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I Sverige drabbas runt tvåhundra personer av ALS varje år. ALS är en sjukdom som 
oundvikligen leder till döden, där musklerna försvagas och slutligen leder till 
helförlamning. Intresse väcktes för sjukdomen och frågan om det går att leva ett liv 
med god livskvalitet trots denna sjukdom uppstod. Syftet med denna studie är att 
belysa hur personer med ALS upplever livskvalitet. Metoden som användes var en 
kvalitativ litteraturstudie baserad på självbiografiska böcker. Analysen genomfördes 
som en manifest innehållsanalys. I analysen framkommer fem kategorier som alla 
påverkar den upplevda livskvaliteten hos kvinnorna. Dessa kategorier är; 
förändring, trygghet, ovisshet, positivt tänkande och beroende och oberoende. 
Resultatet visar att det går att uppleva livskvalitet trots sjukdom. Nya värderingar 
och synsätt på livet bidrar till bibehållen livskvalitet. Det krävs att eget ansvar tas 
över den nya situationen och över den egna livskvaliteten.   
 
Nyckelord: ALS, livskvalitet, kvalitativ studie, kvinnor, upplevelser, självbiografier.  
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INLEDNING 
 
”Jag känner djup sorg över allt jag inte kommer att få uppleva. Jag är bedrövad för 
att jag snart kommer att lämna mina fyra barn. Samtidigt känner jag en stor lycka 
och glädje över allt jag upplever just nu. Flera gånger varje dag fylls mitt hus med 
skratt. Låter det märkligt?” (Lindquist, 2004, ss.7-8) 

I Sverige drabbas cirka tvåhundra personer av amyotrofisk lateralskleros (ALS) 
varje år, och uppskattningsvis finns minst 600 - 700 personer med sjukdomen i 
landet (Socialstyrelsen, 2008). Att få diagnosen ALS kan förändra en människas 
livssituation över en natt. Sjukdomen leder förr eller senare till döden men fram till 
dess, hur behåller den drabbade sin livskvalitet?  

Intresset för ALS väcktes då en känd TV-personlighet drabbades av sjukdomen och 
uppmärksammades i media. ALS är en sjukdom vi personligen inte hade någon 
kunskap om. Med intresset för sjukdomen väcktes också en nyfikenhet om hur de 
personer som drabbas av degenerativa sjukdomar med dödlig utgång ser på sin 
livssituation och hur de behåller sin livskvalitet in i det sista. ALS är en av många 
degenerativa sjukdomar som påverkar de vitala funktionerna och som sakta men 
säkert bryter ned kroppen. En sjukhusvistelse, eller att behöva avancerad sjukvård i 
hemmet, skall inte behöva betyda att en individs rätt till att uppleva livskvalitet går 
förlorad. Att förstå vad livskvalitet kan innebära för en person med ALS är därför 
viktigt i arbetet som sjuksköterska. 

 

BAKGRUND 
 
Livskvalitet 
Vår översättning av Världshälsoorganisationens (WHO) definition av begreppet 
livskvalitet är: livskvalitet är fastställt så som individens egen uppfattning av sin 
position i livet. Detta i sammanhang av sin kultur och det värdesystem som den 
lever i, samt relationen till deras mål, förväntningar, värderingar och intressen (The 
WHOQOL Group, 1995). 

Enligt Brülde (2003) finns det tre huvudteorier inom området livskvalitet: 

Den hedonistiska teorin – teorin om det goda livet. Teorin innebär att har du ett bra 
liv så mår du bra, har du ett dåligt liv så mår du dåligt. Enligt den hedonistiska 
teorin är en persons livskvalitet helt beroende av hur hon mår. Att ha det bra är 
detsamma som att må bra och att ha ett dåligt liv är det samma som att må dåligt. 
Det som avgör om något har positivt eller negativt värde för en person är personens 
egen upplevelse av situationen. Hur personen har det i yttre mening har alltså ingen 
direkt påverkan på livskvaliteten. Hedonismen hävdar att det enda som är bra för en 
person är behagliga upplevelser och det enda som är dåligt för en person är lidande 
eller obehagliga upplevelser (Brülde, 2003). 

Önskeuppfylleleseteorin – att få sina önskningar uppfyllda. Lever du det liv du vill, 
har du livskvalitet. Den centrala tanken inom teorin är att det enda som kan ha 
positivt slutligt värde för en person är att hon får sina önskningar uppfyllda. Om 
hennes önskningar inte går i uppfyllelse innebär detta inte att det blir dåligt för 
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personen. Vad som är dåligt för en person är inte att hon inte får det som hon vill 
ha, utan snarare att hon får det som hon inte vill ha. Önskeuppfyllelseteorin tar inte 
hänsyn till om en persons önskan objektivt uppfattas som en bra eller mindre bra 
önskan (Brülde, 2003). 

Den objektivistiska pluralismen – att ha ett kreativt arbete, intima relationer till 
andra, god verklighetskontakt och att fungera bra som person med personlig 
utveckling och frihet är saker som leder till livskvalitet. Ju mer en person har av 
dessa värden desto högre livskvalitet har hon. Enligt denna teori finns det ett flertal 
olika saker som är bra och dåliga för människan, och detta oavsett vad hon själv vill 
och inte vill. Teorin bygger på två utmärkande egenskaper: den pluralistiska och 
objektivistiska. Att teorin är pluralistisk innebär att det finns ett flertal olika saker 
som har slutligt värde. Att teorin är objektivistisk innebär att det finns objektiva 
värden, dvs. saker som är bra även om människan inte vill ha dessa saker (Brülde, 
2003).  

Sjöberg (2007) anser att alla människor har behov av fysisk, emotionell, mental, 
andlig och social livskvalitet, och att det finns ett samband mellan livsåskådning, 
livsstil och livskvalitet. Människan har själv ett ansvar för att utveckla sitt 
välbefinnande, finna mening och bli lycklig. Livskvaliteten är en respons på olika 
stimuli vi möter. Det finns yttre objektiva stimuli som kultur och natur och inre 
subjektiva stimuli som intressen, tankar och attityder. Sjöbergs teori om livskvalitet 
innebär att människan måste ha något att leva av, någon att leva med och någon att 
leva för. Det kan beskrivas som att ha, att älska och att vara (Sjöberg, 2007).  

