

Förlust av fysiska funktioner 

Personerna med sjukdomen ALS kunde uppleva att sjukdomen sakta tog över deras kroppar 

då sjukdomen påverkade bland annat gång- och talförmågan. Till slut fanns bara förmågan att 

tänka kvar när kropparna hade gett upp (Harris, Jack & Wibberley, 2018; King, Duke & 

O’Connor, 2009; Rosengren, Gustafsson & Jarnevi, 2015). Personernas upplevelse och 

tanken på att ha en fungerande hjärna och att förstå allt i en dysfunktionell kropp upplevde 

personerna som störande (Ozanne, Graneheim & Strang, 2013; Whitehead, O’Brien, Jack & 

Mitchell, 2011). I samband med att personerna blev svagare och förlorade fysiska förmågor 

upplevde personerna en frustration och sårbarhet vilket kunde påverka att personerna inte 

längre kunde prestera vad de tidigare kunnat (Foley, Timonen & Hardiman, 2014; King et al., 

2009). Personerna kunde uppleva ledsamhet över förlusten av fysiska funktioner och 

hoppades på ett liv där sjukdomen slutade försämras (King et al., 2009; Vitale & Genge, 

2007). I samband med sjukdomen ALS påverkan och personernas förlust av fysiska 

funktioner kunde personerna få en förändrad uppfattning om framtiden (Oh, Schepp & 

McGrat, 2014). Personerna kunde uppleva en rädsla och känna sig förkrossade över en 

förlorad framtid (Addington-Hall & Brown, 2008).  

  

Sjukdomen ALS livshotande symtom och personernas upplevelse av att inte veta vilka 

fysiska funktioner som skulle gå förlorat härnäst kunde leda till känslor av osäkerhet (King et 

al., 2009; Ozanne et al., 2013). Den ständiga förlusten av att förlora fysiska funktioner kunde 
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leda till att personerna upplevde övergivenhet (King et al., 2009; Vitale & Genge, 2007). I 

samband med förlust av fysiska funktioner kunde personerna uppleva en tydlig gräns för hur 

mycket försämring som ansågs uthärdligt (Whitehead et al., 2011). I det stadiet av sjukdomen 

ALS då den enda möjligheten personerna hade var ögonrörelse så kunde personerna uppleva 

en ifrågasatt existens (Foley et al., 2014; Jeppesen, Rahbek, Gredal & Hansen, 2015). 

Personerna kunde uppleva att de flyttat ut ur sina kroppar och istället flyttat in i huvudet. 

Kroppen hade de övergett till andra (Rosengren et al., 2015). 

 

“I have already started to move out of my body. I’m moving up in the 

head instead. There I have my brain and my senses. The care and concern 

for my body, I leave to others.” (Rosengren et al., 2015, s. 79) 

 

Personerna med sjukdomen ALS upplevde bekymmer över den snabba sjukdomsprocessen 

vilket innebar att kroppsfunktioner snabbt gick förlorade. Personerna upplevde det svårt att 

klara av den snabba förändringen av att förlora fysiska funktioner som exempelvis 

möjligheten att kunna gå (Rosengren et al., 2015; Whitehead et al., 2011). I samband med de 

fysiska förändringarna kunde personerna uppleva rädsla över att bli förödmjukad (King et al., 

2009). Personerna med sjukdomen ALS kunde uppleva maktlöshet, förlorad identitet och att 

integriteten förändrades när kroppen gav upp på grund av förlorade fysiska funktioner och 

personerna blev beroende av assistans i det dagliga livet (Foley et al., 2014; Rosengren et al., 

2015). Personerna kunde uppleva sig som värdelösa och som en börda då kroppen blev 

svagare allt efter som de förlorade sin livskraft och sina fysiska funktioner. Personerna kunde 

uppleva att de förlorat striden mot sjukdomen ALS och att sjukdomen hade tagit allt de 

tidigare haft (Foley et al., 2014; Oh et al., 2014; Ozanne et al., 2013; Rosengren et al., 2015; 

Whitehead et al., 2011). Personerna med sjukdomen ALS fick handskas med fysiska förluster 

och dess bidragande symtom dag för dag vilket kunde leda till att personerna upplevde varje 

dag som en ny utmaning (Addington-Hall & Brown, 2008; Foley et al., 2014; Oh et al., 

2014). Personerna kunde uppleva en stor obegriplig förlust när de inte längre kunde göra det 

som ansågs viktigt som exempelvis krama sina anhöriga, bibehålla förmågan att kunna gå 

eller bibehålla styrkan till att exempelvis hålla en kniv eller gaffel (Foley et al., 2014; King et 

al., 2009). 

  

När personerna med sjukdomen ALS inte längre kunde medverka i aktiviteter på grund av 

den fysiska förlusten kunde personerna uppleva minskad lycka (Oh et al., 2014). Försöken 
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om att ha en normal vardag upplevde personerna som en ständig förlust när omgivningen 

hindrade personerna från att exempelvis gå ut eller att bli inkluderade i aktiviteter (Foley et 

al., 2014; King et al., 2009). Personerna med sjukdomen ALS kunde uppleva att kroppen 

flydde från deras gamla liv och att livet blev bortkastat (Foley et al., 2014). 

 

Självständighetens betydelse 

Personerna som levde med sjukdomen ALS kunde uppleva det känslosamt att inte längre 

kunna styra och påverka sina egna liv då sjukdomen påverkade personernas självständighet 

och uppfattning om sig själv (Foley et al., 2014; King et al., 2009; Rosengren et al., 2015). 

Personerna upplevde framför allt en minskad självständighet när de inte längre kunde göra 

sig förstådd eller klara sig på egen hand (Harris et al., 2018; King et al., 2009). 

 

Personerna kunde uppleva det utmanande när bilden av de själva om att vara stark och 

självständig hade förändrats (King et al., 2009). Personerna med sjukdomen ALS upplevde 

det därför betydelsefullt att bli sedd som en hel person för att bevara upplevelsen av 

självständighet och upprätthålla sitt självförtroende (King et al., 2009; Vitale & Genge, 

2007). Personerna upplevde att ett aktivt liv och möjligheten till att leva ett eget liv var 

viktigt då det skapade en känsla av frihet (Ozanne et al., 2013). Så länge personerna med 

sjukdomen ALS kunde vara aktiva och dela stunder med andra så upplevde personerna det 

möjligt att få bevara sin självständighet. I det skede av sjukdomen då personerna blev 

beroende av rullstol, men trots allt fann det acceptabelt, så kunde personerna uppleva ökad 

självständighet (King et al., 2009). 

  

”But I am and will always be the smartest one when it comes to 

  my own body. Only I know what I feel” (Jeppesen et al., 2015, s. 46) 

  

Tanken på att behöva bli behandlad som ett barn och att exempelvis bli klappad på kinden när 

personerna mist förmågan av självständighet upplevde personerna som besvärligt, empatilöst 

och långt från medkänsla (Rosengren et al., 2015). Personernas upplevelse av påverkad 

självständighet då de exempelvis inte längre kunde tömma diskmaskinen kunde leda till 

reaktioner som gråt och skrik (King et al., 2009). När sjukdomen ALS hade påverkat 

personerna så pass att de inte längre kunde fatta egna beslut i samband med sjukdomen så 
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kunde personerna uppleva en minskad självständighet (King et al., 2009; Whitehead et al., 

2011). 

