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Abstrakt 

Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en neurologisk sjukdom som bryter ned 
kroppens motorneuron. Nedbrytningen av motorneuronen resulterar i att kroppens viljestyrda 
muskler förtvinar. De kroppsliga funktionera går förlorade, dock förblir intellektet intakt. 
Överlevnadstiden efter diagnostisering är vanligtvis mellan 2–5 år. Syfte: Syftet med studien 
var att beskriva personers upplevelse av att närma sig döden vid klassisk Amyotrofisk 
lateralskleros. Metod: Studien baserades på tre skönlitterära självbiografier skrivna av 
kvinnor med diagnosen ALS. En kvalitativ innehållsanalys användes för att tolka böckernas 
innehåll och identifiera meningsenheter som sedan kodades och kategoriserades. Resultat: 
Att få diagnosen medförde rädslor som att förlora kontrollen och orsaka sina anhöriga 
lidande. Det innebar även en insikt om den förkortade levnadstiden, där reflektion kring 
döden och vetskapen om att behöva lämna sin familj var centrala delar. Att vara tacksam och 
leva i nuet, att finna en mening och att acceptera döden kunde leda till sinnesfrid. Slutsats: 
Att närma sig döden medförde betungande tankar och känslor. Med rätt stöd och 
förutsättningar kunde dock tacksamhet och acceptans nås av samtliga författare i studien.  
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Inledning 
 
Att få diagnosen Amyotrofisk lateralskleros (ALS) beskrivs som att ’vara fånge i sin egen 
kropp’ (Ozanne, Granheim & Strang, 2013). Den beskrivningen är skrämmande. Att 
sjukdomen har en kort överlevnadstid och dessutom saknar botemedel, gör ALS till en 
mardrömslik diagnos. Sjukdomen bryter succesivt ner kroppens muskler vilket leder till att 
fysiska förmågor avtar. Det aggressiva förloppet kan göra det svårt att relatera till hur det är 
att leva med sjukdomen. Det är därmed av betydelse att försöka beskriva personers upplevelse 
av hur det är att leva med ALS. 
 
 

1. Bakgrund 
 
1.1 Amyotrofisk lateralskleros 
 
Klassisk ALS är en sjukdom i kroppens motorneuron (Socialstyrelsen, 2018). Motorneuron är 
de nervceller som styr skelettmuskulaturen. Nervcellerna delas in i övre och nedre 
motorneuron beroende på var i centrala nervsystemet neuronerna utgår ifrån. De övre och 
nedre motorneuronen skickar nervimpulser till varandra via pyramidbanesystemet, vilket gör 
aktivering av de viljestyrda musklerna möjligt (Sand, 2007). Vid klassisk ALS bryts både 
övre och nedre motorneuron samt pyramidbanesystemet ned samtidigt. Kroppens muskler 
förtvinar som ett resultat av att nervimpulser inte når fram till musklerna. De muskler som 
drabbas vid ALS är de viljestyrda musklerna, som bryts ner fortlöpande under 
sjukdomsförloppet. Sjukdomen kan drabba människor i alla åldrar, vanligt är emellertid att 
insjuknandet sker mellan 45 och 75 års ålder. I Sverige är incidensen för sjukdomen 220 – 
250 personer/år. Orsaken till ALS är idiopatisk. Det finns dock teorier om att genmutationer i 
kombination med riskfaktorer kan orsaka sjukdomen. Riskfaktorer som har kunnat 
säkerhetsställas för att utveckla ALS är ärftlighet och rökning (Socialstyrelsen, 2018). 
 
En vanlig symptomdebut är svaghet i tungan eller en extremitet. Vid svaghet i tungan syns 
symptom som talsvårigheter och/eller sväljsvårigheter. Vid svaghet i en extremitet kan 
funktionsförmågan i extremiteten försämras. Nedbrytningen av motorneuron kan orsaka 
spasticitet, stelhet och spasmer. Svaghet sprider sig vidare i kroppen och medför en 
fortlöpande försämring. Andningsmuskulaturen påverkas även den i sjukdomsförloppet. När 
andningsmuskulaturen försvagas blir ventilationsförmågan sämre. Det leder slutligen till 
koldioxidnarkos, vilket kan vara en dödsorsak vid ALS (Hjärnfonden, u.å; Wijesekera & 
Leigh, 2009). Det finns för närvarande ingen botande behandling mot ALS. Behandlingen 
syftar till symptomlindring och tillhandahållandet av adekvata hjälpmedel för 
funktionsnedsättning.  Den förväntade levnadstiden efter diagnos beräknas vara 2 – 3 år vid 
symptomdebut i ansiktsmuskulaturen och 3 – 5 år vid symptomdebut i en extremitet 
(Hjärnfonden, u.å; Wijesekera & Leigh, 2009). 
 