Det är den enskilda individen som slutligen avgör sin livskvalitet och det varierar 
från person till person hur god livskvalitet upplevs (Nordenfelt, 2004). En hög 
levnadsstandard är inte liktydigt med ett lyckligt liv. Livskvalitet kan enligt 
Nordenfelt delas in i ett objektivt förhållande exempelvis familj, hälsa och bostad, 
och ett subjektivt förhållande, som är individens upplevelse av de objektiva 
förhållandena och hans sinnestämning i allmänhet. Bra livskvalitet främjas av goda 
relationer som kan ge trygghet, kärlek och gemenskap. Att under livets gång 
reflektera kring grundläggande existentiella frågor är något som också behöver få 
utrymme i människans liv. Individen mår bra av att skapa ett inre rum för 
begrundan och eftertanke (a.a). 

Dale (1995) menar att livskvalitet bäst mäts av individen själv. Livskvalitet är en 
subjektiv upplevelse och beroende av omständigheterna. Vad som upplevs som 
livskvalitet är därför flytande och förändras över tid, plats och omständigheter. 
Förändringar i omständigheter kan exempelvis vara sjukdom. Dale påstår att synen 
på livskvalitet hos en individ på så sätt troligtvis ser annorlunda ut i rollen som 
patient än den skulle göra om individen inte vore patient. Patientens uppfattning av 
livskvalitet är relevant för sjuksköterskans omvårdnad om patienten och graden av 
relevans påverkas av patientens hälsostatus. Ju svårare situationen är desto viktigare 
är det för sjuksköterskan att förstå patientens syn på vad som är livskvalitet. Dale 
säger att det finns klara kopplingar mellan patienters upplevelse av livskvalitet och 
begrepp som glädje, oberoende, respekt, moral, livsvärde och andlighet, och att 
både patient och sjuksköterska delar denna uppfattning (a.a).  

Människor kan enligt Tengland (2006) ha god livskvalitet trots att de har ohälsa. 
För att livet skall upplevas som värt att leva så måste det även ha ett visst mått av 
kvalitet. Eftersom människan har önskningar om sin hälsa så är hälsan en del av vår 
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livskvalitet. Även om en person är frisk kan hon ändå ha en låg livskvalitet. Hon 
kanske upplever ett annat lidande, exempelvis att vara olycklig, eller så kan någon 
aspekt av hennes liv inte se ut så som hon skulle önska. Det kan även råda motsatt 
förhållande. Även om en person har nedsatt hälsa, så kan hon ändå ha en god 
livskvalitet. Positiva faktorer utanför individen kan bidra till den goda 
livskvaliteten. Hon kan till exempel uppleva kärlek och vänskap och hon kan ha fått 
många (icke hälsorelaterade) önskningar i livet uppfyllda. Detta gäller särskilt om 
sjukdomstillståndet tillåter att hon kan ha familj, vänner och en meningsfull 
sysselsättning. Mycket av det här uppnås genom att den begränsade förmågan 
kompenseras av hjälpmedel eller att andra människor hjälper individen ifråga 
(Tengland, 2006).  
 
Amyotrofisk lateralskleros 
Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en gemensam beteckning för en grupp 
sjukdomar där de nervceller som styr skelettmusklerna (motoriska nervceller eller 
motorneuron) dör. Ryggmärgens yttre (laterala) del ersätts av bindvävnad (skleros) 
och de muskler (myos) som inte får några impulser från nervsystemet förtvinar 
(atrofi). Bokstaven A i sjukdomsnamnet betyder att något saknas (Socialstyrelsen, 
2008). 

Sjukdomen finns i olika former som alla är fortskridande (progressiva) och bryter 
ned det motoriska nervsystemet, varvid musklerna successivt försvagas. ALS kan 
visa sig i alla åldrar, men de flesta insjuknar mellan 45 och 75 års ålder. Den 
genomsnittliga överlevnadstiden har ökat något och är i dag omkring tre år. Enstaka 
personer kan leva mer än tio år med ALS. Orsaken till sjukdomen är i de flesta fall 
okänd. Hos ungefär 90 procent av dem som har amyotrofisk lateralskleros finns 
ingen påvisbar ärftlighet, utan sjukdomen uppträder utan känd orsak. Hos cirka 10 
procent av de drabbade finns sjukdomen hos en biologisk släkting (Socialstyrelsen, 
2008).  

De första symtomen kan se ut på olika sätt. Sjukdomen kan börja smygande eller 
med plötslig svaghet i tungan eller i en hand, en arm eller ett ben, för att sedan 
sprida sig till angränsande viljemässigt styrda skelettmuskler i kroppen. Den 
drabbade kan märka förändringar i sin funktion dagvis, veckovis eller månadsvis 
beroende på hur fort sjukdomsförloppet fortskrider. De smygande, diffusa 
symtomen gör att diagnosen kan försenas (Vitale & Genge, 2007). 

Små muskelryckningar (fascikulationer) är vanliga, men saknas ibland. De kan 
variera mycket under sjukdomsförloppet. Eftersom sjukdomen är fortskridande 
förlamas och förtvinar så småningom muskulaturen i större delen av kroppen. 
Lunginflammation eller andningssvikt är en vanlig dödsorsak när 
andningsmuskulaturen försvagas. Svårighet att kontrollera skratt och gråt 
förekommer hos en del. Förutom DNA-analys, för personer med de ärftliga 
formerna av sjukdomen, finns inget specifikt prov som bekräftar diagnosen 
(Socialstyrelsen, 2008).  

