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Sammanfattning 
 

ALS står för Amyotrofisk lateralskleros. Det är en ovanlig sjukdom som leder till försvagning 

i kroppens muskler och slutligen till död. Varken intellektet, syn, hörsel eller sensoriska 

funktioner påverkas av sjukdomen. Den som blivit sjuk i ALS upplever många känslor under 

sin sjukdomstid. Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson är den teoretiska referensramen i 

studien. Syftet med studien är att belysa känslomässiga utsagor hos personer med ALS. 

Studien är av kvalitativ inriktning och baserad på två skönlitterära böcker skrivna av personer 

med diagnosen ALS. Böckerna analyseras med hjälp av Graneheim och Lundmans 

analysmetod. Analysen resulterades i känslor som hopplöshet och maktlöshet när inte kroppen 

längre går att kontrollera. Det framkommer också att med en positiv attityd är det lättare att 

leva med sjukdomen och tryggheten från de anhöriga som vårdar är viktig. Resultatet visar att 

det framkommer fler negativa känslor än positiva. Dessa känslor är bland annat frustration, 

ångest, rädsla och förtvivlan. Det framkommer även positiva känslor hos personer med ALS 

eftersom de får en annan syn på livet och den tid de har kvar att leva.  

 

 

Nyckelord: ALS, döden, kroppen, känslor, livsglädje och välbefinnande.  
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BAKGRUND 

 

Varje år insjuknar cirka 200 personer, fler män än kvinnor, i ALS i Sverige och de flesta är i 

50-60 års ålder. Enligt internationella studier har ALS ökat under de senaste 30 åren och 

sjukdomen har funnits sedan mitten av 1800-talet (Socialstyrelsen, 2006). Det har inte 

forskats mycket om sjukdomen och hur det är att leva med ALS. Därför kan det vara av 

intresse att belysa de känslor som kan uppstå under sjukdomsutvecklingen för den personal 

som arbetar med patienter med sjukdomen ALS. Hur kan dessa känslor påverka vardagslivet 

för den som är sjuk? Förändras tankarna och känslorna om det egna livet? Är det några 

känslor som framträder mer än några andra och vilka sammanhang i så fall?  

 

ALS står för amyotrofisk lateralskleros enligt Socialstyrelsen (2006). I vårt arbete kommer vi 

här efter att använda oss av förkortningen ALS. Sjukdomen ALS ses som relativt ovanlig, då 

prevalensen är fyra till sex per 100 000 invånare. Vid ALS påverkas det motoriska 

nervsystemet och kraftnedsättning (pares) uppstår, denna uppstår ofta i en arm-, ett ben-, eller 

i svalgmuskulaturen, och tilltar successivt i grad och utbredning under sjukdomsförloppet 

(Olsson, 2004). Personer med ALS kan i inledningsskedet av sjukdomen känna orkeslöshet, 

andfåddhet och ryggvärk (Socialstyrelsen, 1998). Kraftnedsättningar uppstår på grund av 

nervcellsförluster i hjärna och i ryggmärg (Olsson, 2004). Varken syn, hörsel, sensoriska 

funktioner eller tankeförmåga påverkas av sjukdomen (Socialstyrelsen, 2006). Den 

viljemässigt styrda muskulaturen i större delen av kroppen påverkas inom några månader till 

några få år. Så småningom drabbas också andningsmuskulaturen men hjärtmuskulaturen 

påverkas inte (Socialstyrelsen, 2006). ALS är en kronisk nervsjukdom som gestaltar sig i 

olika former och besvären är mycket individuella (Roxström, 1997). Ur flera aspekter är det 

viktigt med tidig diagnos och patienten bör därför i tidigt skede komma i kontakt med ett 

ALS-team. Teamet består av en neurolog, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och 

kurator. Exempel på teamets resurser är symtomlindrande läkemedelsbehandling, 

”bromsmedicinering”, råd om träning, bostadsanpassning, hjälpmedel, social planering och 

snabb möjlighet till omedelbar inläggning vid behov (Olsson, 2004). Det är viktigt att 

närstående till personer med ALS är medvetna om att de mentala och intellektuella 

funktionerna fortfarande finns kvar trots förlamningen (Young och McNicoll, 1998). Det 

finns ingen behandling som botar ALS utan istället satsas det på att bibehålla det friska 

(Roxström, 1997).  