 
1.2 Att leva med sjukdomen, tidigare forskning 
 
Att få diagnosen ALS medförde ett chockartat tillstånd för de drabbade personerna. 
Vetskapen om att det var en obotlig sjukdom med en kort överlevnadstid var det som var 
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svårast att acceptera (Blomsjö, 2001). Det första tecknet på att något var fel var en svaghet i 
fingerrörelserna. Att sedan få sjukdomen konstaterad medförde skrämmande tankar. Tankar 
om att kroppen skulle sluta fungera helt samtidigt som intellektet fortsatte vara intakt (King, 
Duke & O’Connor, 2009; Ozanne et al., 2013). Det fanns en önskan att efter sjukdomsbesked 
återfå normaliteten i vardagen. Sjukdomen gjorde sig dock påmind genom att de kroppsliga 
funktionerna succesivt försvann (Foley, Timonen och Hardiman, 2014b). När de vardagliga 
sysslorna blev svåra att utföra, kom en insikt om att sjukdomen skulle fortskrida ytterligare. 
Begränsningen i tillvaron påverkade även personernas identitet och självkänsla (King et al., 
2009).  
 
Insikten om att inte längre kunna klara sig själv och därmed ofrivilligt vara beroende av 
andra, skapade en rädsla (King et al., 2009; Ozanne et al., 2013). Assistenter och hjälpmedel 
skapade en trygghet. Det upplevdes positivt att veta att det fanns hjälpmedel till förfogande, 
om de skulle behövas. Dock var hjälpmedel ännu ett tecken på en försämring i sjukdomen. 
När en rullator behövdes innebar det att förmågan att gå försämrats och en lyft var ett tecken 
på att inte kunna ta sig ur sängen själv. Dessutom skapade behovet av hjälpmedel en känsla av 
att inte längre vara stark och självständig (Ozanne et al., 2013; Foley et al., 2014b; King et al., 
2009).  
 
Initialt beskrevs ett hopp om att bli frisk. Dock försvann det i takt med det fysiska 
funktionsbortfallet, vilket resulterade i att en framtid kändes avlägsen (Foley et al., 2014b). 
Flertalet av tankarna angående döden handlade om hur livet skulle avslutas. Det fanns en 
ovisshet inför döden, om den skulle bli smärtsam eller om döden skulle bli värdig. Det fanns 
en önskan hos personerna, där de önskade få dö hemma tillsammans med sina familjer. 
Ovissheten över hur sjukdomen skulle fortlöpa var mer skrämmande än döden i sig (Blomsjö, 
2001; Ozanne et al., 2013). Meningen med livet ifrågasattes och det fanns en känsla av att 
livet inte längre var värt att leva. Diagnosen medförde besvärande känslor och sorg, vilket 
resulterade i en vilja att isolera sig från omgivningen (Ozanne et al., 2013). 
 
 
1.3 Teoretisk referensram 
 
     Modell för sorgeprocess  
 
Kübler-Ross (1969) har utformat en modell för sorgeprocessen genom flertalet intervjuer med 
personer som fått en dödlig diagnos. Sorgeprocessen inleds ofta med en förnekelsefas. 
Förnekandet är en initial reaktion, som tillåter personen att landa i sjukdomsbeskedet. 
Förnekelse är en temporär fas, där personer väldigt sällan stannar kvar. Efter förnekelsefasen 
kommer en fas av vrede. Vredesfasen kännetecknas av känslor som bitterhet, raseri och 
avundsjuka. Frågor som ’Varför just jag?’ uppkommer i vredesfasen. Personens vrede är ofta 
mer allmän än specifik. Därmed kan alla i personens omgivning bli objekt för vreden. Tredje 
fasen i sorgeprocessen handlar om köpslående. Där handlar det om att be om någonting i 
utbyte mot någonting annat. Ofta köpslår personer med en högre makt. Det personerna ofta 
vill ha är en förlängning av livet, då exempelvis i utbyte mot att det är deras sista önskan. 
Köpslåendet bottnar inte sällan i skuldkänslor. Då personer kan uppleva att de tidigare krävt 
för mycket av livet, lovar de nu att deras önskan är den allra sista. Depressionsfasen är nästa 
fas. Fasen delas in i två olika sorters depression. Den första sortens depression handlar om 
förluster som redan gått förlorade, exempelvis den egna fysiken eller sin anställning på 
arbetet. Den andra sortens depression handlar om en förberedelse inför döden och alla 
förluster som döden kommer att innebära. Den andra sortens depression är viktig att genomgå 



 5 

för att nå sista fasen, som är acceptans. I acceptansfasen finns inte längre någon rädsla eller 
desperation gällande döden. Frånvaro av vrede och depression utmärker sista fasen i 
sorgeprocessen. Kampen är över och personen har förlikat sig med den kommande döden och 
frid har infunnit sig.  
 
 
1.4 Problemformulering  
 
ALS är för närvarande en sjukdom som saknar botemedel. Att få diagnosen ALS innebär 
därmed en förkortad levnadstid. Det innebär även att personerna med sjukdomen ofta hamnar 
i en beroendeställning, då de inte längre klarar av att leva självständigt. Tidigare studier har 
visat att personer som drabbats av sjukdomen har känt sig förtvivlade och maktlösa inför den 
förkortade levnadstiden. Personernas tankar handlade ofta om det ovissa sjukdomsförloppet 
och den väntande döden. Att få bredare kunskap om vad döden kan väcka för tankar och 
känslor hos personer som lever med ALS, kan medföra en djupare förståelse hos 
sjuksköterskor som vårdar personer som lever, och ska dö, i sjukdomen.  
 

 

2. Syfte  
 
Syftet med studien var att beskriva personers upplevelse av att närma sig döden vid klassisk 
Amyotrofisk lateralskleros.  
 
