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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en obotlig sjukdom som finns över hela 
världen. Sjukdomen angriper kroppens samtliga muskler och medför att de personer som fått 
diagnosen kan uppleva ett starkt lidande. Studien utfördes med målet att få en ökad förståelse 
för hur personer kan uppleva sin sjukdomstid efter att ha fått diagnosen ALS och genom 
denna förståelse förhoppningsvis kunna ge en bättre och tryggare omvårdnad.  
Syftet: Syftet med studien var att belysa personers upplevelser efter att de fått diagnosen 
ALS.  
Metod: Uppsatsen bygger på en kvalitativ innehållsanalys av tre självbiografiska böcker.  
Resultat: Resultatet är indelat i fem kategorier som speglar upplevelserna i de 
självbiografiska böckerna som inkluderats i studien. Kategorierna som identifierades var 
förberedelse, kommunikation, trygghet, maktlöshet och förändring. I studien framkom det hur 
viktigt det var för personer med sjukdomen ALS att kunna känna trygghet i vardagen och 
med sina hjälpmedel. Personerna med sjukdomen ALS kunde uppleva att de 
livsförändringarna som sjukdomen innebar gjorde det viktigt att hela tiden försöka att ligga 
steget före sin sjukdom.  
Slutsats: Studien hoppas kunna bidra till en djupare förståelse för personers upplevelse av 
sjukdomen ALS och hur deras livssituation successivt förändras. Denna kunskap kan öka 
möjligheterna för sjuksköterskor att erbjuda en personcentrerad omvårdnad och djupare insikt 
i denna patientgrupps möjliga upplevelser torde kunna underlätta planeringen av 
omvårdnaden för personer med sjukdomen ALS. 
 
Nyckelord 
Amyotrofisk lateralskleros, Upplevelser, Lidande, Maktlöshet. 
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INLEDNING 
Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en ovanlig och obotlig muskelsjukdom som 
drabbar den motoriska delen av nervsystemet. ALS kommer smygande och från 
dess att diagnosen är ställd uppskattas den kvarvarande levnadstiden vara cirka 
två till fem år. Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men det är vanligare att 
diagnostiseras med sjukdomen i medelåldern (Vitale & Genge, 2007). ALS finns 
över hela jorden och i Sverige finns det ungefär 700 diagnostiserade fall 
(Socialstyrelsen, 2010). Den största utmaningen för personer med diagnosen ALS 
består i att behålla livskvalitén och fortsätta leva som förut i den mån 
sjukdomstillståndet tillåter. Symtom, som exempelvis funktionsnedsättning i 
rörelseförmåga, uppkommer gradvis och innebär såväl fysiskt som psykiskt 
lidande (Brown & Addington-Hall, 2008). Bolmsjö (2001) anser att lidandet kan 
ha fysiska, psykiska, eller sociala orsaker. Omvårdnaden av denna patientgrupp är 
således viktigt och för att kunna erbjuda en optimal omvårdnad så behöver 
sjuksköterskan och övrig omvårdnadspersonal ha insikt om hur personer med 
sjukdomen ALS kan uppleva sin situation.  

BAKGRUND 

Amyotrofisk lateralskleros (ALS) 
Det är cirka 200 personer per år som insjuknar i ALS i Sverige och antalet män 
som insjuknar är större än antalet kvinnor (Socialstyrelsen, 2010). Sjukdomen 
ALS kallas för ryggmärgsförtvining och uppkommer på grund av okända faktorer 
som gör att nervcellerna dör. Det är vanligast att sjukdomen angriper ryggmärgen 
först. Personer som insjuknar kan känna att muskelkapaciteten i händer och armar 
försämras, vilket bland annat bidrar till att personerna börjar tappa saker (Vitale & 
Genger, 2007). Vanliga symtom som märks i början av sjukdomstiden är 
talsvårigheter, problem med att svälja och en känsla av att musklerna blir svagare. 
Personer som får sjukdomen ALS kan känna hur kroppen blir allt svagare för var 
dag som går (Vitale & Genge, 2007). Då sjukdomsförloppet är så individuellt kan 
det vara svårt för den omvårdande sjuksköterskan att behandla personer med 
diagnosen ALS (Fredholm, 2006; Socialstyrelsen, 2010). Fredholm (2006) anser 
att om inte vården anpassas efter den enskildes behov kan det innebära att vissa 
personer inte tillåts utföra sysslor som de faktiskt skulle klara av att utföra och 
som de kanske till och med hade behövt utföra för att behålla den kvarvarande 
rörelseförmågan. (ibid). Sjukdomsförloppet vid ALS varierar beroende på var 
symtomen först uppkommer, det vill säga, om sjukdomen först påverkar 
hjärnstammen eller ryggmärgen. Sjukdomen påverkar alla muskler i kroppen 
förutom synen, hörseln, tankeförmågan och de sensoriska funktionerna hos 
personer med ALS (Almås & Rafaelsen Johansen, 2002). 

