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Sammanfattning 

Bakgrund: årligen insjuknar omkring 200 personer i ALS i Sverige. Sjukdomen innebär 

såväl biologiska, psykologiska och sociala konsekvenser för den som insjuknat. 

Anmärkningsvärt är att individen vanligtvis avlider tre till fem år efter diagnos och att inget 

botemedel ännu blivit känt. Omvårdnaden syftar till att underlätta det dagliga livet samt lindra 

symtom. Som teoretisk ram har den biopsykosociala modellen använts. 

Syfte: syftet med studien var att beskriva hur människor som insjuknat i ALS upplevde tillit, 

hopp och mening. 

Metod: studien var en kvalitativ innehållanalys med deduktiv design. Studiens urval bestod 

av fyra stycken självbiografiska böcker skrivna av människor diagnosticerade med ALS. 

Böckerna söktes fram i databasen Sondera. Inkulsionskriterierna var att personerna skulle 

vara född i Sverige, ha diagnosticerats med ALS och ha skrivit en självbiografi på svenska. 

Analysen av böckerna generade i femton kategorier och sju underkategorier.  

Resultat: resultatet presenteras utifrån domänerna tillit, hopp och mening. Generellt har 

trosuppfattning, familj och vänner samt värderingar av livskvalitet omfattat stora delar av 

studiens resultat. 

Diskussion: studien är gjord utifrån en svensk kontext och ett smalt urval och det är upp till 

läsaren att bedöma hurivida studiens resultat är överförbara till andra sammanhang.   
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1. BAKGRUND 

Innan denna studie genomfördes hade författarna till studien begränsade vårderfarenheter av 

patienter med amyotrofisk lateralskleros (ALS). Utifrån ett teoretiskt perspektiv tycktes 

sjukdomen vara ett oändligt mörker från och med sjukdomsuppkomst till dess döden 

inträffade. Utifrån detta perspektiv ville författarna till studien söka svar på var människor 

som insjuknat i ALS finner ljus i det dagliga livet i vad som utifrån tycks vara en mörk 

kammare. 

1.1 Inledning 

Omkring 200 personer i Sverige insjuknar årligen i ALS. Sjukdomen existerar världen över 

och har visat sig öka under de senaste 30 åren. Ungefärligen 6-9 personer av 100 000 personer 

är sjuka i ALS i Sverige (Socialstyrelsen, 2010). Enligt McClellan, Washington, Ruff och 

Selkirk (2013) förekommer ALS över hela världen men med en högre prevalens i USA och 

England än i många andra områden. Uppskattningsvis diagnosticeras 5600 nya fall av ALS 

varje år i USA och 5 per 100 000 individer är sjuka i ALS (McClellan et al. 2013). Ännu har 

det inte utvecklats något botemedel mot sjukdomen (Vitale & Genge, 2007). Omvårdnaden 

syftar till att underlätta det dagliga livet samt lindra symtom (Ericsson & Ericsson, 2008). 

I omkring 90 % av alla insjuknanden i ALS kan orsaken till sjukdomen inte härledas. I 

resterande 10 % av insjuknandena har individen själv härlett att han eller hon har någon 

släktning som insjuknat i ALS. Anledningen till varför en individ insjuknar i ALS är 

fortfarande okänt. Forskning har kunnat säkerställa att det finns ärftliga riskfaktorer och att 

ALS är mer förekommande hos män än hos kvinnor (Socialstyrelsen, 2010). 

I uppsatsen beskrivs de existentiella behoven tillit, hopp och mening som människor 

diagnosticerade med ALS beskrivit i självbiografiskt material under sin sjukdomstid. Dessa 

existentiella behov har behandlats genom en biopsykosocial (BPS) modell utvecklad av 

George Engel. Omvårdnaden inom BPS modellen fokuserar på hela människan (Engel, 1992; 

Kaslow et al., 2007). Inom BPS modellen används biologiska, psykologiska och sociala 

aspekter som speglar en människas upplevelse av symtom, hälsa och återhämtning. De 

biologiska, psykologiska och sociala aspekterna bildar en ram för en faktabas för att kunna 

göra det möjligt att behandla hela människan utifrån BPS modellen. (Kaslow et al., 2007). 