Någon botande behandling finns ännu inte. Behandlingen inriktas i stället på att 
försöka ge den som har sjukdomen ett så normalt liv som möjligt, med bästa 
möjliga livskvalitet. Symtomen och svårigheterna lindras med läkemedel och 
hjälpmedel, samtidigt som stöd och en god omvårdnad ges. Den stödjande 
behandlingen fokuserar på att tillgodose fysiska, sociala, andliga, psykologiska och 
känslomässiga behov samt behovet av information. På de flesta större sjukhus finns 
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också så kallade ALS-team som bland annat består av sjuksköterskor, läkare, 
kuratorer och dietister (Vitale & Genge, 2007). 

 

SYFTE  

Syftet med studien är att belysa hur personer med ALS upplever livskvalitet.  

 

METOD 

Studien baseras på två självbiografiska böcker som analyserats kvalitativt.  
I en kvalitativ studie läggs tonvikten på holistisk information, det vill säga att se till 
helheten. Tanken är inte att generalisera, utan syftet är att karaktärisera eller gestalta 
något fenomen (Stukát, 2005).  

Urval  
Genom att välja självbiografiska böcker gavs en möjlighet att på ett djupare plan ta 
del av den enskilda personens egna upplevelser och erfarenheter vid sjukdomen 
ALS. 

Urvalsprocedur 
Inklusionskriterierna vid kvalitetsbedömningen av de böcker som skulle användas 
till arbetet var följande; böckerna skulle handla om personer som drabbats av ALS, 
vara självbiografiska samt behandla ämnet livskvalitet utifrån ett vårdvetenskapligt 
perspektiv. Det var även en fördel om de speglade svenska förhållanden, då dessa är 
enklast att relatera till. Exklusionskriterier var utländska böcker, icke 
självbiografiska böcker och böcker som inte tog upp ämnet livskvalitet på relevant 
sätt i förhållande till syftet. Studien avgränsades till två böcker då dessa var de enda 
som uppfyllde inklusionskriterierna. Det fanns ett begränsat material att tillgå, 
därför togs ingen hänsyn till vilket årtal böckerna var skrivna.  

Sökning av böcker gjordes på biblioteket på Blekinge Tekniska Högskola samt på 
Stadsbiblioteket i Karlskrona i respektive bibliotekskatalog. Sökorden som 
användes var; amyotrofisk lateralskleros och ALS. I bibliotekskatalogen på 
Blekinge Tekniska Högskola resulterade sökningen i femton träffar, nio av dessa 
träffar var skönlitterära böcker. I bibliotekskatalogen på Karlskrona bibliotek 
resulterade sökningen i sextioåtta träffar, fem utav dessa böcker var möjligen 
aktuella för vår studie. De böcker som verkade aktuella utifrån studiens syfte söktes 
upp på respektive bibliotek. Sammanfattningen på baksidan av böckerna lästes 
igenom för att få en uppfattning om huruvida de uppfyllde inklusionskriterierna. 
Två utav de sammanlagt fjorton böckerna uppfyllde slutligen inklusionskriterierna.  

Resumé över böckerna 
Klockan saknar visare är skriven av Maj Fant (1994), socionom och tidigare 
förbundsordförande för RFSU som ofta sågs och hördes på tv och i radion. Maj 
Fant drabbades i början på 1990-talet av amyotrofisk lateralskleros och hon dog 
1995. Boken är en beskrivning av hennes tillvaro som ALS-patient och en personlig 
och självutlämnande berättelse om mötet med en svår sjukdom. Maj Fant berättar 
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även i sin bok om möjligheten att finna innehåll och livskvalitet i tillvaron trots 
sjukdomen. Klockan saknar visare uppnådde kraven för de böcker som skulle läsas 
inför studien.  

Ro utan åror är Ulla-Carin Lindquists (2004) berättelse om sin korta sjukdomstid. 
På sin 50- årsdag fick hon veta att de problem hon haft med först sin högra hand, 
sedan sitt ben och senare allt fler muskler berodde på att hon drabbats av 
amyotrofisk lateralskleros. Boken beskriver hennes resa från att hon får sin diagnos, 
genom provtagningar, läkarmottagningar, vardagen som blir allt jobbigare – och hur 
hon närmar sig den oundvikliga döden. Efterhand tar sjukdomen över hennes kropp, 
men intellektet bibehålls. Genom hela boken förmedlar hon vad hon upplever och 
känner. Att ro utan åror uppnådde också de krav som ställdes på de böcker som 
skulle analyseras.  

Analys 
Vid granskning av textinnehållet användes en innehållsanalys. Processen vid en 
innehållsanalys kan se ut på flera olika sätt, till denna studie valdes det att göra 
innehållsanalysen så som den beskrivs av Graneheim och Lundman (2004). Om det 
uppenbara, det synliga i texten analyseras talas det om en manifest ansats. Vid en 
latent ansats analyseras vad texten handlar om och en tolkning av textens 
underliggande mening görs. Det handlar om tolkningar vid såväl latent som vid 
manifest analys, däremot varierar tolkningen i djup och i abstraktionsnivå (a.a). 
Till detta arbete valdes en manifest ansats.  
 
Först lånades böckerna på biblioteket och lästes igenom så att det skulle vara säkert 
att böckerna var lämpliga att använda i förhållande till syftet. Därefter inhandlades 
böckerna för att göra det möjligt att stryka under i dem och på så sätt underlätta 
arbetet med att plocka ut meningsbärande enheter. Böckerna lästes igenom tre 
gånger vardera för att få en känsla för helheten. Detta gjordes enskilt. Meningar och 
fraser som innehöll information som var relevanta för studiens syfte plockades ut 
genom understrykning i böckerna. Omgivande text togs med så sammanhanget 
kvarstod. Även detta gjordes individuellt. Därefter betstämdes genom gemensam 
diskussion vilka meningsbärande enheter som skulle användas till den fortsatta 
analysen, dessa skrevs sedan ner för hand i tabeller, så som i exemplet på sidan 10. 
De meningsbärande enheter som valdes ut kondenserades så att texten kortades ned 
men ändå behöll kärnan i innehållet. De kondenserade meningsenheterna kodades 
därefter på så sätt att de gjordes om till stödord med den viktiga innebörden kvar, 
sedan grupperades de i kategorier som återspeglade det centrala budskapet i 
meningsenheterna. Då tydliga underkategorier inte framkom uteslöts dessa vilket 
ledde till att kategorier fick bildas direkt. I detta steg frångicks Graneheim och 
Lundmans (2004) beskrivning om hur en innehållsanalys ska utföras.  
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Tabell 1: Exempel på kondensering och kodning av originaltext. 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsbärande 
enhet 

Kod Kategori 

På februarilovet 
brukar jag försöka 
resa bort med Sanna 
men nu blir det bara 
en endagsutflykt till 
Sydpolen, 
äventyrsbadet i 
Södertälje.   
 