Upplevelser av ALS 
Det finns idag relativt lite forskning om hur personer handskas med de problem 
och känslor som sjukdomen kan leder till (Brown & Addington-Hall, 2007). Den 
forskning som publicerats är ofta genomförd med en kvantitativ design men ett 
mindre antal kvalitativa studier som fokuserar upplevelser existerar. I Hughes, 
Sinha, Higginson, Down och Leigh (2005) studie intervjuades personer med 
neurologisk sjukdom avseende deras livssituation och upplevelser av sjukdom, 
dess påverkan på livet, samt upplevelser av sjukvårdens bemötande. Hughes et al. 
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(2005) resultat redovisade tre kategorier: sjukdomens påverkan på personen, 
upplevelsen av bemötandet från vårdpersonalen, och möjligheter till förbättring 
genom fortbildning av vårdpersonalen och förändring av omvårdnadsrutiner. I en 
annan intervjustudie av Vitale och Genge (2007) som undersökte tankar och 
synen på begreppet hopp bland ett mindre antal patienter vid en kanadensisk ALS-
klinik så framkom två teman: strategier för att ingjuta hopp och barriärer som 
begränsar hoppet. Studien presenterade ett antal strategier för hur vårdpersonal 
som arbetar med denna patientgrupp kan arbeta för att ingjuta hopp och nå över 
barriärer som kan begränsa upplevelsen av hopp. Ett oväntat resultat av studien 
var att respondenterna angav att medverkan i intervjuer kunde vara terapeutisk i 
sig självt. Brown och Addington-Hall (2008) undersökte hur personer med 
neurologiska sjukdomar kunde uppleva sin livssituation och de sammankopplade 
respondenternas berättelser till ett antal narrativ. Fyra distinkta narrativ 
identifierades och slutsatsen var att dessa narrativ kan hjälpa personer med 
neurologiska sjukdomar att få vårdpersonal, anhöriga, och övriga att förstå deras 
livssituation. I Bolmsjös (2001) studie intervjuades åtta personer med ALS och 
fokus var existentiella frågor. Det mest utmärkande resultatet av studien var att 
det visade sig att vara mindre viktigt för personer med ALS att känna att de har 
någon att anförtro sig till än att de upplevde att de var respekterade som individer. 
De kvalitativa studierna redovisade ovan kommer alla fram till att personernas 
upplevelse av livssituationen och bemötandet från vårdpersonal är ett under 
studerat men viktigt forskningsområde. Dock är dessa studier alla baserade på 
olika intervjumetoder och alltså är det forskaren eller forskargruppen som väljer 
att inkludera specifika frågor eller att tillverka en mall för vilka typer av frågor 
som ska ställas. Ytterligare information om de upplevelser som erfars av personer 
med sjukdomen ALS kan framkomma om personerna i fråga själva får bestämma 
vad som ska berättas. Med andra ord; det bör finnas frågor som inte ställts i de 
existerande intervjustudierna men vars svar likaledes skulle öka förståelsen för 
personernas upplevelser av sjukvården och av deras livssituation. 

En persons upplevelser och känslor är intimt förknippade med varandra. 
Upplevelser är något personer känner i nuet men när de återberättas görs detta i 
form av känslor som exempelvis: hopplöshet, irritation, negativitet och sorg 
(Jahren Kristoffersen & Breiene, 2005). Travelbee (1971) anser att det finns 
mening i livets upplevelser. Upplevelser kan till exempel ge svar på frågan 
”varför händer detta mig?” (ibid).  För att få kunskap om en persons upplevelse är 
det betydelsefullt att sjuksköterskan inte utgår ifrån sitt eget liv och istället utgår 
från vad som är bäst för den sjuka personen. Istället bör sjuksköterskan försöka att 
se situationen ur individernas synvinkel och ta hjälp av de närmast anhörigas 
uppfattning. För att kunna skapa förståelse för hur personerna upplever 
sjukdomen ALS.  Detta för att kunna utföra en så god omvårdnad som möjligt till 
den enskilde personen. Sjuksköterskan känner inte den sjuka personen lika väl 
som familjemedlemmarna och därför bör sjuksköterskan vara noga med att lyssna 
på personen och familjen för att om möjligt minska lidandet (Strømsnes Ekern, 
2002). 

Personer som har diagnostiserats med ALS kan uppleva lidande då de vet att det 
inte finns något botemedel. Eriksson (1994) menar att lidandet är någonting som 
plågar personen. Begreppet lidande kan dock ha många betydelser. Till exempel 
kan lidande relateras till att plågas och ha ångest. Lidande upplevs inte på samma 
sätt av olika personer. Vissa ser lidandet som någonting som alltid är av ondo 
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medan andra exempelvis tar emot ett dåligt besked som någonting personen får 
leva med. Vidare väljer några kanske att kämpa, medan andra tolkar lidandet som 
en uppgörelse, något konstruktivt eller meningsbärande (ibid). 

SYFTE 
Syftet var att belysa personers upplevelser efter att de fått diagnosen ALS. 

METOD   
Metoden som valdes var att utföra en analys av självbiografiska böcker. En 
kvalitativ ansats har valts då syftet med studien var att belysa personers 
upplevelser efter att de fått diagnosen ALS. Valet av den kvalitativa ansatsen 
motiveras av att den kan ge en bättre och djupare förståelse av personers 
upplevelser och därmed kan den resultera i ny kunskap som kan förbättra 
omvårdnaden av personers upplevelser (Willman & Stoltz, 2006).  

En kvalitativ ansats väljs oftast framför en kvantitativ ansats när det är osäkert 
vilka egenskaper eller faktorer som behöver studeras för att undersöka ett 
fenomen eller en problemställning. En kvantitativ ansats används oftast för att 
undersöka mätbara egenskaper och för att kunna dra generella slutsatser om 
fenomen (Creswell, 2003). Kvantitativ ansats står i kontrast till syftet i denna 
studie som vill få djupare kunskap om ett fåtal individer, som att exempelvis öka 
förståelsen för hur personer kan uppleva hur en sjukdom påverkar livet och om 
hur omvårdnad kan uppfattas (Creswell, 2003). Polit och Beck (2008) anser att ett 
kvalitativt arbetssätt är en lämplig metod för att belysa ett fenomen. En kvalitativ 
metod skall granska det som lämpligast redogör för ett fenomen eller 
sammanhang om personens upplevelser.  