I publikationen Värdegrund för Omvårdnad finns beskrivet ett perspektiv av hälsa där 

människan förstås utifrån en enhet bestående av kropp, ande och själ och en människas hälsa 

förstås utifrån en helhet av hennes upplevelser och värderingar. Utifrån ett holistiskt synsätt 

där hela individen observeras skapas utrymme för individen att besluta vad som är hälsa 

respektive ohälsa för sig själv som person (SSF, 2010). 

1.2 Biologiska aspekter 

Biologiska aspekter är en av de tre kärnfaktorer som, vid BPS modellen, ses påverka en 

individs hälsa. De biologiska aspekterna innefattar en människas kön, ålder, 

utvecklingsstadium, genetetiska arv och patofysiologiska faktorer (Kaslow et al., 2007). 

Vid den degenerativa nervsjukdomen ALS yttrar sig de biologiska aspekterna i olika kliniska 

tecken och med varierande grad av progrediering beroende på vilken del av nervinnervationen 

som påverkas. Sjukdomen kan påverka motoriska kranialnervskärnor och ryggmärgens 

framhorns motoriska celler. När de motoriska kranialnervskärnorna påverkas brukar 
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sjukdomen benämnas som kortikobulbär pares och när de motoriska cellerna i främre delen av 

ryggmärgen påverkas benämns sjukdomen kortikospinal pares (Svensson, 2007). 

Beroende på vilken variant av pares en människa påverkas av avgörs vilka kliniska 

implikationer det ger för människan. Bulbär pares leder till att individen förlorar motoriska 

funktioner i tungan och svalget, vilket medför svälj- och talsvårigheter. Spinala pareser leder 

till atrofier av den muskulatur som innerveras av de påverkade perifera nerverna, vanligtvis 

muskulatur i armar och ben, vilket innebär muskelsvaghet och vågformiga darrningar 

(fascikulationer) och förlamningar i påverkade extremiteter (Svensson, 2007). 

En kombination av spinala och bulbära pareser kan uppstå vid ALS. Med tiden brukar 

andningsmuskulaturen påverkas. I och med tilltagande andningsbesvär och en oförmåga att 

hosta undan slem, mat- och dryck brukar individen utveckla infektioner som leder till att han 

eller hon avlider. Det blir svårare för individen att tillgodose sitt näringsbehov vilket kan leda 

till att en näringssond (Perkutan endoskopisk gastrostomi, PEG) blir aktuellt för att 

upprätthålla nutritionstillståndet (Svensson, 2007; Ericson & Ericson, 2008; Corcia & 

Meininger, 2008). 

1.3 Psykologiska aspekter 

Utifrån BPS modellen inverkar även de psykologiska aspekterna på en individs hälsa. De 

psykologiska aspekterna består av intelligens, temperament, personlighet, upplevd stress, 

motivation, identitet, självkänsla, social kompetens, coping, socialt stöd, hälsobeteenden, 

kognitiva processer och tolkningar (Kaslow et al., 2007). 

Att insjukna i ALS innebär negativa psykologiska konsekvenser för individen som insjuknat. 

Vanligtvis avlider individen inom tre till fem år efter det att sjukdomen debuterat (NINDS, 

2014). I och med sjukdomens snabba förlopp är det nödvändigt att identifiera 

omvårdnadsbehoven innan de ger sig till känna hos individen för att omvårdnaden ska finnas 

tillgänglig när den behövs. I rollen som vårdpersonal är det viktigt att försöka förmedla 

trygghet till patienten. Det är också viktigt att förmedla kunskap om sjukdomen, realism om 

sjukdomens innebörd och förlopp samt hopp och optimism för att hjälpa individen finna 

meningsfullhet i livet efter sin diagnos (Ericson & Ericson, 2008). 

Individens fysiska förluster vid ALS kan leda till en känsla av meningslöshet i tillvaron samt 

en rädsla för att bli fånge i sin egen kropp. Rädslan består i att inte längre kunna gå och att 

inte längre kunna kommunicera verbalt med sin omgivning fastän förmågan att förstå 

fortfarande är i behållning (Ozanne, Graneheim & Strang, 2013). 