 

Hirano, Yamazaki, Shimizu, Togari, och Bryce (2005) som undersökt patienter med ALS och 

deras familjer har kommit fram till följande i sin studie. De finner att nivån av lycka bland 

patienter med ALS är nämnvärt mindre än i studierna med cancersjuka. Olika former av oro 

och frustration är de vanligaste problemområdena. De menar även att de flesta patienter 

upplever flera svårigheter, vilket i sin tur leder till mindre hopp. Mer allvarliga psykiska 

symtom står i relation till mer emotionella och sociala svårigheter. Twycross (1998) menar att 

en person med en dödlig sjukdom kan drabbas av vrede under sjukdomstiden. Denna vrede 

kan hindra att hon accepterar sina begränsningar och förhindrar anpassning till eventuella 

fysiska handikapp. Hirano et al. (2005) anser att det innebär mindre sociala svårigheter att bo 

hemma. De som använder sig av datorer för att kommunicera känner att de får stöd, känner 

lycka och mindre frustration. Det patienter med ALS önskar sig mest, enligt studien, är att bli 

friska och efter det inte behöva vara en börda för sina familjer. Twycross (1998) menar vidare 

att reaktioner som kan uppkomma när en person får besked om att hon har en dödlig sjukdom 

är chock, känslomässig förlamning, förnekande, vrede, ångest, skuld, sorg och resignation 
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eller accepterande. Reaktionerna förekommer inte i en viss ordning utan kan börja med vilken 

reaktion som helst. 

 

Young och McNicoll (1998) har funnit att personer som har en långt framskriden ALS, har en 

positiv attityd gentemot livet. Deltagarna i studien utvecklar ett mer filosofiskt tänkande om 

livet. De menar att varje dag är full av lycka. Flera av deltagarna uttrycker att den tid som 

återstår vill de leva fullt ut. Deltagarna i studien uttrycker att även om deras fysiska värld är 

liten på grund av funktionshinder, så är den andliga och mentala världen den samma. Som 

försvarsmekanism använder personerna i studien ofta sin humor. Istället för att de ser negativt 

på händelser så vänder de det till något positivt och humoristiskt. Vissa personer i studien 

anser att ALS är en positiv vändpunkt i deras liv med möjlighet att utforska och upptäcka nya 

vägar i livet. Deltagarna i studien anser att de får något positivt ur sjukdomen som att bara ta 

en dag i taget och att leva i nuet. Eftersom de fortfarande har kvar sin tankeverksamhet kan de 

ofta tänka tillbaka och fantisera om positiva händelser de upplevt. 

 

Hirano et al. (2005) tycker att märkbara fynd inkluderar en hög utbredning av obotlig smärta, 

problem med ventilatorn (en apparat som trycker ned luft i lungorna) och rädsla att vara en 

börda för andra. De personer i studien som har mer psykiskt stöd och lycka känner ett större 

hopp. Twycross (1998) anser att om en person ska kunna känna hopp behöver hon ha ett mål. 

Det är då bra om hon formulerar realistiska mål för att bevara hoppet. Faktorer som inverkar 

positivt på hoppet är när personer har en känsla av värde, meningsfulla relationer, minnen, 

humor, realistiska mål, god behandling av smärta och andra symtom. Hoppet hos en som är 

dödligt sjuk fokuseras ofta på existens snarare än prestation, relation till andra och förhållande 

till Gud eller något annat högre väsen.  

 

Naturligt förekommande i människors liv är lidande och välbefinnande. Målet för att vårda är 

antingen att lindra eller förhindra och skapa förutsättningar för ett välbefinnande. Att arbeta 

för ett välbefinnande och dess villkor är viktigt. För att patienterna ska kunna gå framåt i en 

positiv hälsoutveckling, kan de behöva existentiellt och andligt stöd. Det är fullt möjligt att 

känna ett välbefinnande samtidigt som det förekommer lidande, till exempel som vid 

långvarig sjukdom. För att det ska vara möjligt för en person att känna ett välbefinnande 

måste hon erkänna att lidandet finns och våga vara i ett lidande (Dahlberg, Segesten, 

Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003).  

 

Teoretisk referensram 
Mot bakgrund av en sådan svår sjukdom passar Katie Eriksson som teoretisk referensram i 

studien. Det framkommer många negativa känslor som kan kopplas samman med människans 

lidande. Eriksson (1994) anser att hopp behövs för att kunna lindra lidandet eftersom lidandet 

föder en känsla av hopplöshet. Hoppet är en ömsesidighet av givande och tagande, av att få 

hjälp och att hjälpa andra (Eriksson, 1994). I avsaknad av bekräftelse upplöses människan av 

hopplöshet, sorg, förnedring, skuld och ensamhet. En lidande och sörjande människa är trött 

och hon behöver vila och ro men inte nödvändigtvis ensamhet. Att inte bli sedd av någon är 

den djupaste känslan av ensamhet (Eriksson 2003). 

 

Med begreppet livslidande menas att det kan finnas ett hot mot människans totala existens 

eller att möjligheten att fullfölja olika sociala uppdrag har försvunnit. Det som berör 

människans hela livssituation är sjukdom, ohälsa och situationen att vara patient. Det är 

oerhört lidande att hotas av förintelse, att personen inte vet när hon ska dö. Hotet om 

förintelse, rädslan och förtvivlan blandas med viljan till liv, kamplusten (Eriksson 1994). 
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Det är en kamp att lida. Inför lidandet bär människan på rädsla, ångest eller oro. Den lidande 

människan kan ha ångest men ångest kan också orsaka lidande. Människan kan med hjälp av 

sin livssituation välja att kämpa eller ge upp. När kampen upphör finns heller inget lidande. 