Urval och datainsamling 
Urvalskriterierna för studien syftade till att skapa fokus mot den huvudsakliga 
frågeställningen om personers upplevelser efter att de fått diagnosen ALS. De 
valda kriterierna syftade även till att begränsa omfattningen av studien till den 
lämplig omfattning för att rymmas inom ramen för tiden som var avsatt till 
studien (Willman & Stoltz, 2006). Urvalet som användes i studien inbegriper de 
böcker som behandlar hur personer med ALS upplevde sin sjukdomstid från att de 
har fått diagnosen. Ett urvalskriterium som användes var att endast ta med 
självbiografiska böcker som handlade om sjukdomen ALS och var skrivna mellan 
2000 och 2011. Vidare ställdes som krav att böckerna skulle vara skrivna av den 
person som hade fått sjukdomen ALS eller på uppdrag av denna person för att 
beskriva dennes egna upplevelser så tillförlitligt som möjligt. Studien begränsades 
även genom att endast inkludera skandinaviska källor då det ansågs att 
utomskandinaviska källor och deras relaterade kulturella aspekter skulle bidra till 
att komplicera analysen. Böckerna skulle vara utgivna på svenska och finnas 
tillgängliga i pappersformat. Böcker som inte tog upp personers upplevelser efter 
att de fått diagnosen ALS eller som ansågs vara skrivna ur någon annans 
perspektiv exkluderades.  

Sökningen efter självbiografiska böcker som var överensstämmande med syftet 
och inklusionskriterierna utfördes på biblioteket vid Blekinge Tekniska Högskola 
samt på stadsbiblioteket i Karlskrona på respektive bibliotekskataloger. Sökorden 
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som användes var ALS och självbiografi under klassifikation. Tidsperioden 
angavs till 2000-2011 och språket begränsades till Svenska. Vidare begränsades 
medietyp till: böcker, tryck text, dock på stadsbiblioteket i Karlskrona så gjordes 
sökningen endast på vuxenavdelningen. På Blekinge Tekniska Högskola 
resulterade sökningen i tio böcker där endast fem böcker passade in på syftet och 
två böcker passade in på inklusionskriterierna. Böckerna som inte matchade 
inklusionskriterierna var antingen före år 2000 eller inte skrivna på svenska. På 
stadsbiblioteket i Karlskrona resulterade sökningen i 15 böcker, varav sju passade 
in på syftet och fyra uppnådde inklusionskriterierna, det var enbart två böcker som 
inte var identiska med de böcker som fanns på Blekinge Tekniska Högskola, 
dessa böcker var skrivna av samma författare i två olika upplagor. De böcker som 
ansågs uppfylla inklusionskriterierna lånades via Blekinge Tekniska Högskolas 
bibliotek, som var tre böcker och vid stadsbiblioteket i Karlskrona, var det två 
böcker (se Bilaga 1 och 2). 

De fem böcker som valdes ut lästes enskilt för att kunna få en objektiv uppfattning 
om innehåll och budskap. Två av de fem utvalda böckerna exkluderades efter 
enskild läsning eftersom det konstaterats att böckerna inte var skrivna av 
personerna med sjukdomen ALS. Tre återstående självbiografiska böcker valdes 
ut till studien då deras innehåll och upplägg ansågs kunna ge tillräckligt god 
information för att uppnå syftet med studien; att få en djupare förståelse för 
personernas upplevelser. Enstaka kapitel ur boken Att leva solvänd (Holm, 2006) 
togs ej med på grund av att dessa kapitel inte var skrivna ur personens perspektiv 
utan istället innehöll samtal med närstående och vänner. Dock så framkommer det 
tydligt vilka kapitel som belyste den sjuka kvinnans egna upplevelser av sin 
sjukdom och av den anledningen beslutades att boken kunde ingå i studien.  

Resumé över självbiografiska böcker: 
Att leva solvänd är redigerad av Anna Holm (2006). Vibeke hade tillfrågat Anna 
att vara redaktör för boken som handlade om hennes vardag med sjukdomen. 
Vibeke fick diagnosen ALS 1998 och avled sedan efter tre och ett halvt år med 
sjukdomen. I boken beskrivs Vibekes vardag, känslor och upplevelser av att leva 
med sjukdomen. Vibeke anser sig inte ha sjukdomen, utan att sjukdomen är 
henne.  

Ro utan åror beskriver hur nyhetsankaret Ulla-Carin Lindquist (2004) kände och 
såg på sin vardag under sin korta tid med sjukdomen. Ulla-Carin fick diagnosen 
ALS 2003 och avled cirka ett år senare. Boken speglar hur Ulla-Carin försökte 
finna ro i själen och hur rädd hon var för att lämna sina barn och sin make. Ulla-
Carin trodde att sjukdomen ALS var en bestraffning hon har fått för någonting 
hon hade gjort tidigare i livet.  

Ett år med ALS handlar om konstnären Ingrid Sandgren (2005) och hennes 
upplevelser av tiden med sjukdomen ALS. Boken beskriver hennes vardag i form 
av dagboksanteckningar. Ingrid beskriver sin sjukdom och mötet med nära och 
kära.  

Analys 
Holsti (1969) presenterade en tidig version av innehållsanalys som 
forskningsmetod. Från början utvecklades endast en kvantitativ innehållsanalys 
men under senare decennium har flera kvalitativa versioner av innehållsanalysen 
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utarbetats. Krippendorf (2004) sammanfattade och presenterade innehållsanalys ur 
både ett kvantitativt och kvalitativt perspektiv. Graneheim och Lundman (2004) 
utarbetade en tolkning av kvalitativ innehållsanalys ungefär samtidigt som 
Krippendorf (2004) presenterade innehållsanalys som metod. Graneheim och 
Lundmans (2004) tolkning av innehållsanalys är enbart inriktad mot kvalitativa 
studier och specifikt anpassad för vårdvetenskaplig forskning. Därför ansågs det 
lämpligt att inom ramen för detta arbete utföra en innehållsanalys som var 
inspirerad av Graneheim och Lundman (2004). Deras innehållsanalys frångicks i 
de steg där underkategorier och teman skulle utföras. Inga direkta underkategorier 
och teman framkom på grund av att de ansågs vara sammanfallande med 
kategorierna under analysprocessen och därför exkluderades underkategorier och 
teman som begrepp.  