Syftet bröts ned till följande två frågeställningar: 1. Vad väcker döden för tankar hos 
författarna samt 2. Hur beskriver författarna detta känslomässigt. 
 
 

3. Metod  
 
3.1 Design  
 
Denna studie har utförts med skönlitterära självbiografier som underlag. En kvalitativ ansats 
enligt Kristensson (2014) har tillämpats, där data samlats in från text och där syftet är att 
beskriva personers erfarenheter och upplevelser.  
 
 
3.2 Urval och datainsamling  
 
Datainsamlingen utgick från den nationella samkatalogen LIBRIS där det finns information 
om sju miljoner titlar från svenska bibliotek (Libris, u.å). Inklusionskriterier för denna studie 
var att personen med diagnosen ALS själv skulle ha varit med och skrivit boken samt att 
boken skulle handla om personens liv efter diagnostisering. Sökorden som användes var ALS 
+ Amyotrofisk lateralskleros + biografi, vilket gav 50 träffar. Utöver sökorden tillades 
begränsningarna ”böcker” och ”svenska” vilket resulterade i 21 träffar (Bilaga 1). En 
årtalsbegränsning gjordes mellan åren 2004 – 2019. När böcker utgivna innan år 2004 samt 
dubbletter av titlar togs bort återstod 11 böcker. Av dessa 11 föll 7 bort, då 5 av dem var 
skrivna av en eller flera anhöriga, en handlade om en kvinnas liv i allmänhet och en handlade 
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om ALS med kristen spegling av sjukdom. Slutligen återstod 4 böcker som passade in i 
inklusionskriterierna. Dessa var: ”Ett år med ALS: En smygande sjukdom” av Ingrid 
Sandgren, ”Ro utan åror: en bok om livet och döden” av Ulla-Carin Lindquist, ”Att leva 
solvänd: en bok om Vibeke och ALS” med redaktör Anna Holm och ”Om det bara var jag” av 
Tina Jansson. De fyra böckerna lästes en gång av båda läsarna. Läsarna startade med två 
böcker vardera och bytte sedan böcker med varandra. Efter att båda läst boken ”Ett år med 
ALS: En smygande sjukdom” exkluderades denna från studien, då den inte besvarade 
studiens syfte eller frågeställningar. 
 
 
3.3 Dataanalys  
 
När böckerna lästes markerades meningsenheter utifrån frågeställningar och syftet för denna 
studie. Markeringar hade redan gjorts av den första läsaren, den andra läsaren förde 
anteckningar och tilläts göra nya markeringar om läsare nummer ett missat något. Efter att 
båda läst böckerna diskuterades de meningsenheter som markerats utav båda läsarna. Vid 
meningsskiljaktighet diskuterades markeringar fram till dess att beslut fattats gällande 
meningsenhetens relevans i denna studie. Endast de meningsenheter som, av båda läsarna, 
ansågs svara på studiens frågeställning och syfte valdes ut. I enlighet med Kristensson (2014) 
skrevs de utvalda meningsenheterna in i en tabell för vidare innehållsanalys. 
Meningsenheterna kodades sedan. De tio första meningsenheterna i tabellen kodades enskilt 
och jämfördes sedan, för att säkerhetsställa ett jämlikt förhållningssätt till kodningen. Därefter 
delades meningsenheterna upp och kodningen skedde fortsatt enskilt. När alla meningsenheter 
fått koder, användes koderna till att gemensamt finna samband och formulera 
underkategorier. Vidare sammanfördes liknande underkategorier till huvudkategorier (Bilaga 
2). 

 
 

3.4 Forskningsetiska överväganden 
 

Etiska överväganden har, i enlighet med Helsingforsdeklarationen (2013), utgått från de fyra 
forskningsetiska principerna. Autonomiprincipen, nyttoprincipen, inte skada-principen och 
rättviseprincipen. Gällande autonomiprincipen, som handlar om studiedeltagares 
självbestämmande, så har den beaktats. Författarna till de självbiografiska böckerna har 
beslutat att skriva och publicera sin sjukdomshistoria. Den information författarna har lämnat 
efter sig, har behandlats med respekt och värdighet. Informationen har tolkats så textnära som 
möjligt, för att minimera risken för att författarnas ord skulle bli förvrängda. Genom att 
minimera risken för förvrängning, minimerades även risken för eventuellt obehag hos 
exempelvis författarna själva, andra personer som lever med ALS, anhöriga till personer som 
lever med ALS eller personer med annan anknytning till sjukdomen. Studiens syfte ansågs 
vara till nytta i klinisk praktik. Därmed har även nyttoprincipen och inte skada-principen 
beaktats, då de handlar om att nyttan ska vara större än risken samt att inte skapa obehag eller 
skada. Enligt rättviseprincipen har studiedeltagarna, vilket i denna studie är författare till 
självbiografier, behandlats rättvist. Författarnas material har tolkats likvärdigt med kvalitativ 
innehållsanalys som metod.  Allt material från dataanalysen diskuterades sinsemellan för att 
få ett textnära resultat.  
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4. Resultat 
 

Vid analys av datainsamling framkom tre huvudkategorier och sju underkategorier som 
beskrev tankar och känslor om döden (Tabell 1).  
 
 
  Tabell 1. Upplevelser av att närma sig döden vid Amyotrofisk lateralskleros. 