 

Olika sätt att hantera en förändrad livssituation 

För personer som insjuknat i sjukdomen ALS medför sjukdomen en förändrad livssituation 

vilket personerna kan hantera på olika sätt. Personer som insjuknar i sjukdomen ALS kan 

finna det svårt att acceptera sjukdomen och lever därmed i förnekelse och ignorerar 

sjukdomen. Andra personer kan uppleva det lättare att hantera den förändrade livssituationen 

när personerna kan kontrollera sjukdomen ALS med hjälp av olika strategier som möjligtvis 

kan förändra tillvaron till det bättre. 

 

Leva i förnekelse och att finna det svårt att acceptera sjukdomen 

Personerna med sjukdomen ALS kunde uppleva det svårt att acceptera sjukdomen då de inte 

förstod orsaken till sjukdomsutvecklingen och varför de insjuknade vilket kunde bidra till 

känslor som bitterhet och orättvisa hos personerna (Addington-Hall & Brown, 2008; Oh et 

al., 2014; Ozanne et al., 2013). Personerna kunde uppleva att förnekelse av sjukdomen ALS 

kunde innebära drömmar om det osannolika (King et al., 2009). Personerna kunde uppleva att 

livet gick i spillror och att allt gick fel när de fick ta emot beskedet om att de insjuknat i 

sjukdomen ALS (Harris et al., 2018). 

 

“It is now over a month since I was diagnosed with MND and I have not 

got used to it at all… there is no known cause of this illness, so I can’t 

identify with any reason for getting it me.” (Addington-Hall & Brown, 

2008, s. 205) 

 

Personerna upplevde det som en chock och svårt att acceptera sjukdomens utveckling, 

mängden vård de skulle bli beroende av och att behöva lämna anhöriga (Harris et al., 2018; 

Oh et al., 2014; Ozanne et al., 2013). Personerna kunde då uppleva det lättare att komma 

vidare genom att låtsas som att sjukdomen inte fanns (King et al., 2009). Personerna levde 

med viljan om att kunna vara normal och förnekade behovet av att behöva använda rullstol då 

personerna upplevde det svårt att acceptera på grund av att det inte kändes rätt (Addington-

Hall & Brown, 2008; Harris et al., 2018; King et al., 2009). Personerna med sjukdomen ALS 
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upplevde att tålamod var det enda sättet för att kunna leva genom en svår och ovälkommen 

situation som upplevdes svår att acceptera. Personerna med sjukdomen ALS kunde uppleva 

rädsla inför den dag då de inte längre skulle kunna förneka sjukdomen på grund av de ökade 

symtomen vilket skulle leda till en känsla av att falla isär (Addington-Hall & Brown, 2008). 

 

Betydelsen av kontroll 

Personerna med sjukdomen ALS kunde uppleva det svårt att kontrollera sina liv efter att ha 

insjuknat i sjukdomen (Rosengren et al., 2015). Då sjukdomen var svår att kontrollera kunde 

personerna med sjukdomen ALS uppleva känslor som förtvivlan, ilska, frustration och 

kraftlöshet (King et al., 2009; Rosengren et al., 2015). Personerna upplevde att allt 

förändrades när sjukdomen ALS var bekräftad och personerna kunde inte se något positivt i 

samband med sjukdomen då sjukdomen var utom kontroll allt eftersom den utvecklades 

(King et al., 2009; Vitale & Genge, 2007). Personerna kunde uppleva det ångerfullt att förlora 

kontrollen över sjukdomen ALS då personerna kunde uppleva osäkerhet gällande hur vården 

skulle hanteras när personerna inte längre kunde fatta egna beslut angående kommande vård 

eller att behöva bo på vårdhem (Foley et al., 2014; Harris et al., 2018; Whitehead et al., 

2011). Personerna kunde uppleva det problematiskt med exempelvis nattvård då vårdpersonal 

bara kom och gick vilket kunde upplevas överväldigande då personerna var utom kontroll 

(Harris et al., 2018).  

  

Sjukdomen ALS kunde leda till fortgående förändringar där personerna kunde uppleva en 

minskad kontroll över kroppsliga förändringar och förmågan att kontrollera sina känslor 

(Foley et al., 2014; King et al., 2009). Personerna upplevde att förändringar och 

oförutsägbara händelser kunde påverka det dagliga livet och personerna ställdes inför 

utmaningar vilket personerna kunde uppleva som svåra att kontrollera (King et al., 2009; Oh 

et al., 2014). Personerna upplevde att sjukdomen ALS kunde medföra upplevelser av 

försämrad livskvalité när sjukdomen var utom kontroll. Några av personerna försökte behålla 

lugnet och var positiva för att minska och kontrollera stressen som kunde uppstå i samband 

med sjukdomen (King et al., 2009). Personerna kunde uppleva det lättare att hantera och 

kontrollera sjukdomen när de var väl informerade om vad som väntade (Ozanne et al., 2013). 

  

Personerna med sjukdomen ALS kunde uppleva ökad känsla av kontroll när personerna fann 

olika strategier för att förändra tillvaron. Personerna upplevde att känslan över att vara i 
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kontroll kunde få personerna att känna sig mer kraftfulla. Självmotivation upplevde 

personerna som viktigt för att kunna möjliggöra förändringar och främja kontrollen över 

sjukdomen ALS. Personerna upplevde att strategier som exempelvis skratt och humor kunde 

hjälpa personerna att kontrollera och motverka negativa känslor och försvagade delar av 

sjukdomen. I samband med det kunde personerna med sjukdomen ALS uppleva att 

sjukdomen blev lättare att kontrollera och att det gav personerna en känsla av uppfyllelse 

(King et al., 2009). Personerna upplevde att nya strategier i det dagliga livet kunde vara till 

hjälp för att anpassa sig till nya förändringar vilket ökade möjligheten för personerna att ta 

kontroll över sjukdomen ALS och förmågan att kunna fatta egna beslut (Addington-Hall & 

Brown, 2008; King et al., 2009; Oh et al., 2014). I de fall där strategierna inte fungerade fick 

andra sätt tillämpas för att personerna skulle kunna kontrollera förändringen (King et al., 

2009). 

 

“What I’m doing makes me feel energetic and healthy and with hope and 

like I’m in control and MND’s not in control of me.” (King et al., 2009, s. 

750) 

 

En långsam sjukdomsprocess kunde personerna uppleva som en möjlighet till att få mer tid 

till att anpassa sig och uppleva livskvalitet över en längre tid, vilket också gav personerna en 

upplevelse av starkare närvaro (Rosengren et al., 2015; Vitale & Genge, 2007). Personerna 

med sjukdomen ALS upplevde att övningar med hjälp av en fysioterapeut kunde vara till 

hjälp i processen för att kontrollera och hantera problem i samband med sjukdomen 

(Addington-Hall & Brown, 2008; King et al., 2009). Personerna kunde uppleva en känsla av 

kontroll när de själva fann strategier för att hantera symtom och kunna anpassa sig efter 

förändringar (King et al., 2009). Personerna upplevde också att fokus på nuet och att vara 

engagerad i normala aktiviteter kunde bidra till upplevelsen av mer kontroll (Foley et al., 

2014). 