Kampen mot lidandet är en plåga där människan kämpar emot känslan av skam och 

förnedring. (Eriksson 2003). 

 

SYFTE 

 

Syftet med studien var att belysa personers känslomässiga utsagor under 

sjukdomsutvecklingen med ALS. 

 

METOD 

 

Studien som användes var kvalitativ, den baserades på självbiografiska böcker. Med en 

kvalitativ studie menas att det skapas en förståelse för patienternas situation som kan vara 

erfarenheter, förväntningar eller upplevelser (Friberg, 2006). Självbiografiska böcker valdes 

då det fanns få vetenskapliga artiklar om hur det är att leva med ALS. Inklusionskriterier var 

att böckerna skulle vara skrivna av en person med diagnosen ALS och som beskrev 

känslomässiga utsagor under sjukdomsförloppet. Böckerna skulle även vara skrivna på 

svenska för att inte tappa bort betydande ord i översättningen om de varit skrivna på ett annat 

språk. Via bibliotekskataloger söktes böckerna, på Malmö stadsbibliotek, Lunds 

sjukhusbibliotek och Kristianstads stadsbibliotek, på Internet och vårt sökord var ALS. Av de 

fem böcker som hittades, exkluderades tre stycken på grund av brist på beskrivning av känslor 

under sjukdomstiden.  Alla var inte självbiografiska, då andra personer beskrev deras syn på 

den som blivit sjuk i ALS. Böckerna var skrivna 1994 och 2004. 

 

Böckerna som vi valde var skrivna av Ulla Karin Lindquist och Maj Fant: 

 

1. Ulla-Carin Lindquist – Ro utan åror. Den handlar om Ulla-Carin som på sin 50-års dag 

får diagnosen ALS. Hon är en heltidsarbetande journalist som arbetar på Sveriges 

Television. Hon skriver under sin korta sjukdomstid om kärleken till sin man och sina 

fyra barn. Lyckan och glädjen hon upplever men även om känslan att stå ansikte mot 

ansikte inför döden. 

2. Maj Fant – Klockan saknar visare. Maj är en mycket aktiv frilansjournalist i början på 

90-talet. Hon arbetar som författare och föreläsare och har en egen ”talkshow” på 

TV4. Hon skriver i boken om när hon börjar söka läkarvård för sina kramper i vänster 

hand, tills hon får diagnosen och hur hon lever vidare med ALS. Hon beskriver 

upplevelsen av att leva med ALS. Hur hon försöker dölja sitt handikapp, både för sig 

själv och andra. 

 
Analys 
Analysen genomfördes med hjälp av den innehållsanalys som beskrivs av Graneheim och 

Lundman (2004). Metoden bestod av fem steg, av vilka alla användes. Innan analysen 

påbörjades lästes böckerna var och en för sig för att inte bli påverkade av varandras åsikter. 

Texten i böckerna analyserades på följande sätt. Det första steget i analysen var att läsa 

böckerna en gång till och plocka ut de meningsbärande enheterna som innehöll beskrivningar 

av känslor under sjukdomsförloppet. Även detta gjordes var för sig för att få ut så mycket som 

möjligt av texten i böckerna. Därefter jämfördes det utvalda materialet, det vill säga, de 



4  

meningsbärande enheterna, för att se om likvärdiga värderingar gjorts. De meningsbärande 

enheterna skrevs in i ett Word-dokument. I steg två kondenserades de meningsbärande 

enheterna, vilket innebar att kärnan i innehållet plockades ut. I steg tre kodades 

kondenseringen, vilket innebar att det centrala budskapet lyftes fram ur texten. I steg fyra 

användes koderna för att skapa subkategorier. Detta gjordes genom att printa ut Word-

dokument med koderna. Sedan delades koderna in i subkategorier. Koderna och 

subkategorierna lästes och diskuterades igen och sju kategorier och en subkategori framkom.  

Exempel på hur stegen utfördes kan ses i tabell 1. 
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Tabell 1. Exempel på analysförfarande. 

S= Subjekt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Samtidigt säger 

han att han kan 

äta själv. Det gör 

mig bestört. 

Tycker han att det 

vore skönt att 

slippa ha mig 

med? Slippa dra 

på den där magra 

kvinnan med ett 

dinglande stycke 

högerarm och ett 

högerben som vill 

vika sig 

utåt”(Lindquist s. 

40-41). 

S känner sig 

bestört för att hon 

tror att mannen 

inte vill ha henne 

med sig pga. sitt 

utseende. 

 

Meningsbärande 

enhet 

S känner sig inte 

nöjd med sin 

kropp och 

känner att hon 

inte duger 

Otillräcklighet Känslomässiga 

utsagor om den 

fysiska kroppen 

”Just de orden 

klargjorde mer än 

något annat vilken 

fasansfull situation 

man (Jag) kan 

komma i och jag 

börjar tänka på 

min mammas 

dödskamp” (Fant, 

1994, s.99) 

S tänker på sin 

mammas död och 

känner rädsla inför 

detta. 