Graneheim och Lundman (2004) menar att innehållsanalys kan utföras på olika 
abstraktionsnivåer. Vanligtvis undersöks det manifesta innehållet, det vill säga det 
som faktiskt uttrycks i den text som läses. Studien innehåller ett analysmoment 
under vilket det manifesta innehållet i texten undersöktes. Kortfattat går metoden 
ut på att läsa samtliga böcker ett antal gånger för att förstå det övergripande 
budskapet och därefter identifieras så kallade meningsbärande enheter, det vill 
säga fraser och meningar som är relevanta för frågeställningen. Härefter, menar 
Graneheim och Lundman (2004), att meningsenheterna kondenseras, det vill säga 
att de förkortas utan att innehållet går förlorad. De kondenserade 
meningsenheterna kodas sedan och grupperas till övergripande kategorier som 
tillsammans representerar det centrala budskapet i texten.  Koden är ett stödord 
med samma mening som den meningsbärande enheten. Kategorierna kan sägas 
utgöra det manifesta innehållet i texten (Graneheim & Lundman, 2004). 
Kodningen och grupperingen kan också resultera i identifiering av så kallat latent 
innehåll. Det latenta innehållet i texten extraheras genom en personlig tolkning av 
den lästa texten. Som kontraster kan det manifesta innehållet i en text beskrivas 
som det objektiva och direkta medan det latenta innehållet representerar det 
subjektiva och indirekta materialet. En slutsats blir i så fall att det manifesta 
innehållet av en specifik text i stort sett blir detsamma oavsett vem som utför 
innehållsanalysen, givet att frågeställningarna är oförändrade, medan det latenta 
innehållet varierar beroende på forskarens världsbild, studiens sammanhang, och 
så vidare (Graneheim & Lundman 2004).   

De tre inkluderade böckerna Att Leva Solvänd, Ro utan åror och Ett år med ALS, 
lästes enskilt ytterligare fyra gånger för att kunna hitta meningsbärande enheter 
som var relaterade till syftet. De meningar och fraser som ansågs leda fram till 
syftet antecknades tillsammans med sidnumrering och aktuell boktitel. En del 
omgivande text inkluderades för att inte förlora sammanhanget med den 
meningsbärande enheten. Tillsammans lades alla meningsbärande enheter ihop för 
att kunna se vilka meningsbärande enheter som hittats enskilt och för att sedan 
besluta vilka enheter som ansågs vara mest relevanta för studien (Tabell 1). De 
meningsbärande enheter som ansågs svara mot syftet kondenserades. Kodning 
utfördes efter att en meningsbärande enhet blivit kondenserad.  Koden blev ett 
stödord med samma mening som den meningsbärande enheten. Koden 
kategoriserades sedan för att ge en spegelbild av det viktigaste i meningsenheterna 
(Graneheim & Lundman, 2004). Några direkta underkategorier framkom inte 
under analysprocessen och detta gjorde att underkategorier eliminerades vilket 
resulterade i att kategorier fick utvecklas direkt efter kodningen.  
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Tabell 1. Exempel på kondensering och kodning utav meningsbärande enheter ur 
självbiografiska böcker. 

ETISKA ÖVERVÄGANDE 
Det uppdagades inga specifika etiska dilemman under arbetet med studien. Detta 
på grund av att studiens resultat baseras på självbiografiska böcker och personerna 
som har skrivit dessa böcker har själva valt att skriva om sitt liv med sjukdomen 
ALS. Dock är boken Att leva solvänd skriven och redigerad av en vän. Det kan 
uppstå ett dilemma i boken då det förekommer samtal med nära och kära, samt 
dagboksanteckningar från dem. Det framkom tydligt vilka dessa kapitel var och 
de exkluderades. Självbiografiska böcker har inte gått igenom någon etisk 
prövning och det är författarna som själva väljer vad de vill ta med från sin vardag 
med sjukdomen.  

RESULTAT 
Efter att allt material hade analyserats kunde fem kategorier tydliggöras. Dessa 
fem kategorier var: förberedelse, kommunikation, trygghet, maktlöshet och 
förändring. Nedan kommer varje kategori att presenteras för sig. Resultaten 
kommer att framföras i löpande text med inslag av citat. Valet att inkludera citat 
har gjorts för att förstärka resultatet.  

Förberedelse 
Kvinnorna upplevde att det var viktigt att i tid börja utvärdera lungmaskiner och 
eventuella hjälpmedel som kunde bli viktiga att installera i hemmet för att 
underlätta sin vardag. Dessa förberedelser upptog en stor del av kvinnornas tid 
med sjukdomen.  

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori 

Jag känner mig 
favoriserad för att jag 
får tala om döden och 
hinner säga adjö till 
alla människor. 

För jag får tala om 
döden och säga 
adjö till alla. 

Adjö innan döden Förberedelse 

ALS har berövat mig 
mina talande ord. Mitt 
tal. Redskapet i mitt 
arbete. Idag har ingen 
hört vad jag sagt. 

Berövat mina ord, 
mitt tal, idag har 
ingen hört vad jag 
sagt. 

Göra sig förstådd Kommunikation 

Vi gjorde en utflykt till 
soptippen. Jag hade 
tänkt gå, men märkte 
att jag inte kunde utan 
fick ta bilen och köra 
dig. De andra gick. 

Jag hade tänkt gå, 
men märkte att jag 
inte kunde.  