 

Betydelsen av hopp och mening med livet i kampen mot sjukdomen 

Personerna med sjukdomen ALS kunde uppleva hopp om överlevnad som ambitiös, dock 

hindrade det inte personerna från att försöka kämpa (Addington-Hall & Brown, 2008; Foley 

et al., 2014). Personerna kunde uppleva en daglig process i att kämpa för överlevnad, vilket 

gav hopp i det kvarstående livet. Positivt tänkande upplevde personerna som viktigt för att 
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infinna hopp (Addington-Hall & Brown, 2008). Personerna upplevde en vilja om att leva så 

länge som möjligt och trots sjukdom fanns hopp om botemedel och behandling som kunde 

stoppa sjukdomen ALS även om sjukdomen inte gick att bota (Addington-Hall & Brown, 

2008; Foley et al., 2014; Jeppesen et al., 2015; Ozanne et al., 2013; Vitale & Genge, 2007). 

Personerna upplevde det som en konstant kamp mot sjukdomen ALS då sjukdomen tog över 

deras kroppar vilket kunde leda till svårigheter för personerna att finna ett meningsfullt liv 

(Foley et al., 2014; Rosengren et al., 2015). 

  

Personerna kunde uppleva en risk i att börja tänka för mycket då det inte fanns någonting att 

göra i samband med sjukdomen vilket kunde göra det svårt för personerna att uppleva glädje 

och mening i livet (Harris et al., 2018; Ozanne et al., 2013). Personerna kunde uppleva 

minskat hopp när de inte längre kunde gå ordentligt, när de blev allt svagare och när de inte 

längre kunde göra sådant som ansågs viktigt i det dagliga livet (King et al., 2009; Vitale & 

Genge, 2007). Känslan av att vara fången i sin egen kropp kunde leda till att personerna 

upplevde en förlorad innebörd i livet (Ozanne et al., 2013). Personerna med sjukdomen ALS 

upplevde att hopp var en förutsättning för att kunna kämpa och införliva framtiden oavsett 

vad den skulle leda till (Jeppesen et al., 2015). 

  

Personerna upplevde att nya mål i livet kunde bringa hopp och mer positiv syn på livet 

genom att fokusera på det som fortfarande var möjligt istället för det som personerna förlorat 

(Addington-Hall & Brown, 2008; King et al., 2009; Vitale & Genge, 2007). Personerna 

ställdes inför nya utmaningar varje dag då sjukdomsprocessen inte stanna och personerna 

kunde därmed uppleva att en positiv inställning till livet gav driv till att fortsätta kämpa (King 

et al., 2009; Oh et al., 2014). Personerna kunde uppleva det betydelsefullt i kampen mot 

sjukdomen ALS att fokusera på det som var viktigt i livet för att i den mån det var möjligt 

kunna handskas med sjukdomen på egen hand (Addington-Hall & Brown, 2008; King et al., 

2009). Personerna upplevde det viktigt att inte ge upp kampen mot sjukdomen och ta dagarna 

som de kom (Foley et al., 2014). 

 

“I take each day as it come… I don’t want to let my mind run away… I try 

to do the things that I have always done… I think if I don’t, I will have 

given up…” (Foley et al., 2014, s. 116) 

  



 

21 
 

Personerna med sjukdomen ALS kunde uppleva att stöd från personer runt omkring var till 

stor hjälp för att känna säkerhet och möjlighet till att finna ett mer meningsfullt liv (Ozanne et 

al., 2013). Personerna kunde uppleva meningsfullhet som glädje med starkare närvaro och 

frihet (Rosengren et al., 2015). Personerna upplevde det hjälpsamt att leva i nuet för att finna 

mening i livet och må bättre (Ozanne et al., 2013; Whitehead et al., 2011). Personerna kunde 

dessutom uppleva det lättare att leva i nuet och att inte ta ut saker i förväg för att få styrka till 

att kämpa då livet inte kändes som det var över än (Ozanne et al., 2013). 

  

Personerna kunde trots sjukdomen ALS fortfarande uppleva en normal vardag med hopp i 

kampen mot sjukdomen (Jeppesen et al., 2015). Trots sjukdom kunde personerna uppleva 

glädje då de ansåg att det fanns många andra som hade det värre (Addington-Hall & Brown, 

2008; Ozanne et al., 2013). Personerna upplevde tacksamhet för sina kvarstående förmågor 

då de ansåg sig kunna ha det mycket värre (Addington-Hall & Brown, 2008; Harris et al., 

2018). Personerna kunde också uppleva det som meningsfullt att kunna dela 

sjukdomsupplevelser med andra (Oh et al., 2014). 

 

Tankar och känslor om döden 

Personerna med sjukdomen ALS var medvetna om att sjukdomen ledde till döden. Trots att 

personerna kunde uppleva positiva tankar så slogs de av faktumet att sjukdomen ALS och 

sjukdomens försämring inte gick att stoppa. Personerna upplevde sjukdomen ALS som en 

väntan på dödsdomen utan att veta när den skulle inträffa (Harris et al., 2018). 

  

“It’s a funny old situation. You sort of… it’s like being in… It’s like being 

on deathrow without knowing when the executioner is going to pop in.” 

(Harris et al., 2018, s. 13) 

 

Då sjukdomen ledde till begränsningar för personerna så upplevde personerna ingen vilja till 

att bli återupplivad igen om de skulle få en hjärtinfarkt eller liknande, då personerna inte 

ansåg sig vara till någon nytta (Addington-Hall & Brown, 2008). När personerna tänkte på 

döden kunde de uppleva känslor av sorg och ledsamhet över att behöva lämna sin familj och 

personerna kunde känna oro för familjen efter deras död (Harris et al., 2018). När tankar om 

döden uppstod på grund av sjukdomen ALS fick familjen en allt mer betydande roll för 

personerna då de först i samband med det insåg vikten av relationen till familjen (Oh et al., 
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2014; Ozanne et al., 2013). Personerna kunde uppleva det ångerfullt i samband med döden att 

se tillbaka på deras liv och den förlorade tiden med familjen då exempelvis arbetet hade tagit 

mycket tid från familjen (Rosengren et al., 2015). Personerna kunde uppleva att döden blev 

allt mer uppenbar när personerna insåg vad de eventuellt skulle få se eller uppleva för sista 

gången (Oh et al., 2014; Rosengren et al., 2015). 