Huvudkategori Underkategori 
Leva med rädslor Förlora kontrollen  

Orsaka anhöriga lidande 
Insikt om en förkortad levnadstid Reflektera över döden 

Behöva lämna sin familj 
Finna sinnesfrid  Vara tacksam och leva i nuet  

Finna en mening 
Acceptera döden 

 
 
4.1 Leva med rädslor  

 
     Förlora kontrollen 
 
Att få diagnosen ALS och samtidigt få insikt om att diagnosen har en dödlig utgång medförde 
chock, förtvivlan, sorg och dödsångest hos författarna. Även om viljan skulle finnas att 
avsluta sitt eget liv skulle inte det vara en möjlighet senare i sjukdomsförloppet, då 
funktionsbortfall lett till förlamning (Holm, 2006; Lindquist, 2006). Sorg infann sig vid 
tanken om att döden närmade sig och kunde vara ett faktum närsomhelst (Jansson, 2011; 
Lindquist, 2006). Tanken på att det fanns en risk att dö i sömnen av koldioxidretention, 
medförde en känsla av panik (Jansson, 2011). Det fanns även en oro över tanken på att inte 
känna när det är dags att lämna livet, skulle det finnas tid för avsked? (Lindquist, 2006). En 
författare ansåg att den bristande mängd forskning kring den dödliga sjukdomen var 
otillfredsställande. Att fler experiment borde utföras och att alla med sjukdomen skulle få 
möjlighet att deltaga i experimenten till ett botemedel (Jansson, 2011). 
 
 
     Orsaka anhöriga lidande 
 
Tanken på att dö i sjukdomen var inte det som skrämde mest. Att orsaka anhöriga lidande var 
det som upplevdes mest betungande och sorgligt. Efter att författarna accepterat sitt öde och 
kände ett inre lugn, infann sig en oro över anhörigas känslor (Holm, 2006; Jansson, 2011). 
Det fanns en rädsla över att sjukdomsförloppet skulle skrämma de anhöriga och att de skulle 
behöva förbarma sig över situationen (Jansson, 2011). En författare upplevde att de anhöriga 
inte kunde förstå hennes inre lugn och istället tolkade det som förnekelse. Författaren tänkte 
att det hade varit enklare för de anhörigas förståelse, om oro istället varit en stor del av hennes 
känslostämning (Holm, 2006). Det fanns även en plågsam tanke av att vara en börda för 
familjen och att de skulle sörja i förtid. Om de anhöriga sörjde i förtid kunde det kanske leda 
till besvikelse, om levnadstiden blev längre än förväntat (Holm, 2006; Lindquist, 2006). 
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4.2 Insikt om en förkortad levnadstid 
 

      Reflektera över döden 
 
Författarna var medvetna om att levnadstiden var förkortad och bekymrade sig över hur länge 
de skulle orka kämpa mot döden (Lindquist, 2006; Holm, 2006). Det fanns en önskan om att 
fler människor i omgivningen frågade om sjukdomen och vågade tala om döden (Holm, 
2006). Vetskapen om att döden närmade sig kändes orättvis. Varför straffas med ALS? Var 
den dödliga sjukdomen en påföljd av att inte ha varit tillräckligt tacksam tidigare i livet? Den 
tanken resulterade i skam (Lindquist, 2006). En känsla av orättvisa kunde även kopplas till att 
ha det förhållandevis bra i väntan på döden, då med mindre privilegierade individer i åtanke. 
Det förekom ofta funderingar över vad som skulle ske efter döden. En tro om att finnas kvar i 
sin omgivning, om än dold för de levande, tillsammans med tidigare avlidna personer 
(Jansson, 2011). Tankar om och planer för sin egen begravning förekom hos samtliga 
författare. Där fanns exempelvis tankar om gröna kistor, sjungande vårfåglar och junivärme 
(Holm, 2006; Jansson, 2011; Lindquist, 2006). 
 
 
     Behöva lämna sin familj  
 
Tanken på att behöva lämna sin familj medförde sorg hos författarna. Att inte få vara en del 
av barnens framtid, att inte få bli gammal tillsammans med sin partner och att inte få uppleva 
sina kommande barnbarn (Jansson, 2011; Lindquist, 2006). Att behöva svika barnen genom 
att dö, var en hemsk tanke (Holm, 2006). Det förekom funderingar om hur barnen skulle klara 
sig och vem som skulle finnas där för dem efter att deras mor dött. Det var svårt att hitta en 
mening i att behöva överge barnen i förtid. Att ha vetskap om att förmodligen bli den första 
att lämna livet kändes svårt och lite märkligt (Lindquist, 2006). Vid högtider fanns ofta 
tanken på att det kanske var den sista gången högtiden firades, vilket resulterade i en känsla 
av sorg men stundtals även tacksamhet (Jansson, 2011; Lindquist, 2006). 
 
 
4.3 Finna sinnesfrid  
 
     Vara tacksam och leva i nuet  
 
Vetskapen om att levnadstiden var förkortad födde ett begär av att leva livet här och nu. Det 
fanns ingen anledning att lägga sig ned och vänta in döden. Livets omständigheter ändrades 
plötsligt, däremot återstod möjligheten att uppleva, skratta, se och lyssna. Med döden som ett 
faktum kändes närvaron i livet starkare. Insikten om att ett ”sedan” inte längre existerade 
bidrog till en ny syn på livet. En helt ny uppskattning för exempelvis den vackra utsikten eller 
för sädesärlans lustiga rörelsemönster. Alla ska dö någon gång, dock ska livet levas 
dessförinnan (Jansson, 2011; Lindquist, 2006).  
 

