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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Amyotrofisk Lateralskleros (ALS) är en obotlig sjukdom som kännetecknas av 

progressiv förlamning. Förlamningen påverkar personens benrörelse, tal, svalg och andning 

och leder slutligen till döden. Överlevnadstiden efter första symtom är i genomsnitt 16 – 48 

månader. Sjukdomen är svårdiagnostiserad och direkt efter diagnostisering inleds en palliativ 

vård. Orsaken till sjukdomens uppkomst är okänd och personer med ALS upplever att 

ovissheten om hur sjukdomen påverkar kroppen är svår att hantera.   

Syfte: Syftet med studien var att beskriva personers upplevelser av att leva med sjukdomen 

Amyotrofisk Lateralskleros.  

Metod: En kvalitativ studie baserad på två patografier genomfördes. Som analysmetod 

användes en kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundmans tolkning. En 

manifest ansats med latenta inslag användes vid analysering. 

Resultat: I studiens resultat framkom det att personer med ALS upplevde skiftande känslor i 

det vardagliga livet. Det framkom även att det var vanligt att personer som lever med 

sjukdomen hade olika tankar om framtiden. Resultatet formade tre kategorier: Känslomässiga 

svårigheter med sjukdomen, Livsglädje i dagliga livet och Tankar om framtiden. I resultatet 

framkom även två underkategorier: Att uppleva sorg och Att uppleva rädsla och skam. 

Slutsats: Att drabbas av ALS innebar en stor förändring i livet. Många känslomässiga 

svårigheter uppkom i samband med sjukdomen. Trots detta upplevdes livsglädje och det 

bidrog till att personerna kunde njuta av livet.  

 

Nyckelord: ALS, leva med, patografi, upplevelse 
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Inledning 

Socialstyrelsen (2014) hävdar att amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en obotlig neurologisk 

sjukdom som leder till döden, och i Sverige beräknas den drabba ca 200 personer varje år. 

ALS är namnet på en grupp neurodegenerativa sjukdomar och det finns ca 600-700 personer 

som lever med sjukdomen i Sverige. I genomsnitt är överlevnadstiden ca 16-48 månader efter 

första symtom. Antalet personer som insjuknar har ökat de senaste 30 åren och sjukdomen 

debuterar ofta mellan 45-75 års ålder. Enligt Rosengren, Gustavsson och Jarnevi (2015) gör 

sjukdomen så att kroppen blir förlamad men intellektet kvarstår. Det finns inget botemedel, 

istället är insatserna inriktade på att ge en så god omvårdnad som möjligt (Socialstyrelsen, 

2014). 

 

Ozanne (2015) skriver att det upplevs som mycket påfrestande både fysiskt, existentiellt och 

emotionellt att diagnostiseras med en sjukdom som leder till döden och att gradvis utsättas för 

funktionsnedsättningar. Rosengren et al. (2015) beskriver att lida av en allvarlig sjukdom som 

ALS medförde att det är en konstant kamp att finna mening i sin livssituation. 

 

Det finns brist på studier som beskriver hur personer upplever att leva med ALS (Draper, 

Day, Garrood & Smith, 2013; King, Duke & O´Connor, 2009; Rosengren et al., 2015). 

Mitsumoto et al. (2005) belyser att det finns få studier som beskriver hur personer med ALS 

upplever livskvalitet mot slutet av livet. Draper et al. (2013) framhäver att följderna med för 

lite kunskap om sjukdomen gör att patienterna blir lidande (ibid.). För att personer med ALS 

ska få bästa möjliga omvårdnad är det betydelsefullt att sjuksköterskan är medveten om hur 

personerna upplever sin sjukdom. Eftersom antalet drabbade har ökat de senaste 30 åren blir 

det fler patienter och behovet för att kunna erbjuda en god omvårdnad ökar således också. 

Genom att ha kännedom om personens upplevelse får sjuksköterskan kunskap och kan 

därmed möta patientens behov på bästa sätt och ge en bra vård. Därför är det av vikt att 

följande studie som är baserad på patografier genomförs. 
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Bakgrund 

Amyotrofisk Lateralskleros 

Wijesekera och Leigh (2009) förklarar att ALS kännetecknas av progressiv 

muskelförlamning och leder till döden, i största del på grund av andningssvikt. King et al. 

(2009) menar att nervceller i nervsystemet dör som resulterar i att musklerna successivt 

förtvinar och leder till förlamning. Den progressiva förlamningen leder till fysiska handikapp 

som påverkar benrörelse, tal, svalg och andning. Enligt Wijesekera och Leigh (2009) finns 

det olika varianter av ALS, och därför är levnadslängden olika beroende på var första 

symtom uppkommer. Oh, Schepp och McGraths (2014) förklarar att sjukdomen ofta börjar 

genom svaghet i arm eller ben, ofrivilliga ryckningar i finger eller med hes röst. Dessa 

symtom kan visa sig genom svårigheter att greppa olika saker och genom en känsla av 

försvagning av den fysiska styrkan i kroppen. Wijesekera och Leigh (2009) menar även att 

sjukdomens orsak är okänd och att den uppkommer sporadiskt, dock finns få undantag där 

ärftlighet har bevisats vara en faktor. Det existerar inget botemedel mot sjukdomen men 

Zoccolella, Santamato och Lamberti (2009) beskriver att det finns ett läkemedel, Riluzole, 

som har bevisats ge en måttlig ökning av överlevnaden, då överlevnadstiden ökar med cirka 

två till tre månader.    

 

Socialstyrelsen (2014) beskriver att ALS är svårt att diagnostisera eftersom att det är många 

sjukdomar där muskelförtviningar och muskelförsvagningar är inledande symtom. Johansson 

(2009) poängterar att tiden från symtomdebut till diagnostisering kan variera mellan 8 – 18 

månader. Om det handlar om ärftlig form av ALS kan en DNA- analys göras för att bekräfta, 

annars finns inget prov som bekräftar diagnosen. Olsson (2010) framhäver att personer som 

diagnostiseras med ALS måste genomgå en rad undersökningar och prover för att utesluta 

likande sjukdomar, till slut återstår sjukdomen ALS. 