Det blir ingen 
resa med Sanna 
som brukligt. 

Livet är inte 
som förut. 

Förändring. 

När jag träffade 
Sirkka spred sig ett 
stort lugn inom mig: 
här var den trygga, 
kompetenta person 
som jag 
ögonblickligen 
kände stor tillit till 
och med förtroende 
kunde överlämna 
mig åt.  
 

Sirkka ger mig 
lugn och 
trygghet. Jag 
känner tillit och 
förtroende, hon 
är kompetent.  

Känner sig 
lugn och 
trygg. 

Trygghet. 

Det hindrar inte att 
oron ständigt finns 
där: var ska nästa 
slag utkämpas? Blir 
det högerarmen som 
drabbas?  
 

Ständig oro. 
Vad drabbas 
härnäst? 

Oro för 
sjukdoms- 
utvecklingen. 

Ovisshet. 

Jag vill inte bli bitter 
och ömkansvärd, 
utan försöka behålla 
mitt goda humör och 
min livsglädje så 
länge som möjligt. 

Vill inte bli 
bitter. Vill 
behålla gott 
humör och 
livsglädje. 

Vill behålla 
livsglädjen. 

Positivt 
tänkande. 

 

Hur ska en 
medelålders 
människa som alltid 
hyllat oberoende och 
självständighet lära 
sig att acceptera att 
skötas som ett barn? 

Hur kunna lära 
sig acceptera 
beroende av 
andra? 

Rädsla att bli 
beroende av 
andra. 

Beroende 
och 
oberoende 
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RESULTAT 

Efter analys av materialet framkom fem kategorier. De kategorier som analysen 
resulterade i är; förändring, trygghet, ovisshet, positivt tänkande och beroende och 
oberoende. Resultatet presenteras under respektive rubrik i löpande text med citat 
som stärker och belyser resultatets innehåll.   

Förändring  
Den största delen av analysmaterialet rörde ämnet förändring, en förändring av hela 
livssituationen som innefattade vardagslivet, fysiska förmågor, personlighet och 
värderingar samt relationer. Båda kvinnorna beskriver en förlust av glädjeämnen. 
När kroppen sviker kan de inte längre delta vid olika aktiviteter på samma sätt som 
tidigare och traditioner och vanor bryts.  

”För ett år sedan var jag heltidsarbetande tv-reporter. Idag kan jag inte äta 
själv, inte gå och inte tvätta mig.” (Lindquist, 2004, s. 7) 

”Lördagen den 14 maj bryts en annan tradition: jag kör Ove till Svinninge 
Marina eftersom han skall segla hem båten själv, utan mig.” (Fant, 1994, s. 107) 

Möjligheten att njuta av god mat och dryck tas ifrån dem, vilket är en stor 
förändring jämfört med deras tidigare liv. Det vardagliga livet är inte längre som 
förut, båda kvinnorna har tidigare varit självständiga och klarat det mesta utan att 
behöva be om hjälp. Det som förr var enkelt är nu svårt eller går inte alls. Det sker 
inte bara en förändring av kropp och själ utan även en praktisk förändring, då hus 
och hem tvingas anpassas efter de nya förutsättningarna (Fant, 1994 & Lindquist, 
2004). Det sker en stor förändring av värderingar och prioriteringar. Sammanträden 
och allt som upplevs onödigt prioriteras bort då tiden värderas på ett nytt sätt. 
Samtidigt finns pressen att fortsätta med ett visst socialt umgänge för partnerns 
skull, trots att orken egentligen inte finns (Fant, 1994 & Lindquist, 2004). Det är 
inte bara värderingar och prioriteringar som ändras under sjukdomstiden. 
Kvinnorna får även en annan syn på sig själva, med ökat självförtroende och större 
självsäkerhet som resultat. Förmågan att uppskatta och ta åt sig av komplimanger 
och uppmärksamhet utan att generas har nu blivit möjlig. Krafter som kvinnorna 
inte visste att de hade kommer till ytan och möjligheten att känna stark lycka har 
ökat betydligt. Båda kvinnorna lever i nuet på ett sätt de tidigare aldrig gjort.  

”Med droppställningen idag har vården kommit in i vårt hem, och den 
patientroll jag så länge försökt hålla ifrån mig rycker allt närmare. Därmed 
också tankarna på vad framtiden kan innebära… ” (Fant, 1994, s. 155) 

”Det märkliga är att jag kan känna stunder av stark lycka nu när jag är 
dödssjuk, stunder som jag sällan känt förut. Lycka har aldrig varit min starkaste 
sida. Men nu början den blir det.” (Lindquist, 2004, s. 84) 
 

Trygghet 
Båda kvinnorna talar om vikten av goda relationer för att kunna känna trygghet. 
Relationer som anses viktiga är de till familj och vänner samt den till vården. De 
närstående och hemmet har stor betydelse för välbefinnande hos den sjuke och det 
ligger stor trygghet i att känna att närstående finns där i vått och torrt.   