Jag kan inte gå längre  Förändring 
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”Ett bra hjälpmedel, som vi såg på mässan, var en slags 
cylindersovsäck av nylon som underlättar vändningen i sängen. Jag 
ska be min nya arbetsterapeut ordna en sådan.” (Holm, 2006, s. 31) 

Det var också viktigt att ta sig tiden att prata med sina anhöriga om 
sjukdomsförloppet och att förbereda de anhöriga på att situationen skulle komma 
att bli sämre. Som ett led i denna förberedelse uppkom också diskussioner om 
döden. En av kvinnorna lade ner stor vikt vid att prata med sina barn om att hon 
var sjuk även om barnen tydligt visade att de inte ville höra att deras mamma var 
sjuk eller att hon skulle komma att dö. Kvinnan tog även med barnen till 
barnpsykologen för att de skulle få en möjlighet att prata om hur de kände inför 
sin mammas stundande död. Hennes barn blev engagerade i sjukdomen och ena 
sonen ville att de skulle försöka utveckla ett blinkspråk så att han skulle kunna 
kommunicera med sin mamma efter det att hon inte längre kunde tala. Kvinnorna 
beskrev hur de ville ligga steget före sitt sjukdomsförlopp. Förberedelserna början 
redan i början av sjukdomstiden efter att de blivit diagnostiserade med sjukdomen 
ALS. En av kvinnorna kom fram till att hon ville yttra sina sista ord till sina 
anhöriga på begravningen, genom inspelade stycken på band. Alla kvinnorna 
upplevde starkt att deras sjukdomsförlopp gick snabbt och att nya försämringar 
skedde kontinuerligt. Kvinnorna frågade läkarna och var angelägna att få reda på 
hur länge de hade kvar att leva. Givetvis var det så att läkarna inte kunde ge något 
speciellt tydligt perspektiv på hur lång tid kvinnorna hade kvar att leva. Dock 
kunde läkarna inte heller motsäga att kvinnornas sjukdomsförlopp utvecklades 
snabbt.  

”- Hur länge lever jag? – Det vet jag inte. Det beror på när 
andningen slutar att fungera. – När? Du säger ”när” och inte ”om”? 
– Ja, du ställer raka frågor, du får raka svar.”  
(Lindquist, 2004, s.46-47) 

Kommunikation 
Kommunikationen var en kamp för kvinnorna, inte enbart oroade de sig för att de 
snart inte skulle kunna tala, utan de kände även att deras läkare inte kunde ge dem 
några bra svar till alla frågor de ställde. Enligt en av kvinnorna var det svårt att 
acceptera att vissa läkare och kuratorer som hon eller hennes anhöriga diskuterade 
med hade svårt att svara dem rakt på sak. Kvinnan och hennes anhöriga visste att 
hon skulle dö, men ändå diskuterades inte döden. Ju längre sjukdomen fortskred 
desto mer upplevde kvinnorna en frustration över att inte kunde kommunicera 
med sina anhöriga som tidigare.  

”Jag blir orolig och känner mig maktlös när jag inte kan föra fram 
mina tankar.”  (Holm, 2005, s. 58) 

Kvinnorna tyckte att det var svårt att förklara hur de ville ha saker och ting och till 
exempel när de behövde hjälp att gå på toaletten.  Många gånger så ställde 
anhöriga eller vårdpersonal frågor om hur de skulle hjälpa dem, men kvinnorna 
upplevde att de inte fick tid på sig att svara innan handlingen utfördes. Kvinnorna 
upplevde ofta att de kände sig stressade när de behövde be om hjälp från anhöriga. 
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”Jag för en ständig kamp för att bli förstådd eftersom jag har svårt 
för att prata. Häromdagen när jag skulle vända mig på snurrplattan 
blev allt fel. Jag förstår inte varför. Jag försöker ge direktiv, men Ole 
blir stressad när jag säger ”Nej” och inte är nöjd.”  
(Holm, 2006, s. 53) 

Kommunikationen var av stor vikt under kvinnornas sjukdomsförlopp. Det var 
viktigt att kunna göra sig förstådd (att kunna uttrycka sig) och att kunna bli 
förstådd av andra människor. Kommunikationen med de egna läkarna var oerhört 
viktig både för kvinnorna och deras anhöriga. 

Trygghet 
Kvinnorna hade ett stort behov av att uppleva och känna trygghet i sin vardag. 
Detta gällde allt ifrån att uppleva trygghet till närstående, assistenter, 
sjukvårdspersonal och uppleva trygghet i att kunna använda hjälpmedlen som 
kvinnorna hade i behov av. Kvinnorna berättade om hur mycket det underlättade 
att känna trygghet och tillit till sitt ALS- team då det hade stor inverkan på deras 
liv. Även vetskapen om att de närstående hade ALS-teamet att tala med om olika 
svåra situationer var viktig för kvinnorna. 

”Hur sorgligt det än är att vara dödssjuk och ha barn så är det också 
en sån rikedom, säger jag. Jag är fylld av mina döttrar och söner.” 
(Lindquist, 2004, s. 46) 

Trygghet för kvinnorna var inte enbart att ha tillgång till en bra läkare eller ett 
ALS-team med hög kompetens, utan även beröring, tillit, och tröst från 
omgivningen. Det var givetvis även viktigt för tryggheten att kunna hantera olika 
hjälpmedel och få information om hur de fungerade och vad hjälpmedlen hade för 
användning innan det var dags att använda dem. Kvinnorna talade även om en 
viss otrygghet som var kopplad till att inte veta exakt hur länge de hade kvar att 
leva.  

Maktlöshet 
I början av sjukdomsförloppet uppstod många känslor; några av dessa var 
skuldkänslor och maktlöshet. Kvinnorna berättade om hur svårt det var att tappa 
kontrollen över sin egen kropp och hur besvärligt det var med känslan av 
maktlöshet. Kvinnorna tyckte att det var kränkande att inte kunna klä på sig själv 
och att folk tog för givet att de inte klarade av att utföra några vardagssysslor. 
Kvinnorna upplevde att de inte ens fick försöka att ordna vissa saker själva. Den 
bristande energin och orken var det som oftast gjorde att kvinnorna kände sig 
maktlösa och beroende av andra. Det var påfrestande att inte kunna gå själv ut 
utan att ha någon med sig. Kvinnorna ansåg att det var psykiskt påfrestande att 
inte kunna göra någonting själv utan att ständigt ha någon nära inpå sig. Dessa 
situationer hjälpte till att skapa en oduglighetskänsla hos kvinnorna vilket ofta 
ledde till förtvivlan.   