Vård vid ALS 

Enligt Mitsumoto et al. (2005) påbörjas palliativ vård direkt efter att en person har fått 

diagnosen ALS. World Health Organization (WHO) (2015) definierar palliativ vård som ett 

förhållningssätt som förbättrar livskvaliteten för patienter och deras familjer i samband med 

en livshotande sjukdom. Mitsumoto et al. (2005) förklarar att döden är slutet av en 

kontinuerlig vård för personer med ALS. Kvalitén av vården som ges i de tidiga stadierna 
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påverkar även vården i livets slutskede. Wijesekera och Leigh (2009) menar att även om ALS 

är en obotlig sjukdom är många av symtomen som uppkommer under sjukdomsförloppet 

behandlingsbara. Därför bör ansträngningar göras för att förbättra livskvalitén och bidra till 

att upprätthålla patientens autonomi så länge som möjligt. WHO (2015) menar att detta 

uppnås genom att förebygga och lindra lidande. Mitsumoto et al. (2005) hävdar att det är 

svårt att veta när frågor som rör vård vid livets slutskede ska diskuteras med patient och 

anhöriga. Dock är det viktigt att det diskuteras tidigt och att patienten är villig att ta emot 

informationen. Det är betydelsefullt att inneha goda kommunikationsegenskaper när dessa 

frågor ska diskuteras (ibid.). 

Upplevelse 

Enligt Eriksson (1987) är grunden för människans upplevelsevärld självmedvetande och 

medvetande. Det varje person upplever är egna upplevelser och kan inte tolkas eller förstås 

av andra. Sand och Strang (2013) menar att upplevelser är det vi får, både av andra och av 

världen. Upplevelser är individuella och är det som upplevs i vardagliga livet. Birkler (2008) 

skriver att människans erfarenheter påverkar upplevelsen av hälsa och ohälsa. Egidious 

(2006) definierar upplevelser som när en person är delaktig i och tar in en händelse. 

Fortsättningsvis i studien kommer begreppet upplevelse definieras som känslor och tankar 

utifrån levda erfarenheter. 

Upplevelser av att leva med en kronisk sjukdom 

Enligt Whittemore och Dixon (2008) upplever personer många känslomässiga reaktioner i 

samband med att de får en kronisk diagnos. Reaktionerna uttrycks bland annat i ilska, sorg, 

depression, ångest eller förnekande. Öhman, Söderberg och Lundman (2003) framhäver i sin 

studie att personer som lever med en kronisk sjukdom upplever motsägande känslor som 

rädsla för döden, längtan efter döden men samtidigt längtan efter livet. Det är vanligt att 

personer kämpar ensamma med sin kroniska sjukdom eftersom de känner att ingen kan dela 

eller lindra deras lidande. Personer upplever ofta en besvikelse över att de har drabbats av en 

kronisk sjukdom och att deras liv plötsligt har förändrats. Vidare menar Öhman et al. (2003) 

att en känsla av hopplöshet men även svaga förhoppningar uppkommer vanligtvis, detta då 

personer hoppas på ett mirakel och att det ska uppstå ett botemedel så de blir friska och kan 

leva ett normalt liv igen. Ellingsen, Roxberg, Kristoffersen, Rosland och Alvsvag (2014) 

menar att drabbas av en kronisk sjukdom bidrar till att den tid som tidigare varit förutsägbar 

plötsligt blir en tid av osäkerhet om vad som ska hända. Att känna en känsla av trygghet och 
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att få hjälp när det behövs är avgörande för hur personer upplever sjukdomstiden. Uppfylls 

detta bidrar det till att lättare kunna njuta av livet (ibid.). 

 

Draper et al. (2013) framhäver i sin studie att personer med en kronisk neurologisk sjukdom 

upplever förlust av frihet då den fysiska förmågan begränsas gradvis i samband med att 

symtom uppkommer. Personer upplever även att de blir allt mer beroende av sin familj och 

att det är en anledning till att familjens frihet blir begränsad. Det är vanligt att livet påverkas 

och vardagliga saker, så som att gå till jobbet, umgås med vänner och ha ett bra socialt liv 

begränsas.  Att bli diagnostiserad med en obotlig sjukdom bidrar till att framtida planer och 

ambitioner går förlorade. Detta resulterar ofta i att personer upplever sorg över de liv de 

förlorar. Enligt Ozanne, Graneheim och Strang (2013) upplever personer som lider av den 

kroniska neurologiska sjukdomen ALS att ovissheten om hur sjukdomen fortskrider och 

påverkar kroppen är svårare att acceptera än att veta att döden är nära. Rädslan som detta 

medför påverkar individen genom att tankar på framtiden undviks. Det anses svårt att känna 

mening med livet när de ser sig själva som en börda i framtiden (ibid.). 

Teoretisk referensram 

Livsvärldsteorin valdes som teoretisk referensram då den enligt Dahlberg, Segesten, 

Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) framhäver personers upplevelser och erfarenheter. 

Livsvärldsteorin bedömdes vara passande eftersom studien baserades på patografier som 

beskriver livsvärlden hos personer med ALS. Erfarenheterna kan handla om allt från djupa 

existentiella tankar till vad föremåls funktion har för betydelse i vardagen. 

Livsvärldsperspektivet innebär att se, förstå, beskriva och analysera hur världen upplevs av 

människor. Vi finns till i världen via vår livsvärld och det är där vi älskar, hatar, arbetar, 

leker, tycker och tänker och den går inte att komma ifrån så länge en person är vid liv (ibid.). 

Livsvärldsteorin innefattar alltså allt som människan känner och upplever i sitt dagliga liv, 

den upplevda verkligheten (Birkler, 2008; Dahlberg et al., 2003). Birkler (2008) beskriver att 

vår livsvärld ofta är den värld vi tar för given. Livsvärlden är den värld som upplevs utifrån 

ett första persons-perspektiv, den värld som innehåller fenomen som inte direkt kan delas 

med en annan människa.  

 

Dahlberg et al. (2003) skriver att det krävs att personers levda verklighet bekräftas och att 

vårdvetenskapen fokuserar på hur personer upplever sin hälsa, sitt lidande, sitt välbefinnande 

eller sin vård. Livsvärldsperspektivet gestaltas av intresse för personers egen berättelse och 
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livshistoria. Genom personers berättelser framhävs deras perspektiv och vad som medför att 

de upplever ett välbefinnande. Varje människa beaktas som unik vilket leder till att varje 

persons individualitet får hög prioritet. Vidare menar Dahlberg et al. (2003) att målsättningen 

med livsvärldsteorin är att förstå personers värld utan att förminska, nedvärdera eller göra den 

illa. Detta innebär att en öppenhet gentemot personens perspektiv och unikhet är viktig. 

Enligt Birkler (2008) är det inte personens sjukdom i sig som är intressant utan personens 

upplevelser av sjukdomen och framförallt upplevelserna av världen genom sjukdomen. 

Personer lär sig att leva med symtom av sjukdom men när diagnos sätts blir den svårare att 

hantera. Detta eftersom att upplevelsen går från att vara sjuk till att ha en sjukdom (ibid.)  