 

 8 

”’Livskvalitet’ – varför inte ’dödskvalitet’, att få fullfölja sitt liv, värdigt, nära 
dem man älskar. Jag ligger bland dun och bolster och hör hur livet här i huset 
går vidare.” (Lindquist, 2004, s. 192) 

”Han håller om mig och tröstar mig om nätterna. Vi är varann så oerhört nära i 
vår förtvivlan…” (Fant, 1994, s. 48) 

Att ha barn och barnbarn innebär att vara en del av någon och att någon är en del av 
dig, det ger en känsla av tillhörighet. Barnen innebär en rikedom och de är en 
drivkraft bakom lusten och viljan att försöka leva så länge som möjligt. Känslan av 
tillhörighet tar bort de känslor av ensamhet som stundtals kan dyka upp. Kärleken 
till livskamraten upplevs som en kraftkälla och det är viktigt att älska och att bli 
älskad (Fant, 1994 & Lindquist, 2004). I förtvivlan över det hopplösa i situationen 
blir närheten till den andre större och djupare än tidigare. Fysisk beröring, tröst och 
stöd var något båda kvinnorna uppskattade att få från sina livskamrater. Att ha goda 
vänner att lita på och få stöd och hjälp av när det behövs, samt kunna ha roligt 
tillsammans med är även det en viktig del i kvinnornas liv. Trygghet i relation till 
vårdpersonalen uppstår framförallt då kvinnorna känner att personalen är kompetent 
och ärlig samt har förmåga att visa empati. Att det finns ett särskilt team för just 
dem som sammanför all den kompetens de kommer vara i behov av och 
vårdpersonal som gör allt de kan upplevs som en trygghet. Stöd och hjälp med att 
kunna vårdas i hemmet upplevs som ovärderligt. 

”Det känns tryggt med hela temat på KS: arbetsterapeut, kurator och sköterskor. 
Inte minst uppskattar jag kontakten med Lars-Olof Ronnevi och Margaretha 
Liljedahl, som är den sammanbindande länken i detta behandlingsteam. Alla ger 
stöd, var och en på sitt sätt”. (Fant, 1994, s. 113) 

”- Jag är till för dig och du är till för mig, viskar syster Karin och håller min 
hand med sina båda och viker inte med blicken. Vi är här tillsammans och du är 
stark… Hon blir min ledstjärna nu.” (Lindquist, 2004, ss. 166 – 167)  

Ovisshet 
Sjukdomens oförutsägbara förlopp leder till stor ovisshet och oro inför den närmsta 
framtiden. För båda kvinnorna gäller ovissheten framförallt tankar om hur lång tid 
de har kvar, hur fort de kommer försämras och vilken kroppsdel/förmåga som 
drabbas härnäst. Känslan av att; det här kan vara sista gången jag gör något, uppstår 
ofta. Det finns även en ovisshet och en oro inför hur länge familj och vänner skall 
orka och huruvida familjen kommer att skämmas för dem efterhand som 
kroppsfunktionerna sviktar (Lindquist, 2004). Oro över att bli utbytt mot en annan 
kvinna när man inte längre kan fungera fullvärdigt som partner på alla plan i 
förhållandet finns också (Fant, 1994). 

”Det är både familje – och folkfest i sol! Roligt är det, men inom mig finns 
tankarna: sista gången?” (Fant, 1994, s. 68) 

”Jag vaknar bredvid mina söners far och luktar på honom lite. Men alltid med 
det lilla hugget av oduglighet. Min oduglighet.” (Lindquist, 2004, s. 62) 
 

Positivt tänkande 
Kvinnorna tyckte det var viktigt att trots allt försöka se positivt på situationen. De 



 

 9 

beskriver vikten av att betona det som de fortfarande kan göra och glädjas över det 
som de har, istället för att sörja det de inte har och inte kan. Kvinnorna känner lycka 
över livet de levt och visar tillförsikt inför framtiden trots att de vet att de bara 
kommer att bli sämre. Kvinnorna väljer att se sjukdomen som en utmaning som de 
är villiga att ta sig an.  Sjukdomen och beroendet av andra ses som en nyttig 
lärdom, en ny erfarenhet (Fant, 1994 & Lindquist, 2004). Sjukdomen ger dem en 
upplevelse de inte vill vara utan, den har gjort dem mer närvarande i nuet. 
Situationen är som den är och det gäller att kämpa emot och behålla livsglädjen 
genom att hålla humöret uppe och bejaka livet (Fant, 1994). 

”Jag är inne i en period där jag har föresatt mig att kämpa emot så länge det 
går. Om jag kan ha en positiv attityd så tror jag det hjälper.” (Fant, 1994, s. 
155) 

”Jag har varit kärnfrisk hela livet, jag har aldrig behövt be någon om hjälp, nu 
är allt så förändrat. Det är en nyttig lärdom, jag försöker se det så.” (Fant, 
1994, s. 160) 

Båda kvinnorna anser att god vilja och envishet är viktiga egenskaper. Förmågan att 
vända en negativ upplevelse till en positiv erfarenhet är viktigt för att kunna behålla 
livsgnistan. Istället för att känna sig drabbad av en sjukdom som endast drabbar få 
människor kan det ses som att vara speciellt utvald (Lindquist, 2004). I 
analysmaterialet betonas vikten av att ta tillvara varje stund, att njuta helt och fullt 
av detta nu. Det är viktigt att få ut det maximala av varje upplevelse eftersom det 
kan vara sista gången. Humorn och skrattet betydelse anses vara stor. Skrattet håller 
det onda borta och hjälper i svåra stunder. Det avväpnar och avdramatiserar den 
svåra situationen (Fant, 1994 & Lindquist, 2004). 

” ’Ska du borsta tänderna på mig nu, eller?’ ’Äntligen fråga du! Din andedräkt 
har svidit i min näsa länge nu’, svarar hon med vår råa jargong. Den flortunna 
slöjan mellan det tragiska och det komiska. Skrattet som avväpnar.” (Lindquist, 
2004, s. 129) 

”Jag kan skratta. Krama min fyra barn… Krama min man och pussa honom… 
Läsa. Lyssna på musik. Andas frisk luft. Resa i minnets labyrint. Lyssna på 
vänner… Känna inre ro!” (Lindquist, 2004, s. 152) 