I det dagliga livet hos människor med ALS finns en fruktan och ångest inför döden. Det är 

sättet på vilket människorna med ALS diagnos förväntas dö som väcker känslor av ångest och 

fruktan, inte döden i sig. Att inte veta hur förloppet av döendeprocessen kommer att bli leder 

till en oro för individerna. Varje försämring väcker tankar om hur snabbt förloppet kommer 

att gå samt vilken försämring som kommer vara näst på tur (Ozanne, Graneheim & Strang, 

2013). 

När individen inte längre kan kontrollera svalgets muskulatur tilltar dessutom problemet att 

inte längre kunna svälja undan saliv. Emellanåt behöver individen få hjälp med rensugning av 

luftvägarna vilket kan skapa ångest, trötthet och obehag hos individen. Individens tilltagande 

andningsproblematik leder dessutom till starka känslor av ångest och oro (Ericson & Ericson, 

2008).  
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Ovissheten om när andningen kommer påverkas av sjukdomen medför en rädsla för att somna 

därför att individerna inte vet om dem kommer att vakna upp igen eller kvävas i sömnen. 

Initialt efter att individer diagnosticerats med ALS har de beskrivits att rädslan för döden och 

att livet slits i bitar tagit över stora delar av deras dagliga liv (Ozanne, Graneheim & Strang, 

2013). 

1.3.1 Vårdvetenskaliga begrepp 

Tillit – Tillit växer fram genom livet till en grundhållning. Tilliten till sig själv och andra gör 

det möjligt att skapa förutsättningar för närhet och att dela erfarenheter. Tilliten har behov av 

att miljön är karakteriserad av värme, respekt, acceptans, förtroende och pålitlighet för att 

kunna växa. Tilliten behövs för att forma ett meningsfullt liv. Tilliten prövas och utmanas i 

svåra livssituationer. När en individ känner tillit i upplevelsen av att vara älskad och att ha ett 

okränkbart människovärde påverkas individen i sitt inre.  (Asp, 2012; SSF, 2010). 

Genom tilliten kan maktbalansen i relationer balanseras. I relationer kan tilliten skapas och 

växa genom en ömsesidig acceptans och tolerans mot varandra. Känslan av tillit kan växa 

fram i en relation om relationen är karakteriserad av öppenhet, engagemang, förtroende och 

pålitlighet. ”Hoppet är det som finns kvar om tilliten raseras och hoppet ses som tillitens sista 

utväg” (SSF, 2010, s. 10). 

Hopp – Hoppet påverkas av individens grundläggande syn på livet och är alltid närvarande. 

För en individ som förlorar hoppet kan livet upplevas som betydelselöst.  När upplevelsen av 

hopp stärks hos en individ minskar känslan av lidande. Samtidigt ökar känsla av hälsa, hopp 

och välbefinnande genom vetskapen att det kommer en morgondag. Upplevelsen av hopp 

utgör en energikälla för en individ vid tillfällen då förändringar inträffar, exempelvis vid 

sjukdom, smärta eller sorg. Hoppet är en övertygelse om att det finns en mening och blir en 

drivkraft att komma fram till meningen. Innehållet av hoppet karakteriseras av önskan, vägran 

och längtan (Benzein, 2012; SSF, 2010). 

Mening – När människan utsätts för lidande och ohälsa ställs hon inför frågor om vad som är 

viktigt, meningsfullt, oviktigt och meningslöst i livet. Upplevelsen av mening förändras från 

dag till dag samt från person till person utifrån att upplevelsen av mening utgörs av en 

bestämd person eller ett bestämt förhållande (SSF, 2010). 

Människan kan finna mening genom att göra eller uppleva något, älska någon och att känna 

förtröstan. Människan kan genom olika sätt finna mening i en hopplös situation. Meningen är 

beroende av människans inställning och hållning till livet. Det gör att det är endast människan 

som kan förändra en hopplös situation till en meningsfull situation (SSF, 2010). 