Syfte 

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

Metod 

Studien gjordes med en kvalitativ metod som baserades på patografier. Henricson och 

Billhult (2012) menar att den kvalitativa designen har ett holistiskt ursprung och fokuserar på 

att studera personers levda erfarenheter av ett fenomen. Olsson och Sörensen (2011) 

beskriver att den holistiska betraktelsen utgår från helheten av en händelse och inte enskilda 

delar. Vidare menar Henricson och Billhult (2012) att levda erfarenheter varken betraktas 

som sanna eller falska. Patografier valdes eftersom att det ansågs vara en passande metod för 

att få en förståelse om hur personer med ALS upplever sjukdomen. En patografi är enligt 

Hawkins (1999) en självbiografi där författaren skriver om sina erfarenheter av sjukdom och 

behandling. Vidare skriver Dahlberg (1997) att biografier ger ett utmärkt material att använda 

för analyser med syfte att beskriva hur människor upplever världen. Det är alltid personens 

erfarenheter, uppfattningar eller upplevelser som framhävs i livsbeskrivningarna. Hawkins 

(1999) poängterar även att patografier uttrycker förhoppningar, rädslor och bekymmer som 

kommer med sjukdomen. 

Datainsamling 

Databasen Libris användes som sökverktyg till att finna patografier som var passande till 

syftet. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) är Libris en svensk nationell 

bibliotekskatalog som innehåller stora delar av litteraturen som finns på svenska bibliotek 
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(ibid.). Därefter gjordes kompletterande sökningar i databaserna Burk och Bookit för att 

förstärka sökningarna, detta eftersom att Willman et al. (2011) menar att det är viktigt att 

söka litteratur från flera källor för att undvika snedvridet urval (ibid.). Sökningarna i 

databaserna Burk och Bookit visade på samma resultat som sökningarna i Libris. Förfrågan 

skickades även till Neuroförbundet för att få passande förslag på patografier att använda till 

studien. Dessvärre gavs inget svar. 

 

Inklusionskriterierna var att patografierna skulle vara självbiografiska och skrivna utifrån 

personernas egna perspektiv av upplevelser att leva med sjukdomen under hela 

sjukdomsförloppet. Patografierna skulle vara skrivna på svenska och ha svenska som 

originalspråk för att undvika fel översättningar från annat språk. Utifrån inklusionskriterierna 

gjordes sökningar i Libris med sökorden Amyotrofisk Lateralskleros och patografi vilket gav 

en träff. Samma träff uppkom vid sökorden ALS och patografi och boken valdes ut för vidare 

granskning. Sökningen ALS och biografi gav 683 träffar, Amyotrofisk Lateralskleros och 

biografi gav 48 träffar, ALS och självbiografi gav nio träffar och Amyotrofisk Lateralskleros 

och självbiografi gav tre träffar. Av de 683 träffarna föll 642 träffar bort då de inte var 

skrivna på svenska. Av de kvarstående 41 träffarna kunde 16 träffar exkluderas då det var 

tydligt att de inte handlade om ALS. De kvarstående 25 träffarna lästes igenom och det 

framkom att ytterligare åtta träffar kunde uteslutas eftersom att de var skrivna av en anhörig 

eller annan person. Tre av träffarna framhävde både den drabbades och en anhörigs 

upplevelser, fem träffar var antingen filmer, talböcker eller artiklar och fyra av träffarna var 

översatta till svenska och kunde därför exkluderas då de inte passade till 

inkulsionskriterierna. Två av de återstående träffarna var dubbletter till Ro utan åror och 

exkluderades. Därefter återstod tre träffar och dessa valdes ut för vidare granskning. De tre 

böckerna lästes igenom och därefter valdes en av dem bort på grund av att den inte innehöll 

hela sjukdomsförloppet. Slutligen valdes två patografier till studien och de var Ro utan åror 

av Lindqvist (2004) och Om det bara var jag skriven av Jansson (2011). 

Beskrivning av valda patografier 

Titel: Om det bara var jag 

Författare: Tina Jansson 

Årtal: 2011 

Sidantal: 251 
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Handling: Boken handlar om läraren och hobbysaxofonisten Tina som drabbades av ALS 

2006. Tina var bara 42 år när hon insjuknade och var då gift och hade tre barn. Hon startade 

en blogg när hon insjuknade i ALS och hennes samling av blogginlägg blev till en bok. 

Boken handlar om Tinas tid som sjuk från första symtom till livets slutskede. Tina hade trots 

sjukdomen en positiv livssyn med mycket humor och kärlek och hon uppskattade många av 

de saker hon fick uppleva i samband med sjukdomen. 

 

Titel: Ro utan åror 

Författare: Ulla – Carin Lindquist 

Årtal: 2004 

Sidantal: 232 

Handling: Boken handlar om journalisten Ulla – Carin som jobbade som reporter på SVT. 

Hon blev diagnostiserad med ALS på sin 50 års dag. Boken är skriven under hennes korta 

sjukdomstid och hon berättar om hur det är att leva med sjukdomen som sakta tar över hennes 

kropp. Hon är gift och har fyra barn. Det är en bok som handlar om att möta döden men även 

kärleken till allt levande. 

Dataanalys  

En kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundmans (2004) tolkning 

användes för att analysera patografierna. Olsson och Sörensen (2011) menar att en 

innehållsanalys används för att vetenskapligt samla in samt analysera data och få fram kärnan 

ur innehållet. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är kvalitativ innehållsanalys en lämplig 

metod att använda för att analysera och tolka en mängd data. En manifest ansats med latenta 

inslag användes då Graneheim och Lundman (2004) hävdar att en manifest ansats enbart 

framhäver de synliga och uppenbara komponenterna medan den latenta ansatsen fokuserar på 

tolkning av den underliggande innebörden av texten (ibid.). 

 

För att få en förståelse och överblick av innehållet lästes patografierna igenom ett flertal 

gånger. Meningsenheter valdes ut var för sig och sidnummer och titel skrevs ner för att lätt 

kunna gå tillbaka till källan. Därefter jämfördes och diskuterades meningsenheterna för att 

kontrollera att de besvarade studiens syfte. Böckerna lästes igenom ännu en gång tillsammans 

för att utesluta att meningsenheter missats att plockas ut. En sammanställning av de 

gemensamt valda meningsenheterna gjordes och skrevs in i en tabell. Graneheim och 

Lundman (2004) menar att meningsenheter utgörs av flera ord, meningar eller stycken som 



 

11 

 

har samma betydelse (ibid.). Vidare kondenserades och kodades meningsenheterna 

tillsammans. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att kondensering är en process som 

innebär att minska texten i meningsenheten men fortfarande bevara kärnan i innehållet. De 

kondenserade meningsenheterna kodas med en etikett som kort beskriver dess innehåll 

(ibid.). Efter kodning skrevs materialet ut för att klippas isär. Därefter delades de upp i olika 

högar för att hitta skillnader och likheter. Detta gjordes gemensamt och det diskuterades när 

skilda åsikter uppkom. Koder som hade samma budskap bildade slutligen kategorier med 

tillhörande underkategorier. Graneheim och Lundman (2004) framhäver att en kategori är en 

grupp av koder med gemensamma likheter och ska beskriva de kodade meningsenheternas 

innehåll. Kategorierna ska inte likna varandra utan måste ha olika betydelse och koderna får 

inte passa in i mer än en kategori. Underkategorier skapas för att kunna framhäva skillnader 

under en och samma kategori (ibid.). 