I hela mitt vuxna liv har jag tänkt: ”Det blir bra sedan. Först ska jag bara. Sedan blir det bra.”  
Men nu går det inte längre. 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. (Lindquist, 2006, s. 84) 

 
Att vara omgiven av människor som inte fruktade döden var stärkande och mycket uppskattat. 
Sådana människor som delade glädjen och samtidigt vågade närma sig smärtan. Även en 
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närhet till familjen uppskattades och upplevdes vara en rikedom i livets slutskede. Det fanns 
en tacksamhet för varenda dag som fick spenderas tillsammans med familjen (Jansson, 2011; 
Lindquist, 2006). Att det fanns möjligheten att hinna ta farväl av familjen uppskattades 
(Holm, 2006; Lindquist, 2006).  
 
 
     Finna en mening 
 
Ett behov av att finna en förståelse för insjuknandet, väckte tankar om meningen med livet 
och döden (Holm, 2006). Det förekom en tro på att vara en del av en större helhet, där varje 
individ lämnar ett avtryck efter sig när de dör. Vad det avtrycket innebär för helheten förblir 
okänt och kanske är det avtrycket som efterlämnas som är meningen med att ha funnits 
(Jansson, 2011). Det förekom även tankar om att endast den fysiska existensen upphör vid 
döden, medan anden lever vidare. När den andliga tillväxten blivit tillräcklig, så kanske fler 
jordeliv inte skulle behöva levas. Tanken på det gav känslan av lugn inför den kommande 
döden (Holm, 2006).  
 

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. Lindandet kan bli min styrka. Urkraften. Som när barnets huvud roterar ur livmodern. 
Vet att det ska sluta. Gör mig stark. Lugn. (Lindquist, 2006, s. 90) 

 
 
     Acceptera döden 
 
Samtliga författare fann, någon gång under sitt sjukdomsförlopp, acceptans för den 
kommande döden (Holm, 2006; Jansson, 2011; Lindquist 2006). Acceptans för döden innebar 
inte en vilja att lämna livet nu, utan snarare ett lugn inför den stund då döden skulle inträffa. 
Det förekom även stundtals en vilja av att lämna livet, då i korta perioder och främst under 
dåliga dagar (Holm, 2006; Jansson, 2011). Det växte fram en tro på att själv kunna styra över 
liv och död. Att själv kunna bestämma när det var nog, när det var dags att lämna livet 
(Jansson, 2006). Sent i sjukdomsförloppet påbörjades mentala förberedelser inför döden. Det 
upplevdes som att medvetenheten ökat, då tanken var före de kroppsliga funktionsbortfallen. 
Döden kändes mer verklig och frånvaro av rädsla medförde en osårbarhet. Livet var underbart 
och döden var en naturlig efterföljd av ett levt liv (Holm, 2006; Jansson, 2011; Lindquist, 
2006).  
 

 
4.4 Resultatsammanfattning  

 
Att få diagnosen ALS kunde upplevas chockerande och sorgligt. Att orsaka anhöriga lidande 
under sjukdomsförloppet, var mer skrämmande än det faktum att diagnosen hade en dödlig 
utgång. Att tänka på döden var vanligt förkommande och tankarna resulterade i känslor som: 
orättvisa, skam och oro. Det fanns även tankar om vad som skulle ske efter döden. Att inte få 
vara en del av sin familjs framtid orsakade sorg hos författarna. Med tiden infann sig, hos 
samtliga författarna, en starkare närvaro i nuet. Under sjukdomsförloppet reflekterades det 
över existentiella frågor, som exempelvis vad liv och död har för mening. Samtliga författare 
kom i sinom tid till ett inre lugn och accepterade sjukdomens slutskede. De skulle dö, precis 
som alla andra.   
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5. Diskussion 
 
5.1 Resultatdiskussion  
 
I resultatet framkom det att diagnostiseringen av ALS innebar att behöva leva med rädslor, 
vilket kunde innefatta en känsla av förlorad kontroll. Författarna tvingades att tänka på sin 
förkortade levnadstid vilket resulterade i känslor som chock, dödsångest och sorg. Det 
framkom även en rädsla för att bli en börda för sin familj och orsaka dem lidande under 
sjukdomsförloppet. Rädsla för att bli en börda för sin familj har tidigare beskrivits av Foley, 
Timonen & Hardiman (2014a), deltagarna beskrev även en kamp mellan att försöka 
underlätta familjens lidande och samtidigt ofrivilligt vara i behov av mer hjälp från de 
anhöriga. Att behöva svika sin familj genom att dö, var någonting som i resultatets beskrevs 
som sorgligt och obegripligt. I samma kategori framkom även en vilja att samtala med fler 
människor om döden. I en studie av Young och McNicoll (1998) beskrevs det att innan 
diagnostiseringen av ALS fanns inga tankar på döden. Deltagare i studien menade att 
människor i omgivningen kan vara rädda för sjukdom, vilket de kopplade till rädslan att 
behöva förlika sig med sin egen dödlighet. Det kunde, enligt studien, vara en orsak till att 
människor drog sig undan. 
 