 

Personerna med sjukdomen ALS kunde uppleva förändrade mål om livet och hälsan då nya 

tankar kunde uppstå om en död de aldrig hade kunnat tänka sig (Oh et al., 2014). Personerna 

kunde uppleva att livet splittrades när personerna insjuknade i sjukdomen ALS och tankar om 

döden tog över större delen av deras dagliga liv (Ozanne et al., 2013). Personerna med 

sjukdomen ALS kunde uppleva att döden blev allt mer uppenbar när sjukdomsutvecklingen 

gick allt fortare (Vitale & Genge, 2007). Personerna kunde uppleva känslor av osäkerhet över 

om de skulle få stöd i att dö med sjukdomen (Harris et al., 2018). Personerna talade gärna 

öppet om döden och att dö och personerna upplevde att de hade rätt till att upprätthålla eller 

avsluta sina liv efter egna villkor (Foley et al., 2014). Flera av personerna med sjukdomen 

ALS upplevde en önskan om att få dö hemma med integritet (Rosengren et al., 2015; 

Whitehead et al., 2011). Personerna kunde uppleva döden som en frihet då personerna inte 

längre behövde vara en börda för andra (Whitehead et al., 2011). Några personer upplevde 

däremot ingen vidare oro då alla någon gång i livet skulle dö (Harris et al., 2018). 

  

Personerna med sjukdomen ALS kunde uppleva känslor av ångest över att veta att de skulle 

dö på grund av sjukdomen ALS vilket kunde påverka deras liv (Ozanne et al., 2013). 

Personerna kunde uppleva känslor av förtvivlan och sorg över att livet snart var över då de 

var medvetna om att döden närmade sig. Trots den begränsade tiden kunde personerna 

uppleva en vilja om att inte vara utan denna del av livet då döden upplevdes föra personerna 

närmare livet (Rosengren et al., 2015). Personerna kunde uppleva det som en kamp mellan 

olika känslor inför livets slut och upplevde vägen till döden och hur de skulle dö som mer 

skrämmande än själva döden i sig (Ozanne et al., 2013; Rosengren et al., 2015). Personerna 

kunde i samband med det uppleva en vakenhet och känslor av rädsla inför att sova då 

personerna var rädda att de inte skulle vakna igen (Ozanne et al., 2013). Personerna kunde 

uppleva en ständig rädsla kring omständigheterna om döden vilket kunde påverka 

personernas tankar under sjukdomsutvecklingen (Whitehead et al., 2011). Personerna kunde 

även uppleva rädsla i samband med sjukhusbesök då personerna inte visste om de skulle få 

återvända hem igen (Rosengren et al., 2015).   
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Personerna med sjukdomen ALS kunde i samband med att de upplevde sig vara en börda för 

andra finna dödshjälp som en alternativ utväg. Personerna upplevde att skulden av att vara 

beroende av andra kunde leda till övervägning av desperata handlingar. Personerna upplevde 

att gränsen var nådd när dödshjälp ansågs acceptabelt (Whitehead et al., 2011). Personerna 

med sjukdomen ALS var medvetna om att deras hjärna var alert, men när personerna kom till 

stadiet där de enbart existerade i väntan på döden kunde tankar om assisterat självmord 

uppstå (Foley et al., 2014). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

En litteraturstudie med kvalitativ ansats har valts eftersom syftet med studien var att beskriva 

personers upplevelse av att leva med sjukdomen ALS. Kristensson (2014) förklarar att en 

kvalitativ metod många gånger tillämpas när personers uppfattningar eller upplevelser 

rörande ett fenomen ska undersökas (ibid.). En litteraturstudie med kvalitativ metod valdes 

istället för kvantitativ metod då det ansågs kunna besvara föreliggande studies syfte och som 

Kristensson (2014) beskriver nå en djupare och mer detaljerad förståelse (ibid.). Kvantitativ 

metod ansågs inte relevant för studien då kvantitativa studier enligt Forsberg och Wengström 

(2016) bland annat är till för att se samband och klassificera data (ibid.). Litteraturstudien 

baserades på vetenskapliga artiklar då det ansågs vara till en fördel då fler studier kunde 

sammanställas. Artiklarna utgick från olika länder vilket ansågs kunna ge ett bredare resultat 

vilket ligger i linje med Willman et al. (2016) som poängterar att flera studier utförda i olika 

länder med liknande inriktning i resultatet kan öka trovärdigheten (ibid.). Genom att 

inkludera artiklar från olika länder kan detta dock ha påverkat resultatet då 

levnadsförhållandena och vårdprocessen kan se olika ut i olika länder vilket kan påverka 

personernas upplevelse av att leva med sjukdomen ALS annorlunda. En nackdel med 

vetenskapliga artiklar kan vara att tidigare forskare redan tolkat och analyserat resultatet 

(Forsberg och Wengström, 2008). En litteraturstudie valdes istället för en empirisk studie då 

det ansågs finnas användbar data i referensdatabaserna Cinahl och PubMed som kunde 

besvara studiens syfte. Om en empirisk studie hade genomförts skulle resultatet eventuellt 

sett annorlunda ut. Dock var en empirisk studie baserad på personernas upplevelse av att leva 

med sjukdomen ALS inte genomförbar då endast sjuksköterskestudenter på Blekinge 
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Tekniska Högskola fick intervjuas. Axelsson (2012) betonar att studenter oftast inte har den 

förkunskap som krävs för att genomföra en empirisk studie och med den korta tidsintervallen 

kan det vara en fördel att genomföra en litteraturstudie (ibid.).  

 

Ett utav studiens inklusionskriterier var att de vetenskapliga artiklarna skulle utgå från 

personernas perspektiv för att få en tydligare bild om deras upplevelser av att leva med 

sjukdomen ALS. Några av artiklarna utgick dock även utifrån vårdpersonal eller anhörigas 

perspektiv. I de artiklar togs endast de delar som tydligt beskrev personernas upplevelser av 

att leva med sjukdomen ALS ut vilket inte ansågs vara ett problem då personerna med 

sjukdomen ALS upplevelser ansågs framgå tydligt i resultatet. Ett annat inklusionskriterie var 

att artiklarna skulle vara skrivna på engelska vilket ansågs vara relevant då båda författarna i 

föreliggande studie kunde förstå språket och då det är det officiella språket inom vetenskap. 

Detta styrker Kristensson (2014) som menar att det kan vara relevant att avgränsa 

litteratursökningen efter det språk som författarna behärskar (ibid.). En risk med artiklar 

skrivna på ett annat språk kan dock vara att data eventuellt kan feltolkas vilket kan påverka 

resultatet. För att undvika feltolkningar så mycket som möjligt av artiklarnas innehåll och 

utvalda meningsbärande enheter användes google translate och engelskt lexikon vid 

översättning från engelska till svenska vilket ansågs vara till god hjälp. Samtliga valda 

vetenskapliga artiklar skulle vara publicerade från år 2007 och fram till idag. Äldre artiklar 

hade kunnat inkluderas vilket hade gett ett annorlunda resultat. Artiklar publicerade inom de 

senaste tio åren ansågs däremot vara en fördel då Kristensson (2014) menar att 

litteraturstudier bör vara baserade på så aktuell forskning som möjligt. 

Till en början var ett av inklusionskriterierna att inkludera artiklar från en specifik tidsperiod 

under sjukdomsförloppet då det ansågs kunna vara intressant men på grund av svårigheter att 

finna tillräckligt med underlag så var detta inte genomförbart. Därav inkluderades artiklar 

utan någon specifik tidsperiod under sjukdomsförloppet.  