Resultat 

Resultatet redovisas i form av tre kategorier och två underkategorier. Se figur 1. Kategorin 

känslomässiga svårigheter med sjukdomen fick underkategorierna att uppleva sorg och att 

uppleva rädsla. Vidare framkom kategorierna livsglädje i dagliga livet och tankar om 

framtiden.  

 

Figur 1: Översikt av kategorier 
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Känslomässiga svårigheter med sjukdomen 

Att leva med sjukdomen ALS bidrog till negativa känslor i vardagslivet (Jansson, 2011; 

Lindqvist, 2004). En kvinna kände sig orättvist drabbad och funderade kring varför just hon 

straffades, om det var för hon inte varit tillräckligt tacksam eller haft det för bra (Lindqvist, 

2004). En kvinna upplevde inte sjukdomen som orättvist utan mer som otur (Jansson, 2011). 

 

 

“Jag går inte och tycker att det är orättvist att just jag skulle bli sjuk… Nej orättvist 

är inte rätt ord. Men vilken jävla otur!” (Jansson, 2011, s.12)   

 

En kvinna tyckte det var jobbigt att tänka på att andra fick slita och genomgå sorg, oro, 

bekymmer och rädsla. Det upplevdes som extra jobbigt att mannen fick ta hand om familjen, 

alla vardagssysslor och samtidigt behöva handskas med sin egen sorg och förtvivlan 

(Jansson, 2011). 

 

När sjukvården gav information om vården via en assistent upplevdes ilska. Kvinnan undrade 

varför sjukvården inte gav informationen direkt till henne då hon uttryckte att hon inte hade 

problem med att förstå. Detta bidrog till att hon kände sig kränkt (Lindqvist, 2004). 

Kvinnorna tyckte att det kändes nedlåtande när omgivningen inte behandlade dem som 

vanligt (Jansson, 2011; Lindqvist, 2004).  

Att uppleva sorg  

Kvinnorna upplevde sorg över att behöva lämna sina familjer (Jansson, 2011; Lindqvist, 

2004). En kvinna kände sorg över allt hon inte skulle få uppleva. När dottern fyllde år kände 

hon sorg eftersom att hon hade tankar om att det var sista gången de firade födelsedagen 

tillsammans (Lindqvist, 2004). Kvinnorna upplevde sorg över att inte få möjligheten att vara 

farmor eller mormor (Jansson, 2011; Lindqvist, 2004) och en av kvinnorna uttryckte sorg i att 

inte få åldras med sin man (Jansson, 2011).  

 

“Jag känner djup sorg över allt jag inte kommer att få uppleva. Jag är 

bedrövad för att jag snart kommer lämna mina fyra barn.” (Lindqvist, 2004, 

s.7) 
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Kvinnorna upplevde sorg när barnen gick till andra för att få hjälp. Det kändes som att andra 

tog över deras roll som mamma. (Jansson, 2011; Lindqvist, 2004). Detta bidrog till att en av 

kvinnorna fick en känsla av övergivenhet. Hon kände även sorg över att inte kunna röra 

personerna hon älskade (Jansson, 2011). 

 

Kvinnorna beskrev saknad efter hur de var som friska. De kände stor sorg över förlusten av 

rösten och att inte kunna göra sig förstådda (Jansson, 2011; Lindqvist, 2004). En av 

kvinnorna ringde sin telefonsvarare för att höra hur hennes röst lät som frisk (Lindqvist, 

2004) och en kvinna beskrev att sjukdomen skulle vara lättare att hantera om hon hade sin 

röst, i och med att hon då skulle kunna visa vem hon var. Sorg framhävdes även i att inte 

kunna sitta vid matbordet och äta och prata som förr. Kvinnan upplevde även stor sorg när 

hon förlorade luktsinnet och trodde aldrig att det skulle göra hennes tillvaro så fattig som det 

gjorde (Jansson, 2011). 

Att uppleva rädsla och skam 

Rädsla av att inte bli ihågkommen som frisk uppkom. Då de enklaste aktiviteterna i det 

dagliga livet inte längre var genomförbara upplevde en kvinna en känsla av skam. Hon var 

rädd att familjen skulle skämmas över henne. Vidare beskrev hon att det upplevdes som 

pinsamt att inte kunna dricka en kopp kaffe utan att sätta i halsen. Hon ville heller inte att 

handikapp rampen skulle synas från gatan, då hon ville dölja sin sjukdom för omgivningen 

(Lindqvist, 2004). 

 

”Kommer du skämmas för mig när jag sitter i rullstol och tungan hänger och 

dinglar? Frågan är löjlig, men nödvändig.” (Lindqvist, 2004, s. 39) 

 

Försämring av sjukdomen medförde en rädsla hos kvinnorna (Jansson, 2011; Lindqvist, 

2004). En kvinna vågade inte längre gå i trappor då hon var rädd för att ramla. Därför kände 

hon att sjukdomen ockuperade hennes liv alltmer (Lindqvist, 2004). En kvinna beskrev en 

rädsla över att omgivningen skulle bli skrämda och sorgsna över sjukdomens försämring. 

Hennes rädsla visade sig även i paniktankar om att inte vakna vid känningar av dålig andning 

och tankar om koldioxidöverskott uppkom (Jansson, 2011). 
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Livsglädje i dagliga livet 

Kvinnorna kände en stor glädje gentemot familjen (Jansson, 2011; Lindqvist, 2004). En 

kvinna uttryckte att hon genom sjukdomen kommit närmare sin man mer än någonsin tidigare 

samt att barnen var en rikedom och hennes livsförlängare. Lycka uppstod när hennes man 

ville ha en plats att gå till med barnen för att minnas deras mamma (Lindqvist, 2004). Den 

andra kvinnan uttryckte att hon älskade att vara omgiven av människor och att vara 

tillsammans med familjen gjorde sjukdomen lättare att hantera. Att bli omhändertagen av sina 

syskon upplevdes som guld värt då hon kände att det väckte hennes friska jag. Hon kände 

även stark kärlek och tacksamhet över allt hennes man gjorde för henne och familjen 

(Jansson, 2011). 