I resultatet beskrev författarna att de hade funnit meningsfullhet och en ny syn på livet. 
Liknande resultat har återfunnits i andra studier. King et al. (2009) beskrev att diagnosen ALS 
kunde resultera i en utmanande uppgift att finna meningsfullhet, trots omständigheterna. I 
studien av Young och McNicoll (1998) framkom det att ALS medförde ett starkare filosofiskt 
synsätt på livet. Vidare menade deltagarna i studien att de, efter diagnostiseringen av ALS, 
förstod att det som de tidigare sett som viktigt i livet, var oviktigt. De kunde efter diagnosen 
identifiera flertalet välsignelser varenda dag. En deltagare berättade att intresset för livet fanns 
kvar, då endast hans fysiska värld minskat medan den mentala och den andliga var intakt.  
 
Rosengren, Gustafsson och Jarnevi (2014) utförde, i likhet med denna studie, en studie där 
självbiografier analyserades. Deras resultat påvisade att personer med ALS lärde sig att leva i 
nuet, där de kunde känna mer glädje och en starkare närvaro. Att deras resultat hade likheter 
med den här studiens resultat var inte överraskande, då deras studie delvis var grundad på 
självbiografierna som den här studien baserades på. Det framkom dock skillnader mellan 
studierna. Den främsta skillnaden var att Rosengren et al. (2014) menade att känslor som 
hopplöshet och förtvivlan ökade sent i sjukdomsförloppet. Resultatet i den här studien 
påvisade en acceptans hos samtliga författare, som istället för förtvivlan kände ett lugn inför 
den kommande döden, sent i sjukdomsförloppet. Rosengren et al. (2014) baserade sin studie 
på fyra självbiografier, där tre av dessa använts för datainsamling även i denna studie. Att 
skillnader i studierna påvisats, kan bero på att deras studie inhämtat data från ytterligare en 
självbiografi.  
 
Det beskrevs i resultatet att samtliga författare uppnått acceptans inför sin kommande död. 
Forskare har beskrivit att acceptans för sjukdomen lättare har uppnåtts om diagnosen givits i 
livets senare skede. De menade att den kommande döden var lättare att acceptera om personer 
passerat 70-års ålder och samtidigt haft tid att förverkligat sina drömmar. Vidare menade de 
att diagnosen var svårare att acceptera om en person tvingades lämna sina barn under deras 
uppväxt (Foley et al., 2014a). Kübler-Ross (1969) menar dock att acceptans handlar om att ge 
sorgeprocessen den tid som behövs, samt att få hjälp och stöttning - för att nå acceptans för 
den kommande döden.  
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     Sorgeprocessen 
 
I resultatet kunde faser ur sorgeprocessen identifieras. Modell för sorgeprocess har betydelse 
för sjuksköterskans yrkesroll, då psykiskt välmående är en viktig del i omvårdnadsarbetet. 
Enligt svensk sjuksköterskelitteratur är omvårdnadsrelationer en ömsesidig process mellan 
sjuksköterska och patient. Sjuksköterskan ska skapa en relation till patienten för att kunna 
identifiera patientens fysiska, psykiska och andliga behov (Berg, 2015; Willman, 2014; 
Schuster, 2015). Patienter som har befunnit sig i en svår livssituation har haft ett stort behov 
av förståelse och närhet, där de har upplevt att vårdpersonals bemötandet har varit distanserat 
och kallt. Det kan bero på en kunskapsbrist i att skapa vårdrelationer, där vårdpersonal inte 
har förståelse för patientens behov (Snellman, 2014).  
 
I resultatet framkom liknelser med en del av sorgeprocessens faser. Genomgående i resultatet 
kan nedstämdhet identifieras, då författarna beskrev exempelvis sorg och förtvivlan. 
Författarna ställde sig även frågan varför de drabbats av sjukdomen, de beskrev en känsla av 
orättvisa. Detta kan liknas med vredesfasen i sorgeprocessen. Vidare beskriver resultatets 
sista stycke hur författarna nått acceptans inför den kommande döden. I resultatets Acceptera 
döden finns likheter med modell för sorgeprocess. Likt Kübler-Ross modell beskrev 
författarna en frånvaro av rädsla och ett inre lugn inför döden.  
 
Enligt Kübler-Ross (1969) krävs tid och hjälp för att nå acceptans. Stöttning kan erbjudas av 
sjuksköterskan i alla faser, för att personen ska uppnå acceptans inför den kommande döden.  
I förnekelsefasen måste sjuksköterskan ge patienten tid. Sjuksköterskan kan finnas där och 
lyssna på patienten, när patienten beslutar sig för att dela med sig av sina tankar och känslor. I 
vredesfasen måste sjuksköterskan ge patienten utrymme för sin vrede, oavsett om vreden är 
rationell eller irrationell. Om patienten får ge utlopp åt sin vrede kan det medföra en känsla av 
lättnad. I fasen av köpslående, kan sjuksköterskan behöva förmedla en kontakt med 
exempelvis en sjukhuspräst eller pastor, då köpslående ofta innefattar skuldkänslor och högre 
makter. När patienten befinner sig i depressionsfasen är det viktigt att sjuksköterskan ger 
utrymme för patientens nedstämdhet. Patienten behöver bearbeta sina tankar om den 
kommande döden för att förlika sig med tanken att lämna livet. När en patient slutligen når 
acceptansfasen kan sjuksköterskans uppgift bli att endast vara närvarande. Ord kan förlora sin 
mening i denna fas och istället ersättas med tyst kommunikation, exempelvis förstående 
blickar eller tröstande beröring. För att kunna vara en patient behjälplig genom faserna krävs 
god självinsikt hos sjuksköterskan, saknas det finns risk att sjuksköterskan istället blir ett 
hinder i personens sorgeprocess. Om sjuksköterskan skulle undvika att samtala om döden på 
grund av sin egen obehagskänsla, om personens vrede bedöms som irrationell till följd av 
sjuksköterskans oförmåga att empatisera med personen eller om sjuksköterskan ständigt 
försöker uppmuntra en person som befinner sig i depressionsfasen – kan det leda till att 
personen inte får utrymme för sin sorg, vilket kan utgöra ett hinder för att nå acceptans. 
 