 

Innan litteratursökningen påbörjades bokades en tid hos bibliotekarien på Blekinge Tekniska 

Högskola vilket ansågs gynnsamt för att öka kunskapen gällande sökstrategi och möjliggöra 

en mer specifik sökning. Besöket hos bibliotekarien ansågs också bra för att minska risken 

för eventuella fel vid litteratursökning. Studiens litteratursökning genomfördes i 

referensdatabaserna Cinahl och PubMed vilket är två av de större referensdatabaserna vilka 

ansågs vara relevanta för att utöka sökresultatet och finna artiklar som svarade på studiens 

syfte och inklusionskriterier. Enligt Willman et al. (2011) kan litteratursökning i flera olika 
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referensdatabaser bidra till en mer tillfredsställande omfattning (Willman et al., 2011). Då 

föreliggande studies litteratursökning genomfördes i två av de större referensdatabaserna för 

omvårdnadsvetenskapliga artiklar så ansågs befintligt resultat av artiklar vara tillräckligt. 

Därmed genomfördes ingen ytterligare litteratursökning i andra referensdatabaser. Studiens 

litteratursökning i referensdatabaserna genomfördes i form av blocksökning med booleska 

sökoperatorn OR och AND vilket ansågs vara ett bra sätt för att kunna kombinera olika 

sökord och finna artiklar som ansågs vara relevanta och kunde besvara studiens syfte. Enligt 

Polit och Beck (2012) används den booleska sökoperatorn OR för att bredda sökningen och 

den booleska sökoperatorn AND för att möjliggöra en mer specifik sökning för att få fram 

artiklar som svarar på studiens syfte (ibid.). Som komplement vid litteratursökning framkom 

en vetenskaplig artikel via similar article i referensdatabasen PubMed vilket i bilaga 1 nämns 

under manuell sökning. Enligt Willman et al. (2016) bör manuella sökningar utföras för att 

komplettera en litteratursökning (ibid.). Den manuella sökningen ansågs därmed vara till en 

fördel för att göra sökningen bredare och finna fler vetenskapliga artiklar som svarade på 

studiens syfte. 

 

Efter litteratursökning fick valda vetenskapliga artiklar genomgå en kvalitetsgranskning 

enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) granskningsprotokoll då det ansågs vara lätt att 

förstå och följa. Efter kvalitetsgranskningen kvarstod tio vetenskapliga artiklar som fick 

utgöra studiens resultat. Två vetenskapliga artiklar var av låg kvalité och valdes därmed att 

exkluderas då de inte ansågs tillräckligt trovärdiga. Kvalitetsgranskningen av artiklarna 

utfördes först enskilt för att sedan gemensamt diskutera och jämföra resultaten. En fördel med 

att först kvalitetsgranska enskilt och därefter gå igenom resultaten gemensamt är att 

trovärdigheten på de valda artiklarna stärks. I samband med kvalitetsgranskningen uppstod 

dock några funderingar rörande vissa frågor i granskningsprotokollet som diskuterades 

gemensamt vilket ansågs vara hjälpsamt. Kristensson (2014) styrker att det är viktigt att alla 

som skriver en uppsats deltar i granskningsprocessen och att kvalitetsgranskningen först sker 

enskilt för att sedan gemensamt diskutera resultatet. Genom att följa processen för 

kvalitetsgranskning kan en mer trovärdig bedömning av artiklarna möjliggöras (ibid.).  

 

Analysen av föreliggande studie utfördes enligt Graneheim och Lundmans (2004) 

beskrivning av innehållsanalys då den innehöll olika steg vilka ansågs enkla att följa. 

Innehållsanalysen genomfördes manifest vilket ansågs relevant då studiens resultat skulle 

vara beskrivande eftersom syftet med studien var att beskriva personers upplevelse av att leva 
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med sjukdomen ALS. Dock ansågs det vara svårt att helt undvika en viss tolkning. Olsson 

och Sörensen (2011) beskriver att manifest innehållsanalys är det uppenbara och synliga som 

beskrivs och latent innehållsanalys innebär en tolkning av textmaterialet och dess ord. 

Tolkningar kan dock förekomma i både manifest samt latent innehållsanalys (Olsson & 

Sörensen, 2011). Vid utförandet av Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av 

innehållsanalys lästes samtliga utvalda vetenskapliga artiklars resultat igenom enskilt flera 

gånger för att därefter ta ut meningsbärande enheter som därefter gemensamt diskuterades. 

Detta ansågs vara till en fördel för att få en bättre uppfattning om artiklarnas innehåll och 

dess innebörd för att inte utelämna några meningsbärande enheter. Översättning av samtliga 

meningsbärande enheter utfördes gemensamt vilket ansågs vara underlättande då en 

diskussion kunde föras med varandra vid osäkerhet för att minska risken att förlora de 

meningsbärande enheternas innebörd. De meningsbärande enheterna som sedan 

kondenserades och kodades sammanställdes efter gemensam genomgång i en tabell vilket 

underlättade för att få en tydligare överblick. Tabellen skrevs ut på papper och klipptes ut i 

remsor vilket gjorde det lättare att dela in koderna i olika underkategorier som sedan bildade 

olika kategorier vilket också underlättade för att kunna se eventuella skillnader eller likheter. 

Enligt Kristensson (2014) är fördelen med följande metod att skillnader eller likheter kan 

tydliggöras. Koder med liknande innebörd sammanfattas då i olika underkategorier som 

sedan bildar kategorier (ibid.). Vid genomförande av dataanalys uppstod dock problem vid 

namngivning av varje underkategori och kategori. På grund av det genomfördes 

analysprocessen därmed ett flertal gånger vilket ledde till att varje underkategori och 

kategoris innebörd kunde tydliggöras och namnges med en passande etikett. 

 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkom det att sjukdomen ALS och dess sjukdomsförlopp kunde medföra daglig 

påverkan i form av förlust av fysiska funktioner och personerna som insjuknat i sjukdomen 

kunde uppleva att sjukdomen sakta tog över deras kroppar. Kroppen blev allt svagare och 

personerna kunde därmed inte längre prestera som de tidigare kunnat. Enligt Fanos, Gelinas, 

Foster, Postone och Miller (2008) studie styrks detta då personerna med sjukdomen ALS fick 

finna nya sätt att anpassa sig till aktiviteter i det dagliga livet när de inte längre var möjligt att 

utföra de aktiviteter som personerna tidigare kunnat på grund av förlorade fysiska funktioner 

(ibid.). I resultatet framkom det i samband med den ständiga förlusten av fysiska funktioner 

att personerna med sjukdomen ALS kunde uppleva övergivenhet. Detta styrker Skelton 
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(2005) som poängterar att personerna med sjukdomen ALS kunde uppleva att fysiska 

förändringar ledde till att personerna inte längre inkluderades eller fick vara delaktiga i bland 

annat konversationer eller aktiviteter (Skelton, 2005). Som sjuksköterska kan det vara 

betydelsefullt att ha förståelse för personerna som lever med sjukdomen ALS som förlorat 

fysiska funktioner för att kunna erbjuda rätt stöd och inkludera personerna i deras vård. 