 

“Vilken räddning mina döttrar och söner är. Vilka livsförlängare.” (Lindqvist, 

2004, s.213) 

 

Kvinnorna kände glädje över de förmågor som fortfarande fanns kvar (Jansson, 2011; 

Lindqvist, 2004). En kvinna uttryckte lycka och entusiasm över att kunna ta sig fram på egen 

hand med permobilen. Hon beskrev även att hon trots försämringen av fysiska förmågor var 

tacksam över att hon kunde minnas och hade sin dator som gav henne förmågan att 

kommunicera. Lycka uppstod även när sonen kom ihåg henne som frisk (Jansson, 2011). 

 

Kvinnorna upplevde mental styrka trots sjukdomens progression. Själen och självkänslan 

växte sig starkare i takt med kroppens förfall och kvinnorna kände att det var betydelsefullt 

att de kunde njuta av livet (Jansson, 2011; Lindqvist, 2004). En kvinna upplevde att hon var 

precis densamma och var tacksam över att hon blev behandlad som den hon alltid varit 

(Jansson, 2011). 

 

”Jag är inte min kropp. Jag är i den. Den är sjuk, men min ande är frisk. Mitt 

själv är min själ och den är stark.” (Lindqvist, 2004, s. 90) 

 

Trots vetskapen om att sjukdomen leder till döden var kvinnorna inriktade på att leva i nuet 

(Jansson, 2011; Lindqvist, 2004). En kvinna uttryckte stor lycka över upplevelser i vardagen 

med sjukdomen och upplevde att döden förde henne närmare livet. Hon valde att göra något 
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positivt av eländet istället för att vara bitter och ge upp. Hon beskrev att det var som att leva 

som ett barn, just nu (Lindqvist, 2004). 

 

”Det finns inga alternativa liv, som man kan sakna. Det finns bara Nu. Nu lever 

jag.” (Jansson, 2011, s.106) 

Tankar om framtiden 

En kvinna tänkte mycket på framtiden. Hon beskrev att hon tänkte på hur familjen skulle 

klara sig. Vem skulle pudra potatismjöl på hennes söners brända axlar, vem skulle värma 

deras fötter och vem skulle blåsa ut deras fotogenlampa? Hon funderade även över om 

läkemedel kunde ge henne några extra månader med barnen. Hon hade tankar om döden och 

önskningar om hur begravningen skulle gå till. Hon ville att assistenten skulle linda hennes 

huvud med en elastisk binda så att munnen inte skulle stelna öppen, lägga hennes händer 

korsade över bröstet, klä henne i en linnepyjamas och lägga en torkad lavendel bredvid henne 

när hon dött (Lindqvist, 2004). 

 

En kvinna var medveten om att sjukdomen inte gick att bota men tänkte ändå att tillfriskning 

inte var en omöjlighet. Hon tänkte tanken, tänk om några injektioner i hjärnan skulle få nya 

nerver att växa till de förtvinade musklerna. Tankar om dagen då sjukdomen skulle vända 

uppkom. Hon önskade att armmusklerna, tungan och svalget skulle börja fungera samtidigt så 

hon kunde äta själv (Jansson, 2011).   

 

”Att jag skulle bli frisk?! Ingen säger att det är möjligt, jag kanske inte tror det 

är möjligt. Men jag vet att det inte är omöjligt.” (Jansson, 2011, s.112) 

Diskussion 

Metoddiskussion 

En kvalitativ design användes i studien då Henricson och Billhult (2012) framhäver att 

metoden belyser personers upplevelser av ett fenomen. Vidare poängterar Olsson och 

Sörensen (2011) att i kvalitativa studier blir data beskrivande och Henricson och Billhult 

(2012) beskriver att den kvalitativa designen används för att få insikt och förståelse av 

upplevelser av ett fenomen. Kvantitativ metod valdes bort eftersom att Olsson och Sörensen 
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(2011) menar att inriktningen är att beskriva, kartlägga eller jämföra olika saker samt att 

studera olika sorters mätningar. Då syftet var att beskriva personers upplevelser av ALS 

ansågs en kvalitativ design vara den lämpligaste metoden att använda. 

 

Patografier valdes som datainsamling, detta eftersom att Dahlborg-Lyckhage (2012) 

poängterar att skrivna berättelser som dagböcker och självbiografier ses som livsberättelser 

där personliga upplevelser av hälsa/ohälsa, vård och lidande beskrivs. De skrivna 

berättelserna kan användas i vetenskapligt syfte då de vanligtvis består av rikliga och 

utförliga beskrivningar av personers vardagliga liv (ibid.). En empirisk studie i form av 

intervjuer hade även kunnat användas till studien, å andra sidan ansågs patografier vara ett 

mer passade val eftersom den drabbade personen själv har skrivit ner sina upplevelser av att 

leva med ALS. Detta bekräftar Dahlberg (1997) som menar att i skrivna berättelser är det 

personens erfarenheter, upplevelser eller uppfattning av något som ligger i fokus (ibid.). I den 

kvalitativa forskningsintervjun är syftet att förstå intervjupersonens livsvärld och relationen 

till denna. Meningen är att samla in en rik och förutsättningslös beskrivning av livsvärlden 

(Olsson & Sörensen, 2011). Dock hade denna metod kunnat bidra till att personens 

upplevelser inte framhävdes på rätt sätt och resultatet hade då kunnat utfalla annorlunda. 

Detta då det kan vara ett känsligt ämne att diskutera, men även eftersom att talförmågan hos 

personer med ALS är nedsatt. Frågorna i en empirisk studie är styrda och resultatet hade då 

kunnat påverkas och präglats av vad forskaren ville ha för svar. Å andra sidan menar Olsson 

och Sörensen (2011) och Dahlberg (1997) att en nackdel att använda sig av patografier kan 

vara om det uppkommer oklarheter från böckerna kan ingen vidare förklarning ges då frågor 

inte kan ställas som det kan göras vid intervjuer (ibid.). Det finns även en möjlighet att text 

tagits bort ur böckerna av författarna, redaktörerna eller förlagen. Trots detta ansågs de valda 

patografierna vara passande och tillräckliga för att genomföra studien i och med att de 

beskrev hela sjukdomsförloppet och innehöll detaljerade beskrivningar av upplevelser. I 

patografierna har personerna fått möjlighet att själva skriva om sina upplevelser av 

sjukdomen i händelsens ögonblick. 

 

Libris ansågs som en relevant databas att använda eftersom det är en svenska nationell 

bibliotekskatalog som innehåller en stor mängd litteratur som kan hittas på svenska bibliotek. 

För att undvika felaktigt urval gjordes ytterligare sökningar i två databaser. Förfrågan 

skickades även till neurologförbundet men då den inte besvarades går det inte att säkerställa 

vilka förslag på böcker som hade rekommenderats. Dock ansågs sökningarna i de tre 
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databaserna vara tillräckliga för datainsamlingen. För att undvika felöversättningar och 

underlätta förståelsen valdes endast böcker skrivna på svenska och med svenska som 

originalspråk. Valet att välja böcker från samma land bidrog till att personerna i båda 

böckerna levde under samma sjukvårdssystem vilket borde ha bidragit till samma 

förutsättningar för likvärdig vård och stöd. Böcker från olika länder uteslöts då det möjligtvis 

kan finnas skillnader i sjukvården som kan ha påverkan på resultatet. 