1.4 Sociala omvårdnadsbehov 

ALS med bulbära pareser innebär för individen verbalt kommunikativa svårigheter där 

interpersonella relationer försvåras i och med att den sjuke inte längre kan göra sig förstådd på 

det sätt som hon brukat. I och med den kommunikativa begränsningen minskar individens 

förmåga att delta i aktiviteter på samma sätt som tidigare, begränsningen kan leda till att 

individen blir socialt isolerad och att livskvaliteten reduceras (Ericson & Ericson, 2008; 

Tomik & Guiloff, 2010). Hos individer med ALS finns diverse hjälpmedel att tillgå för att 

underlätta kommunikationen. Exempel på hjälpmedel kan vara röstförstärkare, skrivredskap 

och sofistikerade datorer med röstfunktion (Leigh et al., 2003). 
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I sjukdomens senare stadium kommer den sjuke inte längre kunna stå upprätt och inte heller 

kunna gå, den sjuke kommer inte kunna ta sig i och ur sängen på egen hand eller använda sina 

händer eller armar (NINDS, 2014). Som en konsekvens av sjukdomens fysiska 

funktionsnedsättningar kommer hemmet behöva handikappanpassas och sociala hemtjänst 

åtgärder kommer behöva vidtas. I takt med att sjukdomen progredierar och behoven 

tillkommer är det viktigt att ha framförhållning vad gäller bostads- och 

handikappsanpassning. (Socialstyrelsen, 2010). 

I takt med att förlamning av kroppsdelar tilltar ökar också behovet av att använda hjälpmedel, 

så som rullstol, för att kompensera tilltagande rörelseinskränkning. När nackmuskulaturen blir 

försvagad får individen allt svårare att hålla huvudet upprätt (Ericson & Ericson, 2008).  

1.5 Problematisering 

Individer som insjuknat i ALS får tilltagande förlamning som innebär svårigheter att sköta 

sina dagliga behov. Tal- och sväljförmågan försämras och andningskapaciteten reduceras. I 

och med individens försämrade sväljförmåga uppstår slemansamling i luftvägarna. Individen 

får svårigheter i att upprätthålla nutrition och matning via näringssond blir nödvändigt, där 

smakupplevelsen går helt om intet. Ovanstående förluster av funktioner ingår alla i det 

normala förloppet av sjukdomstillståndet ALS (Ericson & Ericson, 2008). 

Vanligtvis överlever individer tre till fem år efter att de blivit diagnosticerade med ALS 

(NINDS, 2014). De biologiska, psykologiska och sociala konsekvenser som individer 

upplever efter att ha diagnosticerats med sjukdomen ALS kan förstås utifrån ett 

biopsykosocialt perspektiv. Sambandet mellan individens patofysiologiska biologiska 

faktorer, sociala kontext och psykologiska känsloliv kan beskrivas utifrån BPS modellen 

(Kaslow et al., 2007). 

Utifrån information om hur ALS påverkar individer i deras dagliga livs samt individens 

kännedom om den korta återstående livstiden vill författarna av denna studie belysa de 

existentiella behoven tillit, hopp och mening hos individer som insjuknat i ALS. 

2. SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva hur människor som insjuknat i ALS upplevde tillit, hopp 

och mening. 

3. METOD 

Uppsatsen har en deduktiv design och analysmetoden är en kvalitativ innehållsanalys 

(Danielsson, 2013). 

3.1 Sökstrategi och datainsamling 

Insamling av data har skett via ett strategiskt urval av självbiografiska böcker som svarade 

mot uppsatsens syfte. Böckerna har sökts fram via databasen Sondera (http://sondera.kb.se/). 

Databasen Sondera innefattar biblioteksdatabasen LIBRIS, Nationella ArkivDatabasen 

(NAD) och Svensk mediedatabas (SMDB). 

För att insamlad data skulle ge rik och täckande information användes följande 

inklusionskriterier: 
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1. Personer diagnosticerade med amyotrofisk lateralskleros. 

2. Personer födda i Sverige. 

3. Personer som skrivit en självbiografi på svenska. 

Sökorden som valdes var ”amyotrofisk lateralskleros” och ”biografi”. ”Amyotrofisk 

lateralskleros” skrevs ut som helt ord på svenska istället för förkortningen ”ALS” för att 

internationella författare och språk skulle exkluderas.  