”Jag har, ”mitt i livet”, invaderats av en ovanlig sjukdom, ” 
Amytrofisk Lateralskleros”, ALS. Den har ett snabbt och aggressivt 
förlopp. Det finns bara en utgång: döden. Ingen bot. Ingen bättring.” 
(Lindquist, 2004, s. 7) 
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Förändring 
Diagnosen ALS medförde många förändringar för kvinnorna samt deras 
närstående och vänner. Kvinnorna ansåg att, genom att kontrollera och planera allt 
in i minsta detalj (om något skulle göras eller om de skulle på en resa) så skulle 
förändringarna vara mindre och personerna runt omkring skulle inte kunna 
observera deras sjukdomstillstånd lika mycket. Det var svårt att acceptera vissa 
förändringar som att inte kunna ta sig upp från badkaret själv, skära sin egen mat 
eller sköta sin dagliga hygien själv. Den största förändring som kvinnorna 
upplevde var att de kände sig allt mer instängda och beroende av andra ju längre 
tiden gick. En annan sak som kvinnorna talade mycket om var förändringen som 
skulle uppstå när de till slut dog; hur deras familjer skulle drabbas. Dock ansåg 
kvinnorna att sjukdomen faktiskt medförde vissa positiva saker, som att de fick 
spendera mer tid med familjen och vänner samt att de fick en annan syn på livet. 
Kvinnorna värderade tiden annorlunda och levde mer i nuet. 

”Det är svårt att fatta att jag inte kan gå som vanligt. Det känns 
overkligt.” (Sandgren, 2005, s.145) 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Valet att genomföra en kvalitativ innehållsanalys av självbiografiska böcker 
baserades på arbetets syfte, hur personer med ALS kunde uppleva sin situation. 
Enligt Polit och Beck (2008) kan specifika upplevelser framkomma mer detaljerat 
vid en kvalitativ studie av till exempel självbiografiska böcker och därför kan ett 
bättre sammanhang till studien ges genom dess användning. Friberg (2006)  anser 
att en kvalitativ studie gjord på självbiografiska böcker kan på ett bra sätt beskriva 
personers upplevelser (ibid).  

Det finns ett antal fördelar med användningen av självbiografiska böcker. 
Antingen har författarna själva sjukdomen ALS eller skriver författaren boken i 
fråga på begäran av den person som har sjukdomen ALS. Detta betyder i grund 
och botten att den personen med sjukdomen själv väljer vad denna vill dela med 
sig av, eller vad som anses vara viktigt att beskriva för läsarna för att de ska kunna 
få en så djup förståelse över den personen med ALS upplevelser och vardag som 
möjligt. En annan fördel med självbiografiska böcker är att de är primärkällor. 
Nackdelarna är att författarna till böckerna själva kan välja att ta bort delar som 
kan anses för känsliga och detta gör att som läsare kan gå miste om information. 
En annan nackdel med självbiografiska böcker, jämfört med empiriska studier, är 
att materialet som finns i böckerna är det enda material som finns att tillgå; det går 
inte att ställa följdfrågor till författarna. Ytterligare nackdelar som får anses kunna 
påverka resultatet i studien är att de självbiografiska böckerna endast handlar om 
kvinnor trots att sjukdomen främst drabbar män. Detta gör att resultatet i studien 
kan bli mer riktat mot ett kvinnligt perspektiv av upplevelser med sjukdomen. 
Dock finns det inte många självbiografiska böcker skrivna av män. De två böcker 
som hittades under sökningen efter självbiografiska böcker stämde antingen inte 
överens med syftet eller inklusionskriterierna. 

Studiens resultat hade eventuellt kunnat ökas och gett en mer omfattande inblick i 
hur personer kan uppleva sin sjukdomstid ifall sökningen efter självbiografiska 
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hade utökats och inte att böcker endast sökts på Blekinge Tekniska Högskola och 
stadsbiblioteket i Karlskrona. Även andra inklusionskriterier som t.ex. att 
böckerna inte behövde vara skrivna på svenska eller att personerna i böckerna 
skulle bo i Skandinavien hade kunnat påverka resultatet.  

Med tanke på att boken Att leva solvänd är redigerad av Holm (2006), har stor 
försiktighet tagits för att inte ta med stycken och kapitel som inte handlar om 
huvudpersonen i boken och hennes upplevelser av vardagen med sjukdomen ALS. 
Efter att ha läst boken flera gånger och diskuterat den ansågs det att de kapitel 
som handlar om huvudpersonen bedömdes föra med sig betydelsefull information 
till studiens resultat och av denna anledning beslutades att boken skulle ingå i 
studien. 

Olika beskrivningar av innehållsanalys bland annat av Krippendorf (2004), Holsti 
(1969), Creswell (2003) och Baxter (1994) lästes tillsammans och diskuterades 
för att välja en passande analysmetod för självbiografiska böcker. Genom 
diskussion ansågs det att en innehållsanalys med kvalitativa ansatser så som den 
beskrivs av Graneheim och Lundman (2004) var mest relevant för studien. Analys 
förfarandet var komplicerat då materialet skulle kodas; eftersom böckerna redan 
var lästa flera gånger fanns det en risk att utföra kategorierna före kodningen. Med 
varsamhet, koncentration och diskussion så gick det att undvika att plocka ut 
kategorierna i förväg. Graneheim och Lundman (2004) beskriver hur 
analysprocessen ska utföras, men det framgick inte tydlig om arbetsprocessen 
verkligen skulle följas från start till slut i sekvens. Det visade sig att detta 
arbetssätt inte var praktiskt möjligt utan att det istället var mest effektivt att hoppa 
tillbaka till tidigare steg vid behov. Analysen gjordes genom en inspiration av 
Graneheim och Lundman (2004). Det ansågs dock att underkategorier och teman 
var överflödiga i denna studie då de blev för lika, eller identiska med, 
kategorierna.  