 

De olika sökorden som användes ansågs vara relevanta och tillräckliga för att få fram de 

böcker som passade till syftet. Willman et al. (2011) menar att det är betydelsefullt att 

kombinera olika sökord för att inkludera så mycket litteratur som möjligt (ibid.). Sökordet 

patografi gav enbart en träff, troligtvis eftersom ordet patografi inte är ett välanvänt ord. 

Orden självbiografi eller biografi är mer välkända. Från sökningen valdes tre böcker ut för 

granskning, Klockan saknar visare exkluderades på grund av otillräcklig beskrivning av 

sjukdomsförloppet. Hade fler än två patografier inkluderats kunde ett mer omfattande resultat 

framkommit, å andra sidan hittades bara två böcker som stämde in på inklusionskriterierna. 

Efter granskning av patografierna bedömdes de tillräckligt innehållsrika för att få fram ett 

relevant och omfattande resultat. Patografin Om det bara var jag var en samling blogginlägg 

omgjorda till en bok. Att boken baserades på en blogg sågs som en fördel eftersom att 

inläggen redan var publicerade. Detta medförde att texten inte kunde skrivas om och innehöll 

därför författarens exakta upplevelser från hennes synvinkel. Detta styrker Forsberg och 

Wengström (2013) som poängterar att dagböcker innehåller människors personliga 

beskrivningar och anses vara värdefulla informationskällor. Vidare beskriver Dahlborg-

Lyckhage (2012) att i bloggar delar människor med sig av sin värld i realtid (ibid.). Resultatet 

kan ha påverkats av att författaren av Ro utan åror eftersom arbetade som journalist. Detta 

eftersom hon var erfaren av att utrycka sig formellt i skrift och det kan ha bidragit till att 

känslor inte förmedlats på ett genuint sätt, då hon har kunskap i hur hon kan påverka 

människor genom skrift och göra dem berörda. Dahlborg-Lyckhage (2012) menar att en 

nackdel vid användning av skriva berättelser kan vara att det är svårt att bedöma vad som är 

verkligt eller påhittat (ibid.). 

 

Bara kvinnors upplevelser av att leva med sjukdomen undersöktes. Om ett manligt perspektiv 

av upplevelser hade inkluderats kunde resultatet ha sett annorlunda ut. Dock valdes ingen bok 

skriven av en man ut på grund av att de böckerna inte passade till inklusionskriterierna. Om 
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vissa av inklusionskriterierna hade tagits bort hade fler böcker passat in på syftet och då kan 

ett annat resultat framkommit. 

 

Studiens analys var inspirerad av Graneheim och Lundmands (2004) tolkning av kvalitativ 

innehållsanalys, eftersom de beskriver att det är en lämplig metod för att analysera en stor 

mängd data (ibid.). En manifest ansats med latenta inslag användes då tolkning av 

textmaterialet inte helt gick att undvika. Detta framhäver även Graneheim och Lundman 

(2004) som menar att en text omfattar flera olika betydelser och att de alltid innehåller en 

grad av tolkning (ibid.). De steg som valdes att genomföras var uttagning av meningsenheter, 

kondensering, kodning och kategorisering. Kvarstående steg, tema, valdes bort efter som att 

det inte ansågs relevant för studien i förhållande till syftet. Val av meningsenheter gjordes 

separat för att skapa en högre grad av tillförlitlighet och för att inte påverkas av varandra. 

Sedan jämfördes meningsenheterna och de som inte stämde överens diskuterades tills enighet 

förelåg. Detta ansågs som en styrka för resultatet då många av meningsenheterna som 

plockades ut var överensstämmande. Dock var processen tidkrävande och en del diskussioner 

behövdes för att gemensamt bestämma vilka meningsenheter som passade in på syftet. Detta 

kan bero på brist av erfarenhet av att använda detta arbetssätt. Två steg lades till för att 

förenkla kategoriseringsprocessen. Dessa var att skriva ut och klippa isär meningsenheterna, 

för att sedan dela in de kodade meningsenheterna i olika högar och bilda kategorier. Detta 

ansågs vara en fördel för arbetet eftersom textmaterialet lättare kunde granskas och 

sammanställas då ändringar var lättare att genomföra. Alla steg förutom val av 

meningsenheter genomfördes tillsammans. Detta ansågs vara en fördel för studien eftersom 

att en ömsesidig diskussion kunde föras, för att slutligen komma fram till ett gemensamt 

beslut om kondensering, kodning och kategorisering. En fördel med att meningsenheterna 

valdes ut enskilt blev att inga relevanta meningsenheter föll bort.   

Resultatdiskussion 

I resultatet framkom det att personer som lever med ALS upplevde känslomässiga svårigheter 

i samband med sjukdomen. Det framkom att sjukdomen var svår att acceptera. Detta 

uttrycktes genom existentiella funderingar så som orättvisa och oturen av att ha blivit drabbad 

av en obotlig sjukdom. En av kvinnorna i studien hade även funderingar kring om hon hade 

haft ett för bra liv och inte varit tillräckligt tacksam. Det påstår även Ozanne et al. (2013) som 

menar att bitterhet ofta uppkommer av en känsla av orättvisa. Detta kan förstås genom 

livsvärldsteorin då Birkler (2008) beskriver att när en diagnos sätts är det svårt i livsvärlden 
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att hantera, detta eftersom personen går från att vara sjuk till att ha en sjukdom. Dahlberg et 

al. (2003) menar att det är vanligt att existentiella frågor uppkommer i personers livsvärld. Oh 

et al. (2014) hävdar att känslor som sorg, rädsla och ensamhet uppstår i samband med 

diagnostisering av ALS. Sjukdomen anses vara svår att acceptera eftersom den utvecklas utan 

känd orsak (Brown & Addington-Hall, 2008; Foley, Timonen & Hardiman, 2014; Oh et al., 

2014 & Ozanne et al., 2013). Ozanne et al. (2013) beskriver att personer som upplevt sitt liv 

som bra har svårt att acceptera sjukdomen och har tankar kring om de gjort något fel eller 

hemskt i livet för att ha blivit drabbad. Dock menar Foley et al. (2014) att sjukdomen anses 

vara lättare att acceptera om insjuknad skett i äldre ålder. Personer uttryckte att de då fått 

möjlighet att uppnå sina önskemål i livet och uppfostrat sina barn. I äldre åldrar är det inte 

ovanligt att personer redan lider av andra besvär och har därmed inte samma svårighet att 

acceptera sjukdomen ALS (ibid.). 