Sökningen med ”amyotrofisk lateralskleros” gav 75 träffar i LIBRIS och 5 träffar i SMDB. 

Därefter användes sökordet ”biografi” som gav 270 träffar i NAD, 118508 träffar i LIBRIS 

och 2004 träffar i SMDB. När sökorden kombinerades gav sökningen 44 träffar i LIBRIS. 

Sökningen avgränsades till formatet ”bok”. Sökningen gav 42 träffar varav 6 stycken av 

träffarna ansågs kunna ge informationsrika beskrivningar som skulle svara på studiens syfte. 

Sökningen gjordes den 1 september 2014. Därefter valdes 4 av sökträffarna för att kunna ge 

en rik och täckande information för att kunna besvara studiens syfte. 

3.2 Urval 

Följande böcker är inkluderade i uppsatsens datainsamling: 

Klockan Saknar visare – Maj Fant 

Vid 90-talets början insjuknade Maj Fant i sjukdomen ALS. Vid tidpunkten för insjuknandet 

var hon gift med sin make Ove. Hon var aktiv som frilansjournalist, föreläsare och TV-

programledare såväl före som efter insjuknandet. Boken återger förloppet från strax innan 

diagnosen fram till och med ungefär ett år innan Maj gick bort och skildrar hennes 

upplevelser av att ha insjuknat i ALS. Av och till rasade Maj Fant ihop till, vad hon själv valt 

att beskriva som, en ”våt fläck” på golvet, maken Ove fanns då till hands för att intala livsmod 

i Maj igen (Fant, 1994). 

Diagnos: Pastor med ALS – Dennis Lundmark 

Dennis Lundmark hade varit aktiv som pastor i mindre församlingar hela livet. Parallellt med 

pastorsåtaganden hade han ofta haft andra projekt för att dryga ut familjekassan, vilket hade 

gjort att han ständigt varit igång under hela livet. När pensionsåldern började smyga sig på 

blev hans tal allt sluddrigare, själv trodde Dennis att det var sviterna efter en gammal stroke 

eller bilolycka som fortfarande spökade. Men det visade sig vara någonting ännu värre: ALS. 

I boken får läsaren insikt i Dennis öde samt ges kännedom om hur Dennis fick styrka genom 

sin trosuppfattning för att finna fortsatt meningsfullhet i tillvaron (Beiron & Lundmark, 

2011). 

Ro utan åror – Ulla-Carin Lindquist 

Ulla-Carin Lindquist var igenkänd som nyhetsankare av hela svenska folket redan innan hon 

2003 diagnosticerades med ALS. Det började med en hand som inte längre lydde och 

successivt förlorade Ulla-Carin funktion efter funktion till dess hon var invalidiserad. Efter 

det att Ulla-Carin diagnosticerats med nervsjukdomen drog hon sig tillbaks från arbetslivet. 

Istället ägnade hon sin energi dels till familjelivet där hon fann en meningsfull tillvaro och 

dels till att upplysa omvärlden om hur det är att insjukna i, och leva med, ALS. Ulla-Carin 

Lindquist beskrev följande om hur det var att diagnosticeras med ALS: ”Jag känner djup sorg 

över allt jag inte kommer att få uppleva. Jag är bedrövad för att jag snart kommer att lämna 
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mina fyra barn. Samtidigt känner jag stor lycka och glädje över allt jag upplever just nu. Flera 

gånger varje dag fylls mitt hus med skratt” (s.7-8) (Lindquist, 2004). 