 
   Genus, kultur och samhälle 
 
Resultatet i denna studie grundades på tre kvinnliga författares verk, där alla härstammade 
från Sverige. Alla tre författare hade familjer, som samtliga var involverade och stöttande i 
sjukdomsförloppet. Det fanns inga skillnader i genus och kultur hos författarna. Det går 
därmed inte att anta ett liknande resultat om studien skulle ha baserats på andra grupper, med 
andra förutsättningar eller i andra kontexter. 
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Prevalensen för ALS i Sverige är förhållandevis låg, däremot är sjukdomsförloppet komplext. 
Sjukdomsförloppet kommer att leda till ett stort behov av omvårdnad och flertalet 
vårdkontakter (Edström, Osterman & Solders, 2006). Att samtliga författare hade sina 
anhöriga involverade i sjukdomsförloppet, skulle kunna ha medfört ett ökat krav på 
sjuksköterskans förmåga att identifiera omvårdnadsbehov. Sjukdomen kommer nämligen 
påverka människor som befinner sig i direkt anknytning till personen som blivit sjuk 
(Benzein, Hagberg & Saveman, 2014). Att omvårdnad utövas i hemmet av anhöriga är inte 
ovanligt. Det kan stundtals vara en förväntan av samhället, att anhöriga ska bidra i 
omvårdnadsarbetet. För att underlätta omvårdnadsarbetet i hemmet, bör sjuksköterskan 
undervisa de anhöriga om den sjuka personens behov samt symptom på försämring i 
sjukdomsförloppet. Som sjuksköterska är det även viktigt att kunna identifiera de anhörigas 
behov av stöttning, då vårdande av en närstående kan vara fysiskt och emotionellt påfrestande 
(Carlsson & Wennman-Larsen, 2014).  
 
 
5.2 Metoddiskussion  
 
     Trovärdighet 
 
För att öka samt bedöma trovärdighet i en kvalitativ studie kan fyra faktorer beaktas och 
granskas. Dessa fyra faktorer är; tillförlitlighet, verifierbarhet, giltighet och överförbarhet. För 
att stärka studiens tillförlitlighet analyserades insamlad data av två personer, vilket minskade 
risken för att resultatet skulle bli en ensidig tolkning. Ett tydligt exempel på analysprocessen 
har synliggjorts, vilket ökat tillförlitligheten. Citat från insamlad data har publicerats i 
resultatet för att påvisa en textnära tolkning. Att använda citat i resultatet kan stärka studiens 
verifierbarhet (Kristensson, 2014). Ett sätt att stärka studiens giltighet är att studiens författare 
tydliggör sin förförståelse och beskriver ifall personliga erfarenheter påverkat utförandet av 
studien (Mårtensson & Fridlund, 2017). I studien beskrevs kontexten och studiedeltagarna, 
för att läsare av studien ska kunna göra en egen bedömning om resultatet kan appliceras på 
andra grupper. Detta stärker överförbarheten i en kvalitativ studie (Kristensson, 2014). 
 
 
     Styrkor och svagheter  
 
De självbiografier som inkluderades i studien hade svenska som originalspråk. Böckernas 
innehåll hade inte behandlats av en litterär översättare och var därmed primärkällor. Det 
ansågs vara en styrka för studien. Däremot kan det faktum att endast svenska författare 
inkluderats i studien även vara en svaghet. Enligt Kristensson (2014) kan resultatet bli mer 
nyanserat om urvalet har mer variation. Vilket skulle kunna betyda att om författare från 
andra kulturer och länder inte hade exkluderats, skulle kanske resultatet påvisat mer 
skiljaktigheter i upplevelser och inställning.  
 
En svaghet i metoden är att ingen förförståelse åskådliggjordes inför analysen. Förförståelsen 
ska med fördel presenteras i metoden för att vidare diskuteras, där diskussion förs angående 
förförståelsens betydelse för dataanalysen (Henricson, 2017). Ytterligare en svaghet i studien 
var att endast en upplaga av böckerna användes av båda läsarna. Det resulterade i att den 
andra läsaren av boken, påverkades av den första läsarens markerade meningsenheter. 
Kristensson (2014) menar att materialet ska läsas enskilt först, för att få en förståelse för vad 
texten handlar om. Därefter ska meningsenheter gemensamt identifieras i texten. Med denna 
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svaghet i åtanke, lästes två böcker initialt av vardera läsare och diskussion fördes sedan 
angående alla markerade meningsenheter. 
 