 

Resultatet påvisade även att personerna kunde uppleva osäkerhet av att inte veta vilka fysiska 

funktioner som skulle går förlorat härnäst och personerna kunde uppleva ledsamhet över 

förlorad fysisk kapacitet. Allt eftersom fysiska funktioner gick förlorade kunde personerna 

med sjukdomen ALS uppleva en ifrågasatt existens. Detta styrker Cipolletta och Amicucci 

(2015) som betonar att personer med sjukdomen ALS kunde uppleva förändrade tankar om 

deras existens i livet i samband med sjukdomsutvecklingen (ibid.). I resultatet framkom det i 

samband med att personerna förlorade livskraft och fysiska funktioner att kropparna blev allt 

svagare och personerna blev beroende av personer i sin omgivning. Personerna kunde då 

uppleva sig som en börda för andra vilket kunde få personerna att känna sig värdelösa. Detta 

ligger i linje med Skelton (2005) som beskriver att personer som insjuknat i sjukdomen ALS 

kunde uppleva sig vara en börda i samband med sjukdomen. Även Ozanne, Graneheim, 

Persson och Strang (2011) betonar att flera av personerna med sjukdomen ALS försökte dölja 

deras lidande för att undgå att behöva vara en börda för andra (ibid.).  

 

I resultatet framkom det att personerna kunde uppleva varje dag som en ny utmaning i 

samband med sjukdomsförloppet då sjukdomen exempelvis kunde medföra förlust av fysisk 

kapacitet. Detta styrker Öhman, Söderberg och Lundman (2003) som förklarar att personerna 

som insjuknade i sjukdomen ALS var tvungna lära sig leva ett nytt liv med en kronisk 

sjukdom som inte gick att bota då sjukdomsutvecklingen ledde till ett mer begränsat liv för 

personerna med sjukdomen ALS. Enligt Dahlberg et al. (2003) är det inom vården viktigt att 

utgå från personerna med sjukdom och deras livsvärld för att kunna beskriva, förstå, 

analysera och se personernas värld utifrån hur personerna uppfattar den. Sjuksköterskan kan 

då utifrån det bilda sig en uppfattning och de eventuella behov som personerna med 

sjukdomen ALS kan behöva för att uppnå och känna välbefinnande. Enligt McCormack och 

McCance (2006) är det viktigt att fokusera på personernas egna värderingar och individuella 

behov (ibid.). För personer som förlorar fysiska funktioner är det viktigt med en 

personcentrerad omvårdnad för att individualisera vården utefter personens individuella 

behov. Enligt McCormack och McCance (2006) är det som sjuksköterska viktigt att kunna 
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bidra med personcentrerad omvårdnad vilket innebär att bland annat visa engagemang för 

varje individuell person, låta personen med sjukdomen ALS få vara delaktig i beslut 

angående deras behov av omvårdnad, bidra med individuellt stöd utifrån deras fysiska behov 

samt visa hänsyn till personernas tro och värderingar (McCormack och McCance, 2006). 

Genom att tillämpa en personcentrerad omvårdnad åt personer med sjukdomen ALS kan detta 

bidra till ökad chans till välbefinnande för personerna med ALS då målet med omvårdnaden 

av personer enligt Dahlberg et al. (2003) är att lindra lidandet för att bidra med fler 

förutsättningar för att personerna ska kunna uppleva välbefinnande (ibid.). 

 

I resultatet framkom det att personerna med sjukdomen ALS kunde uppleva en minskad 

självständighet när personerna inte längre kunde styra eller påverka sina liv vilket styrks av 

Grysels och Higginson (2011) som menar att personer som lever med sjukdomen ALS kan 

uppleva en förändrad och påverkad självständighet i samband med sjukdomen (ibid.). I 

resultatet framkom det också att personerna kunde uppleva minskad självständighet när de 

inte längre kunde fatta egna beslut vilket Lemoignan och Ells (2010) styrker då personer med 

sjukdomen ALS kunde uppleva det betydelsefullt att få vara involverad och kunna fatta egna 

beslut i samband med sjukdomen. Enligt Öhman, Söderberg och Lundman (2003) upplevde 

personerna med sjukdomen ALS det som en minskad självständighet när de inte involverades 

i beslut om sina liv. Som följd kunde personerna uppleva det som att livet förlorade sitt värde 

(ibid.). I resultatet framkom det att personerna med sjukdomen ALS dock kunde uppleva en 

ökad självständighet när personerna fick leva ett mer aktivt liv. Detta styrker Alankaya och 

Karadakovan (2015) som betonar att personer med sjukdomen ALS kan uppleva en ökad 

självständighet och ökat välbefinnande när personerna får leva ett mer aktivt liv (ibid.). Enligt 

Ozanne et al. (2011) kan möjligheten till ett aktivt liv dock vara begränsat för personer med 

sjukdomen ALS. Young och McNicoll (1998) beskriver till exempel att det bland annat kan 

bero på att personerna med sjukdomen ALS upplever livet begränsat i samband med 

sjukdomen. Sjukdomens medförande symtom, som exempelvis förlust av fysiska funktioner, 

kan påverka personernas möjlighet till att utföra sådana aktiviteter som personerna kunnat 

utföra innan vilket innebär att aktiviteterna därmed får anpassas efter personernas 

individuella funktionsnedsättningar. Trots begränsningar styrker dock även Young och 

McNicoll (1998) arr personerna kan uppleva det betydelsefullt att kunna leva ett aktivt liv 

(ibid.). Enligt Dahlberg et al. (2003) kan en ökad självständighet bland annat bidra till 

upplevelse av välbefinnande för personer med sjukdomen ALS. Som sjuksköterska är det 

viktigt att se det unika hos alla personer och låta personerna som lever med sjukdomen ALS 
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få vara delaktiga i samband med deras sjukdom (Dahlberg et al., 2003). Det kan följaktligen 

som sjuksköterska också vara viktigt att försöka stötta och motivera personerna som lever 

med sjukdomen ALS till att leva ett mer aktivt liv och låta personerna fatta egna beslut 

gällande sina liv. Genom att låta personerna leva ett mer aktivt liv kan detta bidra till en 

upplevelse av självständighet och känsla av välbefinnande hos personerna med sjukdomen 

ALS.  

 

Resultatet påvisade att personerna med sjukdomen ALS upplevde det som en daglig kamp 

mot sjukdomen då den tog över deras kroppar vilket gjorde det svårt att finna ett meningsfullt 

liv. Personerna kunde i samband med sjukdomen uppleva det som om de var fångar i sina 

egna kroppar. Men trots sjukdomen ALS upplevde personerna hopp om ett botemedel och 

behandling som skulle stoppa sjukdomen. Detta styrker Cipolletta och Amicucci (2015) som 

poängterar att personerna med sjukdomen ALS upplevde att hopp var viktigt för att kunna 

kämpa mot sjukdomen. Hughes, Sinha, Higginson, Down och Leigh (2005) belyser också att 

personerna med sjukdomen ALS upplevde att det viktigt att kämpa trots sjukdom för att 

kunna leva utifrån den nya livssituationen då framtiden var oviss (ibid.). Enligt Fanos, 

Gelinas, Foster, Postone och Miller (2008) studie upplevde personerna med sjukdomen ALS 

hopp om ett botemedel. Några personer hoppades även på att de blivit diagnostiserade med 

fel diagnos då det gav personerna hopp om att få leva ett längre liv (ibid.).  