Lyckliga ni som lever: om rätten till vår död – Kerstin Abram-Nilsson och Axel V. Axelsson 

”Lyckliga ni som lever” är dels skriven av Kerstin själv och dels av hennes make som lever 

vid hennes sida under hela sjukdomsförloppet. I boken skildras Kerstins kamp dels mot 

sjukdomen ALS men också mot samhället runt omkring som håller henne vid liv trots att hon 

önskar dö. I diverse brevväxlingar till sin läkare uttrycker Kerstin sitt önskemål om att få 

somna in innan hon blivit totalförlamad. Kerstin och hennes make konsulterar även utlandet 

för att försöka beviljas aktiv dödshjälp. Kerstin hade inga förväntningar på livets framtid efter 

det att hon insjuknat i ALS, utan levde istället med en ständig fruktan för hur hon skulle 

komma att avsluta sitt liv och en skräck och vånda inför ett utdraget lidande intill döden 

(Abram-Nilsson & Axelsson, 2003). 

För att underlätta läsandet och förståelsen av denna studie kommer ovanstående författare 

fortsättningsvis att benämnas som respondenterna. 

3.3 Kvalitativ innehållsanalys av data 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) beskriver tillvägagångsättet för insamling och 

bearbetning av data via kvalitativ innehållsanalys, vilket har applicerats i studien. I studiens 

kvalitativa innehållsanalys har begreppen: analysenhet, domän, meningsenhet, kondensering, 

kod och kategori använts.  

Författarna har läst igenom böckerna i sin helhet var för sig, från första sidan till sista sidan. 

Författarna har bortsett från att läsa det material som inte skrivits av Kerstin Abram-Nilsson i 

boken Lyckliga ni som lever. Analysenhet har utgjorts av tre böcker och de delar som Kerstin 

Abram-Nilsson skrivit i Lyckliga ni som lever. Författarna bedömde att analysenheten var 

tillräckligt stor för att utgöra helheten av data. Därefter träffades författarna gemensamt för att 

reflektera över texterna utifrån domänerna: tillit, hopp och mening. Domänerna utgjorde en 

grov struktur som kunde identifieras med en låg grad av tolkning. (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012).  

Författarna urskilde meningsenheter var för sig ur texternas bärande delar för att svara mot 

studiens syfte. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) kan en meningsenhet bestå av 

ord, meningar och stycken av från en text. Meningsenheter hör ihop genom sitt innehåll och 

sammanhang. När meningsenheterna urskilts kunde författarna kondensera meningsenheter. 

Kondensering gjordes för att förkorta texterna. Meningsenheterna blev mer lätthanterliga och 

kunde användas i en analysprocess efter kondensering. Kondenseringen fokuserade på det 

centrala innehållet och att det som var väsentligt bevarades (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012).  

Därefter kodades det kondenserade materialet. När en kod ges lyfts kondenseringen upp till en 

högre logisk nivå genom abstraktion. För att abstraktionen skulle vara giltigt behövdes den 

kontrolleras mot meningsenheterna och kondenseringen vilket författarna gjorde. Författarna 

gav varje meningshet en kod som utgjorde en kortfattad beskrivning av innehållet på en 

meningsenhet. Koden användes som en etikett för att kunna sorteras in i olika kategorier. 

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) innehåller en kategori flera koder som har 

liknande innehåll. Författarna läste därefter igenom kategorier, koder och text för att kunna 

justera studiens kategorisering. När studiens analys övergick mot en latent, tolkande fas kunde 

författarna identifiera kategorier och underkategorier i enlighet med Kristensson (2014).  

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Kerstin%20Abram-Nilsson
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Utifrån de meningsenheter som lyftes fram ur analysenheterna tyckte sig författarna kunna 

urskilja ett tema: Ljus i mörker. 

Domäner, kategorier och underkategorier ses i tabell 1. 

Tabell 1 

DOMÄNER KATEGORIER UNDERKATEGORIER 

TILLIT - TILLIT TILL TRO 

 

- TILLIT TILL ANHÖRIGA 

 

- TILLIT TILL VÅRDEN 

 

HOPP - VILJAN ATT VÄGRA GE UPP 

 

- TRO PÅ GUD 

 

- HOPP OM BEHANDLING OCH 

FRISKHETSFAKTORER 

 

- FÖRHOPPNING OM SMÄRTLINDRING, 

SLIPPA LIDANDE OCH FÖRKORTNING 

AV LIVET 

 

- FAMILJ OCH KÄRLEK 

 

- OPTIMISM 

 

 

 

 

- PÅSKYNDANDE AV 

DÖENDET 

MENING - SYSSELSÄTTNING 

 