Beroende och oberoende 
Kvinnorna uttrycker rädsla för att bli beroende av andra människor, viljan att 
behålla kontrollen över sitt liv är stor. Det finns en oro över att beroendet av maken 
till slut skall kväva kärleken som finns dem emellan. Tanken på hjälp utifrån, att bli 
beroende av någon annan är till en början både främmande och skrämmande (Fant, 
1994 & Lindquist, 2004). Det finns en ängslan över att vardagliga sysslor inte ska 
utföras på rätt sätt, då detta avgörs av förmågan eller oförmågan hos den som utför 
dem (Fant, 1994). Hjälpen utifrån blir med tiden ofrånkomlig och är då välkommen. 
Den avlastar de anhöriga och hjälper den sjuka att behålla en känsla av oberoende i 
förhållande till familjen (Fant, 1994). Båda kvinnorna uttalar en stor rädsla för att 
förlora sin identitet, bli identifierad med sin sjukdom och betraktad som patient. Det 
finns en ilska över att inte känna sig sedd, att bli behandlad som ett barn, som 
mindre vetande på grund av det fysiska handikappet. När kvinnorna inte blir 
tillfrågade i ämnen som rör dem, när det talas över deras huvuden förstärks känslan 
av att inte bli sedd som person och människa.  
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”I morgon börjar den första av de två personliga assistenter Ove och jag valt ut, 
senare i veckan avlöser den andra. För Ove blir det mera frihet: nu är han inte 
längre mitt enda stöd och min ständiga hjälp i vardagen.” (Fant, 1994, s. 213)    

”Det här är fel av sjukvården. Jag må vara dödsjuk och oförmögen att uttrycka 
mig begripligt, men att förstå har jag inga problem med. Det är mig doktorn ska 
informera. Inte en assistent. Det är ju självklart. Jag är rasande.” (Lindquist, 
2004, s. 159) 

Lättnad och glädje finner kvinnorna i olika hjälpmedel som möjliggör fortsatt 
delaktighet i familjelivet. Att kunna fortsätta med det som känns viktigt, som 
exempelvis att läsa och skriva, trots att kroppens funktion att utföra dessa moment 
gått förlorad bidrar starkt till känslan av oberoende. Tanken är fri, den kan ingen ta 
ifrån dem. (Lindquist, 2004).  

”…och efter ett tag ”förstår” datorn vad jag säger och skriver ut en kort 
mening. Det är roligt, det roligaste som hänt på länge! Här öppnar sig en helt ny 
värld för mig, en möjlighet att fortsätta skriva trots att mina händer inte längre 
förmår att göra det!” (Fant, 1994, s. 210) 

 

METODDISKUSSION 

Syftet med studien var att belysa personer med ALS upplevelse av livskvalitet. 
Enligt Friberg (2006) är det yttersta målet med en kvalitativ studie att öka 
förståelsen för hur livet gestaltar sig i förhållande till hälsofaktorer. Därför var en 
kvalitativ studie motiverad. Att genomföra en empirisk studie i form av exempelvis 
intervjuer hade varit en alternativ metod som passat till vårt syfte. Det krävs dock 
en del förberedelser och godkännande vid denna form av studier och eftersom 
patientgruppen inte är så stor hade ett problem varit att finna lämpliga 
intervjupersoner. Tiden hade också varit ett problem, då tio veckor troligen inte 
räckt till.  
 
Att analysera enligt en kvalitativ innehållsanalys upplevdes intressant. Svårast 
under analysförfarandet var att koda materialet. Det krävdes koncentration och 
försiktighet så att inte kategorier plockades ut i förväg. Första tanken var att 
analysförfarandet skulle vara en linjär process. Det märktes dock snart att det 
stämmer som Graneheim och Lundman (2004) menar att processen sällan går från 
början till slut, utan snarare fram och tillbaka mellan stegen i analysprocessen. 

Kondenseringen resulterade i många koder. Strategin blev därför att hela tiden gå 
tillbaka till de meningsbärande enheterna. Detta gjordes i syfte att kontrollera 
innebörden av dem så att de stämde mot de kategorier de i slutet av kondenseringen 
resulterade i. Resultatet fick presenteras i enbart kategorier, då det inte framkom 
några tydliga underkategorier. Stegen Graneheim och Lundman (2004) beskriver 
frångicks därför på denna punkt. Om resultatet presenterats i en mängd 
underkategorier hade det inte blivit mycket text under varje rubrik och det hade 
blivit svårt att läsa.  

Det är en fördel att böckerna analyserats på djupet i ett försök att verkligen förstå 
vad kvinnorna i böckerna anser vara livskvalitet för dem. Det bidrar till 
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reliabiliteten och validiteten av studien att det varit två personer som analyserat och 
under tiden diskuterat med varandra om vad som är en trovärdig analys av texten. 
Något som ytterligare stärker reliabiliteten i studien anser vi vara att textenheterna 
valdes ut var för sig utefter syftet, och ändå var det inte mycket som skilde sig åt i 
det textmaterial som var och en plockade ut. Validiteten i studien stärks av de citat 
som illustrerar påståendena i resultatdelen. I analysarbetet har hänsyn tagits till den 
egna förförståelsen av vad som är livskvalitet. Så långt det varit möjligt har den 
egna förförståelsen utelämnats i syfte att analysera materialet fördomsfritt. Det går 
dock inte att garantera att den egna förförståelsen inte i viss mån präglat 
analysarbetet.  

Vi är väl medvetna om den svaghet som finns i studien i form av att båda böckerna 
som analyserades skrivits enbart av kvinnor i ungefär samma ålder och med 
liknande liv. Båda kvinnorna var journalister och därför vana att uttrycka sig i tal 
och skrift. Trots att det är tio år mellan böckerna beskriver kvinnorna sitt liv och 
den kvaliteten de har på livet trots sjukdom mycket lika, vilket stärker 
tillförlitligheten i vårt material. Kvinnorna levde inte i alla avseenden vanliga liv 
enligt vår uppfattning, då de var offentliga personer. Detta har troligen påverkat 
resultatet och bidragit till att det finns mycket få olikheter i det redovisade 
resultatet. Det är även en svaghet att analysmaterialet endast består av två 
människors upplevelser. Enda försvaret till detta är att enbart två böcker till fullo 
uppfyllde inklusionskriterierna. Att det finns så få olikheter i det redovisade 
resultatet på grund av att dessa kvinnor levde så lika liv behöver inte enbart ses som 
en nackdel. Frågan är om en icke offentlig person hade kunnat skriva en bok av 
denna typ. Hade en icke offentlig person som inte levt på att uttrycka sig i tal och 
skrift haft kompetensen till detta skrivande. Möjligen är detta det bästa material att 
få fram till denna studie. Om exempelvis kriteriet att böckerna skulle vara 
självbiografiska valts bort hade en annan svaghet uppstått; att det inte gått att 
garantera att upplevelserna som återberättats inte blivit tolkade genom en annan 
person innan de skrivits ned.  