 

I resultatet framkom det att en positiv inställning till livet kunde ge personerna driv till att 

fortsätta kämpa. Stöd från personer runt omkring upplevde personerna med sjukdomen ALS 

vara till stor hjälp i möjligheten att finna meningsfullt liv. Dock upplevde personerna de svårt 

att i samband med sjukdomen finna hopp och meningen med livet när de blev allt svagare och 

då sjukdomen inte gick att bota. Precis som Cipolletta och Amicucci (2015) betonar kunde 

personerna med sjukdomen ALS uppleva minskat hopp i samband med 

sjukdomsutvecklingen då sjukdomen inte gick att bota. Personerna upplevde sjukdomen som 

en dödsdom och extremt grym då det i förväg inte gick att förutsäga vad som skulle hända 

under sjukdomsprocessen. Enligt Dahlberg et al. (2003) är en god omvårdnad anpassad efter 

personerna med sjukdomen ALS livsvärld viktig för att kunna lindra lidande och möjliggöra 

upplevelse av meningsfullhet och välbefinnande för personerna trots sjukdom. Inom vården 

kan det som sjuksköterska därmed vara viktigt att kunna finnas tillgänglig som stöd för 

exempelvis personer som lever med sjukdomen ALS då det kan gynna till ett mer 
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meningsfullt liv för personerna som lever med sjukdomen då livets slutskede kan komma 

tidigare än vad personerna väntat sig. 

 

I resultatet framkom det att personer med sjukdomen ALS var medvetna om att sjukdomen 

skulle leda till döden och kunde uppleva sjukdomen som en dödsdom. Personerna kunde 

uppleva rädsla över att inte veta när och hur de skulle dö vilket styrks av Cipolletta och 

Amicucci (2015) som betonar att personerna med sjukdomen ALS kunde uppleva sjukdomen 

som en dödsdom och att det fanns en rädsla hos personerna av att inte veta när de skulle dö. 

Även Gysels och Higginson (2011) betonar att personer med sjukdomen ALS kunde uppleva 

sjukdomen som en dödsdom. Lemoignan och Ells (2010) poängterar också att personerna 

med sjukdomen ALS kunde uppleva rädsla inför döden och den ovisshet som sjukdomen 

medförde vilket fick personerna att uppleva sjukdomen som oförutsägbar (ibid.). Resultatet 

påvisade att flera personer oroade sig för sin familj och anhöriga efter att de gått bort. Det var 

först när tankar om döden uppstod som personerna med sjukdomen ALS insåg familjens 

betydelse vilket styrks av Gysels och Higginson (2011) som poängterar att personerna med 

sjukdomen ALS kunde oroa sig för hur deras sjukdom skulle påverka deras familjer och vad 

som skulle hända familjen efter deras bortgång (ibid.). Som sjuksköterska kan det vara 

betydelsefullt att stödja och informera både personerna med sjukdomen ALS och anhöriga 

om sjukdomsutvecklingen för att förbereda samtliga för vad sjukdomen kan komma att 

innebära för att eventuellt minska ovissheten som kan uppstå i samband med sjukdomen 

ALS.  

 

I resultatet framkom rädsla inför döden som en återkommande upplevelse hos personerna 

med sjukdomen ALS vilket stämmer överens med Lemoignan och Ells (2010) studie där 

personer med sjukdomen ALS kunde uppleva rädsla inför döden. Personerna kunde bland 

annat uppleva rädsla inför hur och när de skulle dö, att behöva vara en börda och att 

eventuellt kvävas till döds (ibid.). I samband med att personerna upplevde sig vara en börda 

för andra framkom det i resultatet att personerna med sjukdomen ALS kunde finna dödshjälp 

som en alternativ utväg. Enligt Lemoignan och Ells (2010) var frågan om assisterat självmord 

något som personerna med sjukdomen ALS ställde sig under sjukdomsprocessen. För några 

av personerna med sjukdomen ALS var assisterat självmord inte ett acceptabelt alternativ. 

Dock uppgav andra personer med sjukdomen ALS det acceptabelt i det stadiet när personerna 

inte längre kunde kommunicera med andra. Enligt Dahlberg et al. (2003) så är det viktigt att 

bidra med förutsättningar för personerna med sjukdomen ALS för att öka välbefinnandet hos 
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personerna då personerna kan uppleva oro i samband med döden. Som sjuksköterska är det 

särskilt viktigt att få en djupare förståelse för personernas upplevelser och livsvärld kring 

döden för att kunna stötta personerna och ge möjlighet till minskat lidande fram tills det att 

personerna går bort i samband med sjukdomen (ibid.). 

Slutsats 

I studien resultat framkom det att personerna med sjukdomen ALS förlorade fysiska 

funktioner vilket kunde leda till en bristande självständighet. Personerna kunde uppleva det 

svårt att acceptera sjukdomen vilket bidrog till att personerna började leva i förnekelse. För 

personerna upplevdes det dock lättare att hantera och kontrollera sjukdomen med hjälp av 

olika strategier för att möjliggöra en bättre tillvaro. I samband med sjukdomen ALS kunde 

personerna uppleva hopp och ett meningsfullt liv som betydelsefullt i kampen mot sjukdomen 

då de var medvetna om att sjukdomen skulle leda till en tidigare död. Personerna kunde 

uppleva sjukdomen ALS som en dödsdom och upplevde rädsla över att inte veta när eller hur 

de skulle dö.  

 

Föreliggande studie kan bidra med ökad förståelse för hur personer med sjukdomen ALS 

upplever sin livsvärld i samband med sjukdomen. I mötet med personer som lever med 

sjukdomen ALS kan det som sjuksköterska vara betydelsefullt att ha en förståelde för 

personers upplevelse av att leva med sjukdomen för att kunna bemöta denna grupp av 

personer på bästa sätt för att kunna tillämpa bästa möjliga omvårdnad. Personer med 

sjukdomen ALS kan uppleva det betydelsefullt att få leva ett aktivt liv då det kan bidra till 

ökad upplevelse av självständighet och välbefinnande. Ett aktivt liv kan också medföra hopp 

och bidra till ett mer meningsfullt liv för personer som lever med sjukdomen ALS. Dock kan 

sjukdomen ALS medföra begränsade möjligheter för personerna att leva mer aktivt. I denna 

studie påvisades inte hur personer med sjukdomen ALS skulle kunna leva ett mer aktivt liv 

vilket personerna ansåg vara betydelsefullt. Följaktligen skulle vidare forskning kunna 

utföras med fokus på hur personer med sjukdomen ALS kan leva ett mer aktivt liv för att 

personerna som lever med sjukdomen ska kunna bibehålla sin självständighet och upplevelse 

av välbefinnande. Som sjuksköterska skulle denna information kunna bidra till ökad kunskap 

och förståelse för hur sjuksköterskor ska kunna erbjuda rätt stöd för personer som insjuknar i 

sjukdomen ALS för att personerna i större utsträckning ska kunna leva ett mer aktivt liv 

vilket kan öka självständigheten.  
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MEDEL 

Nr 3. 
Harris, D.A., Jack, K. 
& Wibberley, C. 
2018 
England 
 

The meaning of 
living with 
uncertainty for 
people with motor 
neuron disease 

Kvalitativ studie. 
Intervjuer 

Fyra personer med MND från 18 år 
eller uppåt deltog i studien. 