- SJÄLVBESTÄMMANDE 

 

 

- TROSUPPFATTNING 

 

- STUNDER AV GLÄDJE OCH 

UPPLEVELSER AV STARKA INTRYCK 

 

 

- FAMILJENS OCH VÄNNERS 

BETYDELSE 

 

 

 

 

 

- INTEGRITET OCH FUNKTIONER I 

BEHÅLLNING 

 

 

- LIVETS VÄRDE 

- VÄRDIGHET  

 

 

 

- FÖRSTÄRKTA INTRYCK 

VID LIVETS SLUTSKEDE 

- HUMOR 

 

- VÄRDESATT 

ANSTRÄNGNING 

- ENGAGERA BARN TILL 

DELAKTIGHET I 

SJUKDOMSTILLSTÅND 
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3.4 Forskningsetiska överväganden 

I International Council of Nurses (ICN, 2014) etiska kod för sjuksköterskor står att forskning 

som bedrivs ska visa på koppling mellan fortlöpande läromässig utveckling och kompetens 

samt spridning av kunskap. I Northern Nurses Federation (NNF, 2003) står att forskning ska 

bedrivas utifrån fyra stycken etiska principer: ”principen om att göra gott”, ”principen om att 

inte skada”, ”principen om autonomi” och ”principen om rättvisa”. Genomgående i 

förfarandet av studien har ICNs etiska kod för sjuksköterskor samt NNF varit i beaktande.  

Författarnas avsikt är att studien ska leda till läromässig utveckling och sprida kunskap om 

hur det är att leva med ALS utifrån respondenternas berättelser. Inget forskningsgodkännande 

från etikprövningsnämnden har ansökts i och med att endast redan publicerade offentliga 

handlingar har utgjort material för datainsamling. Studentarbeten omfattas heller inte av 

”lagen om etikprövning av forskning som avser människor” (SFS 2003:460). 

Personuppgiftslagen omfattar endast personer som är i livet, det föreligger därmed inte något 

juridiskt hinder att de avlidna respondenters personuppgifter publiceras i denna uppsats (SFS 

1998:204). Därför har samtycke från respondenterna i urvalet ej efterfrågats. Materialet har 

respekterats som en offentlig handling och har inte förvanskats utan återgivits med 

författarnas tolkning. 

4. RESULTAT 

Resultatet är uppdelat i domänerna: tillit, hopp och mening. 

4.1 Tillit 

Behovet tillit återfanns i tre olika kategorier: tillit till tro, tillit till anhöriga samt tillit till 

vården. Se Bilaga 1 och Bilaga 4. 

4.1.1 Tillit till tro 

Lundmark var den enda respondent i urvalet som innan och efter diagnosen hade en uttalad 

Gudstro. Återkommande i Lundmarks självbiografi var förtröstan till att Gud hade en plan för 

honom. 

När Lundmark diagnosticerades med ALS hade han sin trygghet i sin trosuppfattning. 

Lundmark trodde på ett evigt liv i himlen efter sin död och sade sig därför inte finna 

anledning till fruktan ens inför döden. 

”Jag grät förstås en del, men tog det ganska lugnt och berättade för alla som var där att jag 

hade min trygghet i Jesus Kristus. Att jag hade ett evigt liv i himlen efter döden och inget att 

frukta. Inte ens döden.” (Beiron & Lundmark, 2011, s. 17). 

I det svåra livsförhållande som sjukdomen hade kommit att bli för Lundmark fick han frågan 

om han hade svår ångest och svarade att han hade sin trygghet hos Jesus Kristus och därför 

inte upplevde svår ångest trots sjukdomen. 

”De frågade mig om jag hade svår ångest, som de allra flesta ALS-patienter har. ”- Nej, jag 

är trygg i Jesus”, sa jag sanningsenligt.” (Beiron & Lundmark, 2011, s. 64). 

Tack vare sin tro beskrev Lundmark att han aldrig upplevde sig vara ensam utan alltid hade en 

vän vid sin sida som aldrig sviker. 
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”Tack och lov för att vi alla har en vän som aldrig sviker. Jesus finns alltid där.” (Beiron & 

Lundmark, 2011, s. 54). 