När böckerna analyserades på djupet, gav detta en möjlighet att förstå 
upplevelserna som kvinnorna gick igenom. Böckerna analyserades och 
diskuterades av två olika individer vid flertalet tillfällen under arbetsprocessens 
gång. En annan sak som ökar tillförlitligheten var att de menings-bärande 
enheterna valdes ut individuellt med syftet i baktanke. Vid genomgång av de 
meningsbärande enheterna ansågs att det inte fanns någon stor skillnad på 
materialet som togs ut enskilt.  

Resultatdiskussion 
Resultatet visade på att det var vanligt att kvinnorna kunde upplevda många olika 
känslor som maktlöshet, lidande, trygghet och förändringar. För de personer som 
insjuknat i sjukdomen ALS kan det väcka starka känslomässiga förändringar. 
Personerna kan känna sig beroende utav andra människor när förändringarna sker 
i sjukdomstillståndet och detta kan bli att de känner sig maktlösa och att de har 
förlorat kontrollen över sitt eget liv. Hughes et al. (2005) anser att personer med 
motoriska sjukdomar i nervsystemet är allt mer bundna till sina närstående. Detta 
leder till att familjestrukturen får lov att genomgå en ändring som påverkar både 
fysiskt och psykiskt, som till exempel förnekelse, känslor, maktlöshet och även att 
kvinnorna med ALS behöver kunna ta sig fram hemma i rullstol. Sjukdomen 
inverkar inte bara kvinnorna, utan hela familjen (ibid).  
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Resultatet visar att förändringarna en stor del av vardagen, att ha vetskapen om att 
tillslut inte kunna göra sina vardagliga sysslor, sköta om sig själv eller att kunna 
uttrycka sig är något som tynger personer med sjukdomen ALS. Att behöva förlita 
sig på familjen eller eventuella assistenter är tungt men ändå behövligt för de 
personer med sjukdomen så att de skall klara av att försöka leva ett så normalt liv 
som sjukdomen tillåter. Young & McNicoll, (1998) menar att genom att ta dag för 
dag kan detta hjälpa personer med en dödlig sjukdom att klara av att leva med 
sjukdomen. Att ta vara på de stunder som anses medföra glädje, kan ge personer 
med sjukdomen ALS hopp att finna och undersöka nya saker (ibid). Personer med 
sjukdomen ALS inser rätt snabbt att de måste acceptera försämringarna som 
kommer med sjukdomen och lära sig leva med dem. Personerna med sjukdomen 
ALS tar vara på de motoriska rörelserna som finns kvar när diagnosen ställts är en 
viktig del i att fortsätta leva. Kvinnorna med sjukdomen anser att de tar vara på 
småsaker som att skära upp sin egen mat mer än andra människor som tar sådana 
småsaker för givet. I böckerna lägger kvinnorna stor tyngd på att behöva känna 
trygghet runt omkring sig, det är lättare för dem att möta motgångarna med 
sjukdomen när de känner trygghet av sina nära och kära, sjukvårdspersonal och 
utrustningen de har fått.   

Thorsen (2005) anser att som person och människa har alla grundbehov, som mat, 
dryck och sömn för att klara av vardagen. Efter grundbehoven har alla behovet av 
att känna trygghet. Med trygghet menas att personer ska känna sig säkra (ibid). 
Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg, (2003) anser att kunna ge en 
person trygghet i omvårdnaden måste en balans mellan relationen till lidandet och 
välbefinnandet finnas. För att kunna känna att tryggheten spelar in behöver 
personer ta del av tillexempel sin barndom och god materiella förhållanden, samt 
för andra personer spelar miljö och religion också in (ibid). I resultatet talar 
kvinnorna om hur de ser på trygghet och vad den har för betydelse under 
sjukdomstiden. De talar även om hur viktigt det är att lära sig allt om sjukdomen 
och maskinerna för att det skulle kunna känna sig förbereda och trygga med 
situationen. Thorsen (2005) anser om personen skulle behöva sjukhusvård tas 
personer ur sin vardag och förutsägbarheten samt rutinerna försvinner. Alla 
personer behöver stabilitet och rutiner i sin vardag. Får en person till exempel ett 
besked som inte är positivt kan det kännas som att livet går under. På samma sätt 
kan negativa saker dock lyfta personer och få dem att se vad livet har att erbjuda 
(ibid). 

Enligt Eriksson (1994) fråntas personerna deras vardagsliv när de drabbas av en 
obotlig sjukdom. Detta leder till en lidandeprocess för personen i frågan, då de får 
begränsningar i vardagen (ibid). Kvinnorna berättar hur lidandet speglar sig i 
deras vardag under sjukdomsförloppet. De talar om två olika sorters lidande, ena 
är vad de själva känner och upplever med sjukdomen och vad den för med sig, till 
exempel att de upplever sjukdomen som en bestraffning för något de gjort tidigare 
i livet. Men även lidandet av att inte kunna utföra sitt arbete som tidigare, när de 
själva ser sina försämringar och nya begränsningar leder detta till att de känner sig 
maktlösa. Det andra är de lidande som påverkar närstående när de är sjuka, 
känslan av att lämna sin familj i sorg och även att de blir begränsade kvinnornas 
sjukdomstillstånd och de uppoffringar de måste göra för att klara av vardagen med 
kvinnorna.   
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Genom att föra kontinuerlig kommunikation med sina anhöriga, assistenter och 
vårdpersonal om kommande förändringar, saker som skett och eventuellt om 
döden kan detta bidra till en tryggare vardag för personen med sjukdomen ALS. 
Det är viktigt att tala om de känslor och tankar som uppkommer hos dem för att 
lätta på hjärtat. För den anhörige, assistenten eller vårdpersonalen är det också 
viktigt att komma ihåg att ge personen med sjukdomen ALS tiden den behöver för 
att kunna få fram sina ord och säga det den vill. Bolmsjö (2001) är det viktigt för 
personen med sjukdomen att få tiden att uttrycka sig för att kunna ha kvar sin 
självkänsla och kunna leva så normalt som sjukdomen till låter. 