S är rädd för 

döden. 

Rädsla inför 

döden. 

Tankar om livets 

slut. 

”Det är märkligt 

att jag kan känna 

stunder av stark 

lycka nu när jag är 

dödsjuk, stunder 

som jag sällan 

känt förut” 

(Lindquist, 2004, 

s. 84) 

S känner lycka 

trots att hon är 

dödsjuk. Den 

känslan har hon 

sällan känt förut. 

S är lycklig trots 

sin situation. 

Lycka. Att känna 

livsglädje. 

Kondensering Kod Subkategori Kategori 
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RESULTAT 

 

Resultatet redovisades med hjälp av sju kategorier och en subkategori vilka var: Att förlora 

kontrollen, Självömkan, Att känna livsglädje med subkategorin Att leva i nuet, 

Känslomässiga utsagor om den fysiska kroppen, Känslor inför framtiden, Vårdrelaterade 

känslor och Tankar om livets slut. 

 

Att förlora kontrollen 
När en av kvinnorna fick sin diagnos tappade hon kontrollen över sitt liv, detta medförde en 

känsla av hopplöshet och maktlöshet. En känsla av uppgivenhet infann sig hos kvinnan när 

hon tänkte på att behöva lämna sitt hem i USA och huset på Ingarö för en handikappanpassad 

lägenhet inne i stan (Fant, 1994). 

 

Kvinnorna kände en ovisshet om att inte veta var eller när nästa symtom skulle dyka upp. Det 

fanns en rädsla och sorg hos dem om att inte våga göra samma saker som tidigare, till 

exempel att ta ett bad med risk för att inte komma upp igen ur badkaret (Fant, 1994; 

Lindquist, 2004).   

 

” Det är juni 2003, och när jag ska häva mig upp ur hotellbadkaret kunde jag inte. 

Olle var ute och jag kunde gråta precis så mycket som jag behövde.” (Lindquist, 

2004, s. 29) 

 

En av kvinnorna ville inte acceptera att hon blivit sjuk och beroende av andra. Hon kände en 

maktlöshet och frustration när talet försvann och det inte längre gick att göra sig förstådd 

(Lindquist, 2004). Genans uppstod i de situationer då sjukdomen kunde bli avslöjad för andra 

(Fant, 1994). 

 

”Han hade avtackat mig efter föreläsningen, så vänligt och varmt att jag kände mig 

lite generad. Än mer när han sedan gav mig en kram som jag försökte åtgälda, mitt 

på scenen.”  (Fant, 1994, s. 100) 

  

Självömkan 
Kvinnorna kände sig arga, förtvivlade och orättvist behandlade över att just de blivit utsatta 

för en dödlig sjukdom (Fant, 1994; Lindquist, 2004).  En av kvinnorna hade levt ett rikt liv, 

enligt henne själv, detta inbringade en känsla av att inte ha varit tillräckligt tacksam och att 

hon därför inte var värd att klaga på sin sjukdom (Fant, 1994). Även den andra kvinnan kände 

att hon var värd sjukdomen då hon inte ansåg sig varit tillräckligt tacksam för det liv hon levt 

(Lindquist, 2004).  

 

”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 

tillräcklikt tacksam.”  (Lindquist, 2004, s. 66) 

 

När en av kvinnorna fått sin diagnos försökte hon förneka att hon var sjuk. Hon kände sig 

avundsjuk på sin man när han seglade med båten, eftersom detta varit en aktivitet som de 

tidigare gjort tillsammans (Fant, 1994). Den andra kvinnan kände bitterhet och tyckte synd 

om sig själv över vad hon inte längre klarade av (Lindquist, 2004).  
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Att behöva ta hjälp av någon annan inbringade en känsla av skam. En av kvinnorna kände sig 

då mindre värd som människa. Hon kände sig frustrerad över att hon levde ett dubbelliv. 

Rädsla infann sig för att det skulle läcka ut i pressen att hon hade en obotlig sjukdom. När den 

kvinnan jämförde sitt öde med andras, till exempel svältande barn, kände hon sig ömklig och 

otillräcklig (Fant, 1994). 

 

”Det känns otillräckligt på något sätt att klaga över att min favoriserade tillvaro inte 

bara fortsatte som jag föreställt mig, mer eller mindre omedvetet. Med hälsan i 

behåll, likaså arbetslivet, hemliv, samliv och kärleksliv.”  (Fant, 1994, s. 57) 

 

Att känna livsglädje 
Med en positiv attityd var det lättare att ta sig igenom sjukdomen (Fant, 1994). En av 

kvinnorna kände att med hjälp av glädje kunde hon leva med sin sjukdom (Lindquist, 2004). 

Att ha kunnat välja vilka vägar som kändes bäst att gå och att de kunde ta tillvara på livet 

medförde en känsla av lycka (Fant, 1994; Lindquist, 2004).   