Böckerna beskriver ingående kvinnornas upplevelse av sjukdomstiden. Fördelen 
med självbiografiska böcker är att de är primärkällor, och allting som beskrivs i 
dem är upplevt av författaren själv och inte tolkat genom någon annan. Nackdelen 
är att en bok alltid är mer eller mindre redigerad. Det går inte att veta vad som 
redigerats bort. Det går heller inte att veta vad författarna till böckerna väljer att ta 
med eller inte ta med av hänsyn till familj och vänner eller av rädsla att själva 
framstå i dålig dager. Ytterligare nackdelar är att materialet som använts i studien 
varit givet, det har inte funnits möjlighet att ställa följdfrågor.  
 
 
 

RESULTATDISKUSSION 

Syftet med denna studie var att belysa hur personer med ALS upplever livskvalitet. 
Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i fem kategorier. Dessa var; 
Förändring, Trygghet, Ovisshet, Positivt tänkande samt Beroende och oberoende. 
 
I resultatet framkom att det sker en förändring hos kvinnorna både kroppsligt och 
själsligt. Det sker en förändring av prioriteringar och värderingar vilket 
överensstämmer med tidigare studier. En studie gjord av Stewart, Teno, Patrick och 
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Lynn (1999) visar att det som en gång varit viktigt nu verkar obetydligt, medan 
saker som tidigare inte spelat någon roll plötsligt blir betydelsefulla. För dem som 
är döende tar livet en ny form. Det begränsas, arbete och att sköta hemmet är inte 
längre en del av livet. Vänner och familj ses på ett nytt sätt, blir viktigare (a.a). 
Båda kvinnorna talar om hur tiden med familj och vänner blir viktigare. De väljer 
medvetet bort möten och aktiviteter som inte intresserar dem. På ett sätt kan detta 
ses som egoistiskt, samtidigt som deras avsikt med detta är förstålig då deras tid är 
begränsad. Analysen visar också att kvinnorna fick förändrad självkänsla på ett 
positivt sätt, ett inre lugn infann sig och strävan efter bekräftelse minskade. Young, 
och McNicoll (1998) menar att personer som lever med en dödlig sjukdom 
upptäcker en ny mening med sitt liv. Denna nya mening kan innebära existentiell 
insikt och moraliska omvärderingar.    
 
Resultatet visade på vikten av goda relationer för att kunna känna trygghet. Att ha 
familj och vänner i sin närhet ger båda kvinnorna en känsla av trygghet. Enligt 
Nordenfelt (2004) främjas livskvalitet av goda relationer som kan ge kärlek, 
trygghet och gemenskap. Relationen till familj och vänner blir därför mycket viktig 
för kvinnornas upplevelse av livskvalitet. Tengland (1998) talar även han om hur 
livskvaliteten hos personen kan förstärkas genom upplevelsen av att ha familj och 
vänner i närheten. Kan personen i fråga fortfarande uppskatta kärleken som 
kommer utifrån är känslan av god livskvalitet fortfarande möjlig(a.a.). Detta tar 
båda kvinnorna upp, lyckan över nära och kära och uppskattningen de känner över 
att fortfarande kunna tänka och känna. Familjen är inte bara en källa till kärlek, den 
är också en hjälp när de båda kvinnorna inte längre klarar av vardagliga sysslor och 
inte längre kan ta hand om sig själva. I Youngs et al. (1998) studie betonar 
deltagarna vikten av familjen för att kunna uppleva känslomässigt och psykiskt 
välbefinnande. Efterhand som sjukdomen fortskred blev familjen allt viktigare även 
rent praktiskt.  
 
Resultatet ger en inblick i hur viktigt det är att vårdpersonalen upplevs kompetent. 
Ärlighet och förmåga till empati är även det viktiga drag hos vårdpersonalen som 
stärker kvinnorna i deras situation och får dem att känna trygghet. Att känna 
trygghet bidrar enligt Dale (1995) till ökad livskvalitet. Sjuksköterskans förståelse 
för vad som är livskvalitet för individen är av stor betydelse ju svårare situationen 
är. Att både patient och sjuksköterska har en gemensam uppfattning om livskvalitet 
är av betydelse för att personen ska kunna känna livskvalitet (a.a). Relationen till 
vårdpersonalen var centrala för deltagarna i Youngs et al. (1998) studie. 
Vårdpersonalen var både ett sällskap och gjorde samtidigt livet uthärdligt (a.a). 
Relationen till vårdpersonalen runt omkring kvinnorna är av stor betydelse, den 
stärker dem och hjälper dem till ett visst oberoende. Viljan att få vårdas i hemmet är 
stor hos båda kvinnorna, det går tydligt att utläsa i resultatet hur avgörande det är att 
få vara hemma för att kvinnorna ska kunna uppleva livskvalitet. Ett ALS-team som 
tar hand om personer som drabbats av denna sjukdom och som känner till vilka 
särskilda behov individen har leder enligt vår mening till stärkt livskvalitet, då de 
upplever trygghet i att bli väl omhändertagna och att de ges möjlighet till vård i 
hemmet. Stewart et al. (1999) menar att den upplevda livskvaliteten kan vara en 
indikation på vårdkvaliteten.  
 