 

Resultatet visade att sorg upplevdes över allt det kvinnorna kommer att lämna efter sig och 

inte kommer få uppleva. Detta styrker Brown & Addington-Hall (2008), Foley et al. (2014) 

och Ozanne et al. (2013) som framhäver att personer med ALS uttrycker stor sorg över att 

behöva lämna sina familjer. Ozanne et al. (2013) skriver att sorgen ökar om unga barn är 

inblandade och det upplevs som smärtsamt och svårt att acceptera att de inte får vara med och 

uppfostra dem. Foley et al. (2014) beskriver att personer som går miste om att uppfostra sina 

barn har svårare att acceptera sjukdomen än de som har vuxna barn. Trots detta menar 

Bolmsjö (2001), Foley et al. (2014) och Ozanne et al. (2013) att föräldraskap framkallar hopp 

och en vilja att kämpa emot sjukdomen. Stöd och närvaro av familj bidrar till en kraft att orka 

fortsätta kämpa. Enligt Dahlberg et al. (2003) innefattar livsvärlden allt som människan 

känner och upplever i det vardagliga livet. 

 

I föreliggande studie framkom det att personer med ALS kände en saknad av sig själva som 

friska. De upplevde sorg över förlorade förmågor och saker de inte längre kunde genomföra. 

Förlust av rösten bidrog till kommunikationssvårigheter som resulterade i sorg. Detta 

överensstämmer med studier från Foley, Timonen och Hardiman (2013), King et al. (2009) 

och Oh et al. (2014) som menar att sorg upplevs över förlorade fysiska förmågor, vilket 

bidrar till sorg över aktiviteter som inte längre är möjliga. Utifrån livsvärldsteorin beskriver 

Dahlberg et al. (2003) att personer upplever sin kropp förändrad i samband med sjukdom. 

Detta medför en känsla av att inte kunna lita på sin egen kropp (ibid.). Förlorad 

kommunikation medför en känsla av förlorad självkontroll och detta försvårar möjligheten att 
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medverka i beslutfattande (Whitehead, O´Brien, Jack & Mitchell, 2011). Enligt Ozanne et al. 

(2013) uppstår en rädsla över att känna sig som en fånge i sin egen kropp. Rädsla uppstår 

även av föreställningen att förlora fysisk kontroll, förmågan att gå, kommunikationen och att 

inte kunna göra sig förstådd även fast förståelsen finns kvar. Detta bidrar till att det är svårt 

att känna mening i livet och att det är en besvikelse att vara beroende av andra (ibid.). 

Sakellariou, Boniface och Brown (2013) hävdar att ha en kropp som succesivt paralyseras ger 

personer med ALS en känsla av förlorad kroppskontroll, aktiviteter som är möjliga ena dagen 

kan vara omöjliga nästa dag. Samtidigt som kroppen försämras anses det vara svårt att 

medverka i meningsfulla aktiviteter och att bibehålla sociala roller. Fasa upplevs över att 

förlora viktiga funktioner som är relaterade till värdighet och kommunikation då dessa 

funktioner är starkt kopplade till personers identitet, till exempel begränsad rörelse som 

påverkar personers intima förhållanden (ibid.).  

 

Personer med ALS hoppas att sjukdomen inte ska utvecklas hastigt (Fanos, Gelinas, Foster, 

Postone & Miller, 2008; Whitehead et al., 2011). Detta då Fanos et al. (2008) menar att det är 

betydelsefullt att självständigheten bevaras så länge som möjligt och Whitehead et al. (2011) 

beskriver att snabb förlust av förmågor är svårt att hantera. Trots sorg över förlorade 

förmågor menar Brown och Addington-Hall (2008) och Fanos et al. (2008) att personer med 

ALS uttrycker tacksamhet till hjälpmedel som underlättar i vardagen, så som rullstolar för att 

kunna ta sig fram. King et al. (2009) hävdar att vissa personer har en mycket positiv attityd 

till kommunikationshjälpmedel och Hughes, Sinha, Higginson, Down och Leigh (2005) 

skriver att personer uttrycker att sjukdomen inte förändrat dem och att de fortfarande gör allt 

de gjorde innan sjukdomen bröt ut. 

 

Resultatet i föreliggande studie påvisade att livsglädje upplevdes i dagliga livet trots 

sjukdomens negativa påverkan. Glädje och tacksamhet uttrycktes gentemot familjen, de 

förmågor som fanns kvar och förmågan att kunna njuta av livet. Personerna var inriktade på 

att leva i nuet och göra något positivt av eländet. Dahlberg et al. (2003) beskriver att i 

personers livsvärld är det möjligt att finna välbefinnande trots lidande. Enligt Ozanne et al. 

(2013) är det betydelsefullt för personer med ALS att finna mening i livet trots sjukdom. 

Personer finner mening genom att fokusera på vad som är viktigt i livet. Detta kan förstås 

genom livsvärldsteorin då Dahlberg et al. (2003) framhäver att det är i livsvärlden personer 

söker livsinnehåll och mening med livet. Ozanne et al. (2013) menar att detta uppnås genom 

att bli accepterad som person och att få stöd från familj och vänner. King et al. (2009) 



 

21 

 

framhäver att livsglädje uppkommer genom att njuta av livet och att spendera tid med 

familjen. Fanos et al. (2008) menar att personers perspektiv förändras, istället för att aktivt 

delta i aktiviteter njuter personer med ALS av att iaktta andra utöva aktiviteter. Trots förlust 

av fysiska förmågor upplever personer glädje över de förmågor som fortfarande finns kvar, 

speciellt minnet eftersom personer finner tröst i att kunna minnas betydelsefulla ögonblick i 

livet (ibid.).  

 

Att hjälpa familjemedlemmar och andra personer är betydelsefullt då det ger en känsla av att 

känna sig behövd (Ozanne et al., 2013). King et al. (2009) framhäver att för vissa som lever 

med sjukdomen fungerar positivt tänkande som strategi för att uppnå en känsla av kontroll 

över det nya utmanande livet. Andra använder en passiv strategi i form av förnekelse. Dock 

anses detta positivt då det får personen att fokusera på det viktiga i livet och medför att 

personer med ALS kan hantera sjukdomen. Hughes et al. (2005) hävdar att en positiv attityd 

gentemot sjukdomen hjälper i det stora hela, därför är det är viktigt att anpassa sig till och 

acceptera sjukdomen.  

 

Ozanne et al. (2013) menar att leva i nuet hjälper personer att finna mening i livet, eftersom 

det innebär att inrikta sig på det som är betydelsefullt här och nu. Brown och Addington-Hall 

(2008) uttrycker att personer med ALS hanterar symtom som uppkommer dag för dag, en dag 

i taget. Detta bidrar till en positiv känsla i vardagen och medför hopp med tiden de har kvar. 