 

”Jag tänker att det är som en resa. Jag kan välja vilken kupé jag vill vistas i, vilka 

människor jag vill möta. Det låter ju nästan trevligt.”  (Fant, 1994, s. 59) 

 

Att finna en mening med sjukdomen gav en rofylld känsla (Fant, 1994). Att sinnen fungerade 

och känslan av att intellektet förbättrades trots kroppens förfall fick kvinnorna att känna ett 

välbefinnande. De ansåg också att naturen hade en tillfredsställande effekt på kropp och själ 

(Fant, 1994; Lindquist, 2004). En av kvinnorna kände sig mer lycklig under sjukdomstiden än 

hon gjorde innan (Lindquist, 2004). Att se något för sista gången kunde vara lika starkt som 

att se det den första (Fant, 1994; Lindquist, 2004).   

 

En av kvinnorna kände stor glädje när hon insåg att livet inte var slut även om hon inte kunde 

skriva med händerna längre, utan kunde använda rösten att kommunicera med en dator. När 

kvinnan accepterade att få hjälp av andra infann sig en känsla av tillfredsställelse (Fant, 

1994).  

 

”Å andra sidan; det som hänt och händer med min kropp innebär en jättechans att 

sent livet få uppleva hur det är att hamna i totalt underläge, att bli mer beroende av 

andra människors hjälp än jag någonsin kunnat föreställa mig och att tvingas både 

bli tålmodig och ödmjuk. Det vore nog på tiden känner jag.”  (Fant, 1994, s. 122) 

 

Leva i nuet 

En av kvinnorna njöt mer av den dagliga tillvaron, sen hon visste att tiden var begränsad 

(Fant, 1994). En känsla av lycka infann sig av att leva i nuet. Medvetandet om den begränsade 

levnadstiden gav den andra kvinnan en känsla av närvaro, att kunna ta vara på tiden och nyttja 

den på ett meningsfullt sätt. Hon kände en samhörighet med sin man även om bara få ord 

användes. Trots att framtiden var kort och döden kom närmre infann sig en känsla av glädje 

för allt som upplevdes just nu (Lindquist, 2004).  

 

”Det finns faktiskt ingen lysande framtid för mig, men ett lysande nu, så lever barn, 

just nu. Inget kommande sedan. Därför skrattar jag som ett barn hejdlöst.” 

(Lindquist, 2004, s. 84) 
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Känslomässiga utsagor om den fysiska kroppen 
Det fanns en känsla av ledsamhet hos kvinnorna över att de blivit främmande för sina egna 

kroppar (Fant, 1994; Lindquist, 2004). Det uppkom en känsla av förakt då sjukdomen 

invaderade kroppen. När det fanns ovisshet om vad som hänt eller kommer att hända i 

kroppen då infann sig en känsla av oro (Fant, 1994). Kvinnorna kände en oro över om 

försämringen skulle komma i ett ben, i en arm eller om det var rösten som skulle försvinna 

(Fant, 1994; Lindquist, 2004). En av kvinnorna kände en underlig främlingskänsla och 

nedstämdhet när kraftlösheten tilltog i hennes armar och fingrar. Hon kände sig frustrerad och 

ledsen över att kroppen inte gjorde som hon ville (Fant, 1994).  

 

”Nu känns det som jag har en tidsinställd bomb, men jag vet inte när den kommer att 

utlösas sist och slutligen.”  (Fant, 1994, s. 6) 

 

En av kvinnorna kände en stor sorg över att resultaten på undersökningarna bekräftade vad 

hon hela tiden anat, att hon blivit sämre (Fant, 1994). Kvinnorna kände att sjukdomens effekt 

på kroppen gjorde den bräcklig och det uppstod en känsla av sorg när kraften tog slut. Deras 

syn på den nya kroppens utseende medförde en känsla av att inte duga, den som de tagit så väl 

hand om (Fant, 1994; Lindquist, 2004). När den ena kvinnan förlorade sin talförmåga gav det 

upphov till en känsla av vrede och maktlöshet (Lindquist, 2004). 

 

”ALS har berövat mig mina talande ord. Mitt tal. Redskapet i mitt arbete. Idag har 

ingen hört vad jag sagt. Vrede.”  (Lindquist, 2004, s.86) 

 

Känslor inför framtiden 
För att inte bli mer orolig inför framtiden och över sjukdomens utveckling, försöktes något 

positivt ses i det som hände med hjälp av humor (Fant, 1994). En av kvinnorna gjorde sin 

sjukdomssituation till något positivt, då hon var tvungen att vänja sig vid att bli beroende av 

andra. Hon kände också att hon kunde välja att ta kontroll över situationen (Lindquist, 2004).  