Något som enligt vår mening bidrar till en försämring av upplevd livskvalitet är 
ovissheten som finns när det gäller sjukdomens fortskridande. ALS är en sjukdom 
som oundvikligen leder till döden (Socialstyrelsen, 2008), men den som drabbas 
kan inte få några svar på hur fort de kommer att bli sämre eller vilka kroppsliga 
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funktioner som kommer slås ut. Oron över att den trygghet som utgörs av familjen 
och vännerna skall försvinna, om de inte skulle orka med att stötta genom hela 
sjukdomsförloppet, bidrar även det till försämring av den upplevda livskvaliteten. 
Rädslan över att förlora sin roll i det sociala sammanhanget bidrar ytterligare till 
försämrad livskvalitet.  
 
Kvinnorna i analysen tyckte det var mycket viktigt att försöka se positivt på 
situationen. De vänder positivt till negativt på ett imponerande sätt. Tengland 
(2006) menar att det är möjligt att upplev god livskvalitet trots ohälsa. Detta är ett 
påstående båda kvinnorna påvisar. Trots sin svåra sjukdom upplever de livskvalitet 
på ett helt nytt sätt, och enligt vår mening har de mer livskvalitet nu än innan 
sjukdomen drabbade dem. De sätter mer värde på livet och uppskattar de små 
sakerna i vardagen vilket de tidigare inte gjort, då de inte haft tiden eller det inre 
lugnet att kunna göra det. Kvinnorna pratar om att de funnit sig själva och att de 
kan njuta och sätta värde på livet på ett helat annat sätt än innan sjukdomen blev en 
del av deras liv. Att kunna se sin sjukdomstid som en nyttig erfarenhet och att finna 
mening i det som sker hjälper kvinnorna till förbättrad livskvalitet. De tar ett eget 
ansvar i att höja sin upplevelse av livskvalitet genom att ta sig igenom denna 
situation med ett positivt tänkande. Kvinnorna har gjort precis så som Sjöberg 
(2007) pekar på; tagit ett eget ansvar över sitt välbefinnande genom att finna 
mening med livet och på så sätt bli lyckliga. Att känna lycka över det liv de hittills 
levt bidrar i hög grad till ökad upplevelse av livskvalitet enligt vår mening. De 
känner sig nöjda med vad de presterat och upplevt hittills. Hade de känt missnöje 
över livet de levt hade tankar på det levda livet starkt bidragit till en försämrad 
livskvalitet. I studien gjord av Foley, O’Mahony och Hardiman (2007) som handlar 
om hur personer med ALS upplever livskvalitet, uttrycker deltagarna uppskattning 
över tidigare upplevelser i livet. Deltagarna känner även uppskattning av nuet då 
osäkerheten inför framtiden är stor (a.a). I analysmaterialet går det att utläsa att 
kvinnorna mer än tidigare uppskattade nuet. Även skrattet blir ett viktigt redskap 
för att hantera sjukdomssituationen. Det går att förstå utifrån analysen att det känns 
viktigt för kvinnorna att ha någon att skratta tillsammans med. Skrattet släpper på 
spänningarna som finns inombords och lättar upp stämningen i umgänget med 
andra. Skrattat hjälper både kvinnorna och deras närstående över tröskeln till att 
börja tala om hur sjukdomen påverkar deras liv. Deltagarna i Young et al. (1998) 
studie beskrev hur humorn och skrattet hjälper dem att hantera situationen. Humorn 
användes för att kunna möta känslor av sorg och frustration tillsammans med 
närstående, skrattet bidrog till en mer avslappnad atmosfär. 
 
Rädslan för att bli beroende av andra människor framkommer tydligt i resultatet. 
Om känslan av beroende kan minskas bidrar det i hög grad till att öka den upplevda 
livskvaliteten. För någon som inte är sjuk, kan tanken på att få hjälp med tvättning 
och påklädning från närstående vid eventuell sjukdom vara självklar. Då sjukdomen 
väl drabbar och den blir så svår att de närstående måste hjälpa till med allt, kan det 
vara så att den som blivit sjuk inte vill ha all hjälp från familj och vänner. Rädslan 
för att tappa identiteten och bli en belastning gör att hjälp utifrån blir ett bättre 
alternativ. Resultatet visar att det är viktigt för kvinnornas livskvalitet att kunna 
behålla sin roll som fru, mamma och vän. Att få behålla sin roll bland de närmaste 
hjälpte personerna i strävan efter att behålla sin identitet efterhand som sjukdomen 
fortskred enligt Foley et al. (2007). För att kunna behålla sin roll var det viktigt för 
deltagarna i studien att få hjälp utifrån då detta ledde till att de närmaste anhöriga 
inte såg deras sjukdom och hur den begränsade dem, utan istället såg dem som en 
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person. Personerna ville behålla sin identitet och inte bli identifierade med ALS 
(a.a). 
 

SLUTSATS 
 
Denna studie visar att livskvalitet omfattar hela människan och hennes specifika 
livssituation. Livskvalitet kan upplevas trots fysisk ohälsa. Själens hälsa och 
psykets styrka är avgörande för hur livskvalitet upplevs. En person som orkar se det 
ljusa sjukdomstiden givit dem och som har viljan att kämpa trots svåra stunder har 
möjlighet till god livskvalitet. Kvinnorna i denna studie tar ansvar för sin egen 
livskvalitet och bestämmer sig för att inte ha det sämre än någon annan. Med det 
beslutet har de båda kommit en bra bit på vägen till god livskvalitet. Detta är viktigt 
tänka på i kontakten med svårt sjuka personer. Då alla har olika behov för att kunna 
uppleva livskvalitet, är det viktigt att vårdpersonal ser till hela människan och tar 
hänsyn till dess livssituation. Detta är en förutsättning för att kunna hjälpa den 
enskilda personen att uppleva livskvalitet  
 
Studien är baserad på två självbiografiska böcker skrivna av två kvinnor. 
Överförbarheten av vår studie stärks av att liknande resultat framkommit i andra, 
större och mer omfattande studier. Det hade emellertid varit intressant om det 
framkom andra studier, där mäns upplevelser av livskvalitet vid sjukdomen ALS 
beskrevs, som kan ge inblick i om de upplever samma saker i fråga om förändring, 
trygghet, ovisshet, positivt tänkande och beroende och oberoende. Detta blir dock 
en helt annan studie.  
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