MEDEL 

Nr 4.  
Jeppesen, J., Rahbek, 
J., Gredal, O. & 
Hansen, H.G. 
2015 
Danmark 

How Narrative 
Journalistic Stories 
Can Communicate 
the Individual’s 
Challenges of Daily 
Living with 
Amyotrophic 
Lateral Sclerosis 

Kvalitativ studie 
Intervjuer 

Sex personer diagnostiserade med 
sjukdomen ALS deltog i studien, tre 
män och tre kvinnor, åldrarna 37-63 
år. 

MEDEL 

Nr 5. 
King, S.J., Duke, M.M. 
& O’Connor, B.A. 
2009 
Australien 

Living with 
amyotrophic lateral 
sclerosis/motor 
neurone disease 
(ALS/ MND): 
decision-making 
about ‘ongoing 
change and 
adaptation’ 

Kvalitativ studie 
Djupgående 
intervjuer 

17 män och åtta kvinnor deltog i 
studien. 

MEDEL 

Nr 6. 
Oh, H., Schepp, K.G. 
& McGrat, B.B. 
2014 
Syd Korea 
 

A Journey of 
Suffering: Living 
With Amyotrophic 
Lateral Sclerosis in 
South Korea 

Kvalitativ studie 
Etnografisk 
metod, intervjuer 
och observationer  

15 personer diagnostiserade med 
sjukdomen ALS från 18 år och uppåt 
deltog i studien. 

MEDEL 

Nr 7. 
Ozanne, A.O., 
Graneheim, U.H. & 
Strang, S. 
2013 
Sverige 
 

Finding meaning 
despite anxiety over 
life and death in 
amyotrophic lateral 
sclerosis patients 

Kvalitativ studie 
Individuella 
intervjuer 

14 personer diagnostiserade med 
sjukdomen ALS deltog i studien. 

MEDEL 

Nr 8. 
Rosengren, K., 
Gustafsson, I. & 
Jarnevi, E. 
2015 
Sverige 
 

Every Second 
Counts: Women’s 
Experience of 
Living With ALS  in 
the End-of-Life 
Situations 

Analys av fyra 
självbiografier 

Fyra självbiografier skrivna av kvinnor 
diagnostiserade med sjukdomen ALS 

MEDEL 
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Nr 9. 
Vitale, A. & Genge, A. 
2007 
England/Frankrike 
 

Codman Award 
2006: The 
experience of hope 
in ALS patients 

Kvalitativ studie 
Semistrukturerade 
intervjuer 
 

13 personer diagnostiserade med 
sjukdomen ALS deltog i studien. Nio 
män och fyra kvinnor, åldrarna 35-77 
år. 

MEDEL 

Nr 10. 
Whitehead, B., 
O’Brien, M.R., Jack, 
A.B. & Mitchell, D. 
2011 
Nordvästra England 
 

Experiences of 
dying, death and 
bereavement in 
motor neurone 
disease: A 
qualitative study. 

Kvalitativ studie 
Narrativ 
intervjustudie 

24 personer med MND, 18 nuvarande 
familjevårdare och tio tidigare 
familjevårdare 

MEDEL 
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Bilaga 4 – Exempel på innehållsanalys  

Engelska Svenska Kondensering Kod Underkategori Kategori

Women described that they 
had remained intellectually 
active while their body had 
given up during the illness. 

Kvinnorna beskrev att dem 
förblev intellektuellt aktiva 
medan deras kroppar hade 
gett upp under sjukdomen. 

De fortsatte vara 
intellektuellt aktiva 
medan deras 
kroppar gav upp. 

Intellektuellt 
aktiva medan 
kropparna gav 
upp 

Förlust av fysiska 
funktioner 

For example one 
participants mobility was 
deteriorating but refused to 
use a wheelchair. 
Eventually she gave in and 
used it, incresing her 
indepandence

Till exempel en deltagares 
rörlighet var försämrad men 
vägrade att använda 
rullstolen. Till slut gav hon 
upp och använde den vilket 
ökade hennes 
självständighet

Hon vägrade att 
använda rullstolen 
tills hon gav upp, 
när hon använde 
den ökade hennes 
självständighet 

Rullstolen ökade 
hennes 
självständighet 

Självständighetens 
betydelse 

I obviously know what 
MND is but ignoring it… I 
am not dealing with it… 

Jag vet uppenbarligen vad 
MND är men jag ignorerar 
det. Jag hanterar inte det… 

Jag vet vad MND är 
även om jag 
ignorerar det och 
inte hanterar det.

Ignorerar 
sjukdomen 

Leva i förnekelse 
och att finna det 
svårt att acceptera 
sjukdomen

 
 
Olika sätt att 
hantera en 
förändrad 
livssituation Exerting control in life 

comprised focusing on the 
present and attempting to 
engage in ´normal´ 
activities.

Utövande av kontroll i livet 
bestod av att fokusera på 
nuet och försöka engagera 
sig i ”normala” aktiviteter. 

Leva i nuet och göra 
aktiviteter gav 
kontroll över livet. 

Kontroll över 
livet. 

Betydelsen av 
kontroll 
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Experiences of a limited life 
are described by women as 
suffering and 
meaningfulness. In 
everyday life, women 
describe a constant battle 
finding meaningfulness 
within while suffering from 
a severe disease. 

Upplevelser av ett begränsat 
liv beskriver kvinnorna som 
lidande och meningsfullhet. 
I vardagslivet beskriver 
kvinnorna en konstant kamp 
för att finna meningsfullhet 
inombords samtidigt som de 
lider av en allvarlig sjukdom 

Kvinnorna beskrev 
en ständig kamp att 
finna 
meningsfullhet 
samtidigt som de 
led av sjukdomen 

Kamp om att 
finna 
meningsfullhet 
trots sjukdom 

 Betydelsen av 
hopp och 
meningen med 
livet i kampen 
mot sjukdomen. 

In the daily lives, people 
with ALS could feel that the 
journey to death and the 
way they would die was 
more frightening than death 
itself. Living with insecurity 
was harder than knowing 
that one would die.

I vardagslivet kunde 
personer med ALS känna att 
vägen till döden och hur 
dem skulle dö var mer 
skrämmande än döden i sig. 
Att leva med osäkerheten 
var svårare än vetskapen om 
att man skulle dö.

Hur personen skulle 
dö var mer 
skrämmande än 
vetskapen om att 
man skulle dö. 

Rädsla inför 
döden. 

  Tankar och 
känslor om döden. 

 

 