 

”Nästa dag kommer Aden från Somalia. Han är svart och har mössa på huvudet. Jag 

stammar något om att jag tänkte duscha och får ett svar att han redan duschat två 

kvinnor idag och att han är bra på att föna hår. Inser att jag måste vänja mig och 

blir förtjust i tanken att testa mina gränser.”  (Lindquist, 2004, s. 76) 

 

En känsla av acceptans uppstod när tanken infann sig om att i framtiden behöva hjälp av 

andra för att klara sig. Kvinnan kände även en ovisshet inför framtiden, vad som skulle 

komma att hända (Fant, 1994). Kvinnorna kände båda maktlöshet och hopplöshet när de 

tänkte på saker de inte skulle få uppleva i framtiden De hade skuldkänslor för att belasta sina 

familjer att ta hand om dem, när de inte klarade att ta hand om sig själva längre (Fant, 1994; 

Lindquist, 2004). En av kvinnorna kände en rädsla inför att bli lämnad ensam och övergiven 

av anhöriga. En känsla av förtvivlan uppstod då hon skulle läggas in på sjukhus och vid 

tanken på att inte få komma hem igen. Kvinnan hade skuldkänslor gentemot sin man över att 

hon skulle lämna honom med barnen och kände sorg inför att missa barnens uppväxt 

(Lindquist, 2004).  

 

”Jag känner en djup sorg över allt jag inte kommer att få uppleva. Jag är bedrövad 

för att jag snart kommer att lämna mina fyra barn.”  (Lindquist, 2004, s. 7) 
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Vårdrelaterade känslor 
En känsla av rädsla uppkom över att vårdas för sjukdom, för första gången, eftersom en av 

kvinnorna inte varit sjuk tidigare. När hon kunde känna anhöriga och vänners beröring och 

tröst tyckte hon det var en trygghet (Lindquist, 2004). Under sjukdomstiden uppkom en 

känsla av tillit till vårdpersonalen och anhöriga som fanns i den sjukes närhet (Fant, 1994; 

Lindquist, 2004). 

 

”Jag älskar att känna värmen strila över kroppen och jag älskar att hon lutar mitt 

huvud mot sina bröst. Jag borrar in mig i den djupa klyftan och känner tillit” 

(Lindquist, 2004, s. 127).   

 

Vårdpersonalen fick en av kvinnorna att känna sig utvald, att ha en tillhörighet. Den 

medicinska behandlingen som skulle ges i slutskedet gav henne en känsla av trygghet 

(Lindquist, 2004). Det fanns ett stort förtroende hos kvinnorna för den personal som lyssnade 

och gav stöd (Fant, 1994; Lindquist, 2004). Den andra kvinnan tyckte det var rogivande att 

känna närhet i någons trygga famn (Fant, 1994).  

 

Känslan att inta patientrollen var negativ för en av kvinnorna, då det kändes som ett 

utlämnade av den egna kroppen. Hon kände sig bedragen över samhällets organisation av 

hjälpinsats i hemmet (Fant, 1994).  

 

”Jag vet att man inte kan ansöka om assistent efter 65, men jag har frågat 

socialministern och enligt honom så är åtminstone intentionerna bakom lagen att 

hjälpen inte ska upphöra vid 65 om man redan fått den beviljad. Nej men då blir det 

kommunens sak. Plötsligt känner jag mig som en nödställd som man kastat ut en 

räddande frälsarkrans till men drar tillbaka den igen lika snabbt. Eller som ett barn 

som man visat en påse godis för men inte låter smaka.”  (Fant, 1994, s. 202) 

 

När vardagen för de anhöriga blev för jobbig, kände kvinnorna sig som en belastning.  

Sjukdomen påverkade inte intellektet, men det var lätt att bli behandlad som att det var så, 

detta ledde till en nedvärderande känsla (Fant, 1994; Lindquist, 2004). 

 

”Och numera får jag klappar på kinden, eller allra värst, på huvudet, som ett barn. 

Så jag avskyr det.”  (Lindquist, 2004, s. 224) 

 

En av kvinnorna kände medlidande för sin man och ville inte såra honom (Lindquist, 2004).  

 

”Kanske är jag kall. Orkar liksom inte gråta. Det rycker i mungipan när hon tittar 

på Olle och säger hur svårt det kan vara för anhöriga. Det gör mig ledsen att göra 

honom ont.”  (Lindquist, 2004, s. 47) 

   

Tankar om livets slut 
Dödslängtan kom och gick under sjukdomstiden (Fant, 1994; Lindquist, 2004). Känslan inför 

döden uppfattades att ha varit en befriare från sorgen efter att diagnosen ALS hade ställts. 

Kvinnan kände vid ett flertal tillfällen att hon ville ta sitt liv (Fant, 1994). Dödslängtan 

uppkom i samband med tanken på att bli totalt beroende av någon annan (Fant, 1994; 

Lindquist, 2004). 
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”Olle det är uteslutet att jag ska bli ett paket, helförlamad i en säng. Då tar jag 

sömntabletter, säger jag upprört någon dag efter besöket hos neurofysiologen i 

Uppsala”  (Lindquist, 2004, s. 39) 

 

När sjukdomens symtom blev mer märkbara ingav det en känsla av ledsamhet som i sin tur 

ledde till ångest över att dö (Fant, 1994; Lindquist, 2004). En av kvinnorna kände en fasa över 

att kanske gå samma öde till mötes som sin mamma, en hemsk kamp mot döden. Kvinnan var 

medveten om att hon skulle dö vilket gjorde att hennes uppfattning ändrades om hur hon 

skulle ta vara på tiden, vilket kändes mer värdefullt (Fant, 1994). En känsla av rädsla uppstod 

inför tanken att dö ensam utan anhöriga. Dödsångest uppkom hos kvinnan vid tanken på att 

kvävas till döds. Tankar om att det var ont om tid och anhöriga som pratade om tiden efter 

döden gav en stark känsla av ledsamhet (Lindquist, 2004).  