SLUTSATS  
Denna studie kan bidra till en ökad kunskap om och förståelse för hur personer 
med sjukdomen ALS kan uppleva sin situation. Detta är en viktig kunskap som 
kan ligga till grund för en personcentrerad våd. Förståelse kring denna 
patientgrupps upplevelser kan potentiellt resultera i utövandet av en bättre 
omvårdnad och kan förhoppningsvis också minska lidandet för personer med 
sjukdomen ALS. Upplevelsen av att leva med den obotliga sjukdomen ALS är 
individuell precis som symtombild och sjukdomsförlopp. Det är först när 
personerna har accepterat att de har fått sjukdomen som de har möjlighet att ta till 
vara på sin kvarvarande motoriska förmåga och tillskansa sig ett nytt synsätt på 
livet och sjukdomen: kanske kan sjukdomen därigenom bli något mer hanterbar.  
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BILAGA 1 

Sökning av självbiografiska böcker på Blekinge Tekniska högskola. 

Titel Författare År Språk Mediatyp Stämmer med syftet/ 
inklusionskriterierna 

Lyckliga ni som 
lever 

Kerstin Abram-Nilsson 2003 Svenska Böcker, tryckt text Ja/Nej 

Accelerating 
Rotterdam 

Martin Aarts 2000 Engelska, 
Hollänska 

Böcker, tryckt text Nej 

Tisdagar med 
Morrie 

Mitch Albom 2000 Svenska  Böcker, tryckt text Ja/Nej 

The ALS guide to 
Australian writers 

Martin Duwell & 
Laurie Hergenhan 

1992 Engelska Böcker, tryckt text Nej 

Att leva solvänd Anna Holm 2006 Svenska Böcker, tryckt text Ja delvis, efter exklusion av enstaka 
kapitel 

Klockan saknar 
visare 

Maj Fant 1994 Svensaka Böcker tryckt text Ja/Nej 

Makten i vården Adolf Guggenbühl-
Craig 

2002 Svenska  Böcker, tryckt text Nej 

Kärlek som passion Niklas Luhmann 2003 Svenska Böcker, tryckt text Nej 

Livet som anhörig Sara Natt och Dag 2011 Svenska Böcker, tryckt text Nej 

Ett år med ALS Ingrid Sandgren 2005 Svenska Böcker, tryckt text Ja 
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BILAGA 2  Sökning av självbiografiska böcker på stadsbiblioteket Karlskrona.  1(2) 

Titel Författare År Språk Mediatyp Stämmer med 
syftet/inklusitionskriterierna 

Fanns boken på 
Blekinge 
Tekniska 
högskola? 

Tisdagar med 
Morrie 

Mitch Albom 2000 Svenska  Böcker, tryckt 
text 

Ja/Nej Ja 

Att leva solvänd Anna Holm 2006 Svenska Böcker, tryckt 
text 

Ja delvis, efter exklusion av enstaka 
kapitel 

Ja 

Porträtt av modern 
som ung 

Friedrich Christian 
Delius 

2009 Svenska  Böcker, tryckt 
text 

Nej Nej 

Kiosk och andra 
dikter 

Hans Magnus 
Enzenberger 

 

2006 Svenska Böcker, tryckt 
text 

Nej, dikter Nej 

Fånga dagen: ett 
vanligt livs 
välsignelser 

Phillip Simmons 2003 Svenska Böcker, tryckt 
text 

Ja/Nej Nej 

Makten i vården Adolf 
Guggenbühl-Craig 

2002 Svenska  Böcker, tryckt 
text 

Nej Ja 

I virvlande dans Joanne Harries 2006 Svenska Böcker, tryckt 
text 

Nej Nej 

Bara spöken Judith Hermann 2004 Svenska Böcker, tryckt 
text 

Nej  Nej 
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BILAGA 2  Sökning av självbiografiska böcker på stadsbiblioteket Karlskrona  2(2). 

Titel Författare År Språk Mediatyp Stämmer med 
syftet/inklusionskriterierna 

Fanns boken på 
Blekinge 
Tekniska 
högskola? 

Fenomenologin och 
filosofins kris 

Edmund Husserl 2002 Svenska Böcker, tryckt 
text 

Nej  Nej 

Prolegomena till 
varje framtida 
metafysik som skall 
kunna uppträda 
som vetenskap 

Immanuel Kant 2002 Svenska Böcker, tryckt 
text 

Nej Nej 

Ro utan åror Ulla-Carin 
Lindquist 

2004 Svenska Böcker, tryckt 
text 

Ja Nej 

Ro utan åror Ulla-Carin 
Lindquist 

2005 Svenska  Böcker, tryckt 
text 

Ja Nej 

Livet som anhörig Sara Natt och Dag 2011 Svenska Böcker, tryckt 
text 

Nej Ja 

Ett år med ALS Ingrid Sandgren 2005 Svenska Böcker, tryckt 
text 

Ja Ja 

Klockan saknar 
visare 

Maj Fant 1994 Svensaka Böcker tryckt 
text 

Ja/Nej Ja 
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