Studien är baserad på tre självbiografier. Hade fler böcker tagits med i studien, hade resultatet 
kanske sett annorlunda ut och innehållit mer variation. Att endast tre självbiografier 
behandlades medförde emellertid en närhet till materialet, vilket ansågs vara en styrka 
(Henricson & Billhult, 2017).  
 
 
5.3 Slutsats  
 
Att få diagnosen ALS innebar att livet oundvikligt skulle komma att förändras. Diagnosen 
medförde många tankar och känslor angående den förkortade levnadstiden. Personer som 
drabbats kan komma att genomgå olika känslomässiga faser under sjukdomsförloppet. 
Känslor som sorg, förtvivlan, orättvisa, rädsla och skuld kan förekomma. Även om 
sjukdomen innebar stora förändringar och mycket negativa känslor kunde även känslor som 
sinnesfrid, tacksamhet och närvaro infinna sig, med rätt förutsättningar och med stöd av 
omgivningen. 
 
 
     Kliniska implikationer 
 
Det fysiska funktionsbortfallet vid ALS medför ett ökat behov av adekvata hjälpmedel och 
symptomlindring. Utöver tillhandahållandet av hjälpmedel och det medicinska behovet, är det 
även av vikt att undersöka hur sjukdomen ALS kan te sig tanke- och känslomässigt, då 
personer med sjukdomen kan förlora förmågan att uttrycka det. Det är viktigt att, som 
sjuksköterska, ha förståelse för att en person som fått en dödlig diagnos kan behöva genomgå 
olika faser av sin sorgeprocess. Personen kan komma att behöva stöttning genom de olika 
faserna för att få möjlighet att uttrycka allt inom känslospektrumet. Sjuksköterskan bör ge 
patienten det utrymme som behövs för att uttrycka sina tankar och känslor. Sjuksköterskan 
ska även kunna identifiera behov av hjälpmedel, för att underlätta kommunikation hos 
patienter som förlorat sina fysiska förmågor.  
 
 
     Fortsatt forskning 
 
I resultatet av denna studie framkom en ny sorts tacksamhet för livet och livets små detaljer. 
Författarna kände sig mer närvarande och tog inte längre livet för givet. Kan det vara så att 
förmågan att leva i nuet och att kunna känna tacksamhet grundade sig i författarnas acceptans 
inför döden? Hade förmågan att leva i nuet yttrat sig om acceptans aldrig uppnåtts? För 
fortsatt forskning inom området hade den typen av forskning varit intressant, då det förmodas 
leda till en bredare och mer nyanserad kunskap om livet och döendet. 
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Bilagor 1 
 2 

Bilaga 1. 3 

Databas Sökord Träffar Utvalda 

LIBRIS ALS 

+  

Amyotrofisk lateralskleros  

+ 

Biografi  

50  

LIBRIS  ALS 

+  

Amyotrofisk lateralskleros  

+ 

Biografi  

+  

Svenska  

+ 

Böcker  

21 4 

 4 

 5 

 6 
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Bilaga 2. Exempel på analysprocessen. 7 

Bok Meningsenhet Kodning Underkategori Huvudkategori 
Att Leva Solvänd: En bok 
om Vibeke och ALS. 

”Döden är en födelse till en annan värld 
där vi lever som andar. Alltså, vid döden 
upphör den fysiska kroppen att existera. 
Så varför är vi rädda för döden?” 

Efter döden lever vi vidare 
andligt, ingen anledning att 
frukta döden. 

Finna en mening Finna sinnesfrid 

 Att Leva Solvänd: En bok 
om Vibeke och ALS. 

”Vibeke ser lite plågad ut och svarar att 
hon tror att meningen antingen är att 
familjen ska klara av detta i sämja eller att 
hon dör. Hon menar också att Ole kan vila 
mer hemma än på jobbet. Familjen får, 
enligt henne, inte ro förrän hon är död”.  

Hon anser att familjen får ro 
först efter hennes död. 

Orsaka anhöriga lidande Leva med rädslor 

Om det bara var jag. ”När jag först förstod att jag var obotligt 
sjuk och mitt liv kanske inte skulle bli så 
jättelångt var det två tankebilder 
(minst…) som fick mig att gråta. Två 
saker som kanske aldrig skulle bli av. Jag 
och Mannen, skrynkliga, som cyklar sakta 
i en stad. Att få bli skrynklig, och ändå 
leva. Förväntade jag mig. Och så bilden 
av mig och mina barnbarn. Jag skulle bli 
världens bästa farmor och mormor! 
Förväntade jag mig. Bilderna kan 
fortfarande framkalla tårar.” 

Sorg över att hon aldrig 
kommer bli gammal med sin 
man och inte vara en del av 
barnbarnens liv.  

Behöva lämna sin familj Insikt om en förkortad 
levnadstid 

Ro utan åror: En bok om 
livet och döden. 

”DET ÄR FÖRUNDERLIGT – jag vill 
faktiskt inte vara utan den här delen av 
mitt liv! Jag har en ytterst begränsad tid 
kvar här. Men det är först nu jag känner 
mig närvarande. Döden för mig närmare 
livet.” 

Uppskattning för sin nya 
livsåskådning. Döden för 
henne närmare livet.  

Vara tacksam och leva i 
nuet 

Finna sinnesfrid 
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