 

”Gustaf börjar också anpassa sig och förstå. Det är ju rätt och riktigt men det 

hugger och skär: Mimmi kommer du hit till oss sedan när mamma är död också?” 

(Lindquist, s. 186) 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 
Analysmetoden som valdes ansågs mest lämpad för att kunna få fram syftet på studien. 

Fördelen med metoden var att det kunde användas citat från böckerna för att stärka resultatet. 

Nackdelen med den valda metoden var att det var mycket text att bearbeta. Från texten 

utvanns många meningsbärande enheter vilket var mycket tidskrävande. Det positiva med de 

många meningsbärande enheterna var att det resulterade i många subkategorier och 

kategorier. Det framkom inga märkbara känslomässiga skillnader i böckerna även om det 

skiljde 10 år mellan Fants och Lindquists självbiografier. Det som varit negativt med att ha 

valt sjukdomen ALS är att fler män än kvinnor insjuknar men ändå har det framkommit mer 

relevanta böcker skrivna av kvinnor till den här studien. Begränsningar i arbetet har varit att 

finna artiklar av relevans till bakgrund och diskussion. Eftersom det inte fanns tillräckligt med 

vetenskapliga artiklar för att göra en vetenskaplig studie användes självbiografiska böcker 

istället. Anledningen till att det inte finns så många vetenskapliga artiklar kan vara att de som 

har sjukdomen lever så kort tid och inte hinner delta i en studie. 

 

Resultatdiskussion 
För den som insjuknar i ALS uppkommer många känslomässiga förändringar. Dessa 

förändringar kan vara att behöva bli beroende av andra, vilket resulterar i en känsla av att 

förlora kontrollen. Detta återfinns i en studie av Hughes, Sinha, Higginsson, Down och Eligh 

(2005) som menar att personer med sjukdom i det motoriska nervsystemet blir mer beroende 

av sina respektive och familjer. Det innebär att det behöver göras en förändring i 

familjestrukturen vilket leder till känslor av oro och förnekelse. 

 

Sjukdomen sätter begränsningar på vad kvinnorna klarar av i sin vardag. Ovisshet och 

maktlöshet är då känslor som blir tydliga när arbetet och familjen påverkas av sjukdomen. 

Eriksson (1994) skriver att drabbas av en sjukdom innebär att det självklara livet fråntas 

människan vilket ger upphov till livslidande. Detta innebär allt från att olika sociala uppdrag 

inte går att fullfölja och att människans existens står inför ett hot. 
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Känslor av att vara ömklig och otillräcklig uppkommer i samband med att kvinnorna tror att 

de själva orsakat sin sjukdom. Enligt Eriksson (2003) finns det ett lidande som kallas 

relationslöst vilket innebär att människan bär ett lidande inom sig som uppkommer av en 

känsla av oförmåga, otillräcklighet och självfördömelse. Människan kan då inte leva det liv 

hon egentligen vill leva. 

 

Att finna en mening med sjukdomen och att ha en positiv attityd gör det lättare att leva med 

ALS. Att leva med en dödlig sjukdom gör det lättare att känna ett välbefinnande av att leva i 

nuet med vetskapen om att tiden är begränsad. Young och McNicoll (1998) menar att det 

hjälper att ta en dag i taget eller bara en timme för att klara av att leva med en dödlig sjukdom. 

Att ha en positiv attityd och ta till vara på de glädjerika stunder som finns kvar är ett sätt att 

försöka leva med sjukdomen. En utmaning för andra är för dem ett äventyr (Young & 

McNicoll, 1998). Livsglädje infinner sig när kvinnorna känner sig ett med naturen och 

sinnena fungerar trots sjukdom. Hirano et al. (2005) anser att livsglädje uppkommer när 

patienterna befinner sig i en behaglig miljö och har nära kontakt med anhöriga.   

 

När rörelseförmågan och kraften successivt avtar och kroppen får ett nytt utseende infinner 

sig främlingskänsla och oro. Att insjukna i en sjukdom som bryter ned kroppen gör att 

kvinnorna känner sig arga och besvikna eftersom de anser att de tidigare tagit väl hand om 

sina kroppar. Hughes et al. (2005) menar att personer med sjukdom i motoriska nervsystemet 

känner sig osäkra om var och när i kroppen nästa försämring ska komma. De har dock funnit 

att vissa personer i studien kan känna var i kroppen försämringen kommer att framträda. 

Dahlberg et al. (2003) anser att förändringar i kroppen medför förändringar till hur livet möts. 