Det är viktigt att fokusera på vad som kan uppnås istället för det som inte längre är möjligt, 

detta medför också hopp och bidrar till en positiv vardag. Genom att fokusera på det viktiga i 

livet, så som familj och vänner skapas en känsla av att livet är värt att leva trots obotlig 

sjukdom. Fanos et al. (2008) beskriver att leva i nuet innebär att uppskatta varje dag och att 

inte se för långt in i framtiden. Detta kan uppnås genom att fokusera på dagliga aktiviteter 

och hobbys. Dock menar Ozanne et al. (2013) att leva i nuet inte behöver betyda att personer 

accepterar sin sjukdom utan snarare accepterar sin situation. 

 

Föreliggande studie visade på att en av kvinnorna i resultatet funderade mycket kring 

framtiden och hur familjen skulle klara sig när hon inte längre fanns kvar. Den andra kvinnan 

tänkte också på framtiden, men istället om förhoppning på tillfrisknande. Detta kan förstås 

med livsvärldsteorin då Dahlberg et al. (2003) beskriver att personers upplevelse av fenomen 

kan uttryckas på olika sätt. Fanos et al. (2008) hävdar att personer med ALS hoppas på att 

återfå funktioner som gör det möjligt att utöva aktiviteter tillsammans med sin familj och 
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vänner. De önskar även att de ska leva länge och få möjlighet att se barn eller barnbarn växa 

upp. Whitehead et al. (2011) skriver att oro om barnens förmåga att sörja förlusten av en 

förälder ofta uppkommer hos personer med ALS. Bolmsjö (2001) förklarar att rädsla och 

skuld uppstår över att deras barn ska insjukna i ALS. Sakellariou et al. (2013) menar att 

personer med ALS går en osäker framtid till mötes då det inte finns kunskap om sjukdomens 

utveckling. Många upplever oro över osäkerheten på hur länge de har kvar att leva och det 

leder till rädsla över vad framtiden kan innebära (Whitehead et al., 2011). 

Slutsats 

Resultatet visar hur personer upplever att leva med sjukdomen ALS. Att leva med sjukdomen 

ALS innebar en stor påfrestning och förändring i livet. Detta bidrog till att många olika 

känslor upplevdes och existentiella funderingar uppkom i samband med sjukdomen. Det 

upplevdes svårt att hantera att det liv som var tänkt att levas gick förlorat. Trots obotlig 

sjukdom och dess påfrestningar kunde livsglädje upplevas. Livsglädje uppkom genom att 

spendera tid med familj och vänner, detta gjorde det lättare att njuta av livet.  

 

Resultatet visade att personer med ALS har likartade upplevelser i samband med sjukdomen. 

Dock framkom även olika upplevelser, därför är det av vikt att sjuksköterskor få en djupare 

kunskap och förståelse om personers upplevelse av sitt sjukdomstillstånd. Detta för att kunna 

tillmötesgå de individuella behoven och utforma en bra individuell vård.  

 

Hur personer med ALS upplever vården och bemötandet av vården är ett aktuellt ämne för 

vidare forskning. Detta eftersom det är av vikt att sjukvårdspersonalen får insikt i hur 

personerna vill att vården i hemmet och på sjukhuset ska bedrivas. Med kunskaper från 

föreliggande studies resultat och de kunskaper som vidare forskning om vårdens bemötande 

skulle kunna bidra med hade vården av patienter med ALS haft goda underlag för att bli 

optimal. 

Självständighet  

Sökningen av patografier gjordes både gemensamt och enskilt. Patografierna lästes igenom 

enskilt ett flertal gånger för att skapa en individuell uppfattning av innehållet. Val av 

meningsenheter gjordes enskilt för att inte påverkas av varandra. Resterande steg i 

analysprocessen genomfördes tillsammans. Alla delar i studien har arbetats fram gemensamt. 
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Dock hade Emma. S huvudansvar för inledningen och Erika. V för metoden. Emma. S och 

Erika. V har haft huvudansvar för olika delar i bakgrunden. Resultatet och diskussionen 

arbetades igenom gemensamt.  
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Bilaga 1. Exempel på analysförande  

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Om det bara var mig det 

handlade om… Men det är 

alla andra också. Mannen 

och barnen, föräldrar, 

syskon, syskonbarn, 

fastrar, kusiner, vänner, 

grannar, bekanta, och 

obekanta. Sorg, oro, 

bekymmer, rädsla, ångest, 

och för en del en massa 

jäkla jobb och slit. Det är 

jobbigt att tänka på. 

(Jansson, 2011, s.108) 

Om det bara var mig det 

handlade om. Men det är 

alla andra också. För en 

del massa jobb och slit. 

Det är jobbigt att tänka på.  

Jobbigt att tänka på att 

andra får slita.  

 Känslomässiga svårigheter 

med sjukdomen 

Jag uthärdar inte, jag får 

inte tänka på, jag går 

sönder, upplöses att inte 

kunna, kanske aldrig mer 

kunna lägga min hand på 

Uthärdar inte, får inte 

tänka på, går sönder, 

upplöses av att kanske 

aldrig mer kunna lägga 

handen över älskad hud.  

Sorg över att inte kunna 

lägga handen på älskad 

hud. 

Att uppleva sorg Känslomässiga svårigheter 

med sjukdomen 
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älskad hud stryka över 

den. (Jansson, 2011, 

s.144) 

Omgivningen finner sig i 

att mamman-hustrun-

kompisen ligger där i 

sängen. Och snart minns 

kanske ingen henne som 

frisk. Jag är så rädd för 

det. (Lindqvist, 2004, 

s.217) 

Snart kanske ingen 

kommer ihåg mig som 

frisk. Jag är rädd för det.  

Rädd att ingen ska minnas 

mig som frisk.  

Att uppleva rädsla och 

skam 

Känslomässiga svårigheter 

med sjukdomen 

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 

börjar den bli det. 

(Lindqvist, 2004, s.84) 

Känner stunder av stark 

lycka nu när jag är 

dödssjuk, stunder jag 

sällan känt förut. Lycka 

börjar bli min starka sida.  

Känner stunder av stark 

lycka.  

 Livsglädje i dagliga livet 
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Jag tänker en del på dagen 

när det vänder: först slutar 

jag bli sämre. Sen börjar 

nya nerver bana sig väg 

genom köttet. Så fort de 

når fram till en muskel 

börjar det pirra och växa 

bland muskelcellerna. 

(Jansson, 2011, s.55) 

Tänker på dagen det 

vänder: jag slutar bli 

sämre. Nya nerver banar 

sig genom köttet. När de 

når en muskel börjar 

muskelcellerna växa.  

Tänker på dagen det 

vänder.  

Tankar om framtiden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