Tillgång till världen förändras om en kroppsdel går förlorad. Hon menar också att den som är 

sjuk kastas mellan hopp och förtvivlan när hon inte längre kan lita på sin kropp. Brown och 

Addington-Hall (2008) kommer fram till att det jobbigaste med sjukdomen är att inte kunna 

röra sig. Vidare finner de personer som uttrycker sin ångest och förvirring över kroppens 

förfall då de alltid varit friska och vältränade. Enligt Hirano et al. (2006) känner personer med 

ALS ofta en rädsla över att förlora vissa kroppsfunktioner. De drabbas även av en inre stress 

när de inte kan styra sin kropp (Hirano et al. 2006). Att inte längre kunna prata och göra sig 

förstådd leder till en känsla av ledsamhet. Bolmsjö (2001) styrker detta genom att ha funnit i 

sin studie att personer känner rädsla inför att inte kunna prata längre. 

 

Kvinnorna försöker se positivt på den tid de har kvar att leva, genom att använda sig av sin 

humor. För att de ska kunna se positivt måste de acceptera att bli beroende av andra i 

framtiden. Enligt Young och McNicoll (1998) kan personer med ALS ta sig fram i livet med 

hjälp av humor och en positiv attityd trots sjukdom. Det anses att sjukdomen ger dem en 

chans att upptäcka och utforska nya saker.  

 

De tänker mycket på vad som kommer att hända i framtiden, både med sig själv, familjen och 

anhöriga. Känslor i samband med detta är, oro, rädsla och sorg men även acceptans. Hughes 

et al. (2005) menar att patienterna känner en ovisshet om framtiden men att det finns en vilja 

att kämpa. De anser även att det är viktigt med acceptans om det som kommer att hända i 

framtiden. 

 

Det framkommer både positiva och negativa känslor inför patientrollen. Att inte bli behandlad 

som intellektuella varelser utan att det pratas över huvudet är nedvärderande. Kvinnorna anser 

sig vara till en belastning och känner medlidande för sina anhöriga men samtidigt är det 

viktigt med stöd från anhöriga och personal. Under sjukdomstiden växer ett förtroende fram 

för vårdpersonalen. Enlig Dahlberg et al (2003) är det vårdgivarens ansvar att se till att 



12  

patienten kan bygga upp ett förtroende. Medan Bolmsjö (2001) menar att det inte finns ett 

stort behov av att ha någon att anförtro sig till. Det finns en rädsla om att inte bli 

uppmärksammad och behandlad på ett humant sätt av vårdgivaren. Hirano et al (2005) styrker 

att patienterna känner sig som en belastning för de anhöriga. Young och McNicoll (1998) 

menar att personer med ALS anser att familjen är viktig både på ett praktiskt och 

känslomässigt plan. Att intellektet inte påverkas av sjukdomen är viktigt för patienterna. 

Eriksson (2003) anser att en person blir lidande av att bli kränkt. Att kränka någon, kan t.ex. 

vara att prata över deras huvud, att inte se människan. För att göra lidandet uthärdligt och 

lindra det kan det krävas en annan människa.  

 

Längtan efter döden kommer fram när kvinnorna känner att de är en börda för sina familjer 

och vänner. Ångest och rädsla infinner sig när de tror att de kommer att få dö ensamma. 

Brown och Addington-Hall (2008) menar att det finns dödslängtan när patienterna känner att 

döden är oundviklig. Ett starkt tålamod är till hjälp för att ta sig igenom svåra situationer. När 

patienterna inte vet om de vill leva eller dö leder detta till ett tyst lidande. Eriksson (2003) 

menar att det är ett oerhört lidande att känna att döden närmar sig och det finns en ovisshet 

när det kommer att ske. Det råder blandade känslor när det finns ett hot om att bli förintad, 

dessa är rädsla, förtvivlan och en vilja till att leva. I lidandet finns sorgen över det vi förlorat 

eller håller på att förlora. Människan upplöses då av ensamhet, förnedring, skuld, sorg och 

hopplöshet.  

 

SLUTSATS 

 

Resultatet visar att det framkommer många känslor när en person är sjuk i ALS. Känslorna 

påverkar personerna med ALS och deras vardag. Även om en person med ALS vet om att hon 

snart ska dö så framkommer det många positiva känslor kring nuet och framtiden. Det som 

framkommer i studien är att det är viktigt att teamet som arbetar med personer med ALS 

känner till och iakttar de känslor som patienter har. Bara för att de har en dödlig sjukdom 

betyder det inte att de vill bli behandlade som om de har det. Det är viktigt att teamet bemöter 

patienter med ALS med en positiv attityd. Teamet kan vägleda patienten åt rätt håll, för att 

undvika depressioner och självmordstankar. Vidare studier kan behövas om miljöns inverkan, 

både positivt och negativt, med relation till sjukdomens utveckling. Det som framkommer 

starkt i studien är att kvinnorna känner att utomhusmiljön har en positiv inverkan både fysiskt 

och psykiskt.  
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