4.1.2 Tillit till anhöriga 

Känslan av tillit till de anhöriga stärktes då respondenten såg att dennes anhöriga ansträngde 

sig för dennes skull. Ansträngningar från anhöriga värdesattes och beskrevs av Lindquist på 

följande sätt:  

”Alla de här människorna som har förstått, och vill vara nära, de är kanske de viktigaste 

människorna. De som vågar komma nära, och dela både smärta och glädje.” (Lindquist, 

2004, s. 169-170). 

I den svåra livssituation Lundmark befann sig efter sin sjukdomsdiagnos utmanades hans 

känsla av tillit. De sanna vännerna stannade vid Lundmark sida och fanns där när han 

behövde dem, utan att vara påträngande. Dessa vänner stärkte Lundmark känsla av tillit. 

”Energin räcker tidvis knappt till det egna humöret och då inser man vad mycket de sanna 

vännerna betyder. De som av hjärtat bryr sig om hur du har det. De som finns där när det 

behövs, utan att tränga sig på. Men som ändå försöker vara precis på den plats, där du 

behöver dem.” (Beiron & Lundmark, 2011, s. 54). 

Abram-Nilsson beskrev i ett brev till sin väninna Ursula hur hon värdesatte att ha någon att 

tala om alla bekymmer sjukdomen innebar med. Abram-Nilsson tycker det känns som om hon 

lastar alla sina bekymmer över väninnan Ursula, för vilket Abram-Nilsson ber om ursäkt, men 

förklarar att det är viktigt för henne att ha den möjligheten. 

”Ursula, jag ska försöka skriva glada brev till dej. Annars får du ta alla bekymmer. Men det 

är skönt att tala med nån.” (Abram-Nilsson & Axelsson, 2003, s. 65). 

När stunder av hopplöshet kom över Fant och hon inte längre klarade att stå upprätt som en 

konsekvens av den hopplöshetskänsla hon fylldes av fanns hennes make Ove närvarande och 

påminde henne om livets positiva aspekter till dess hon åter fylldes av livsmod. 

”Av och till rasar jag ihop och blir en våt fläck med tårarna strömmande. Det är min man 

Ove, som då ”får sopa upp resterna” och intala mig livsmod igen.” (Fant, 1994, s. 13). 

Lindquist beskrev att hon behövde tröst och beröring och någon hon kände att hon kunde lita 

på. Det fick Lindquist då hennes väninna Mimmi var tydlig med att hon inte kommer lämna 

hennes sida samt att Mimmi efter det att Lindquist gått bort lovade finnas kvar hos hennes 

familj som stöd. 

”Jag kommer aldrig att överge dig. Jag är med dig ända till slutet, och sedan tar jag hand om 

dina döttrar och dina söner.” Det är exakt det jag behöver: beröring och tröst och känsla av 

tillit.” (Lindquist, 2004, s. 110). 

4.1.3 Tillit till vården 

En gemensam faktor som ökade känslan av tillit hos Lundmark, Fant respektive Lindquist var 

den omvårdnad och det bemötande de fick del av från sjukvården. Lundmark beskrev hur 

hans ångest inför mötet med sjukvården försvann när han fick ett lugnt och tryggt bemötande 

av sin läkare. 
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”Faktiskt hade jag haft lite ångest för sjukstugan, men den försvann direkt när jag fick möta 

denne lugne och trygge läkare.” (Beiron & Lundmark, 2011, s. 91). 

I sina positiva möten med sjukvården uttryckte Lundmark en känsla av tillit till vården. Han 

uttryckte respekt och tacksamhet gentemot vården och liknade vårdpersonalen vid änglar 

klädda i vita rockar.  

”Faktum är att alla mina kontakter med sjukvården under mitt liv har varit lika positiva. 

Dessa ”änglar” i sina vita rockar har all min respekt och tacksamhet.” (Beiron & Lundmark, 

2011, s. 91). 

När Fants läkare sade: ”Jag lovar att ge dig ärliga svar på allt du frågar och att vi kommer att 

göra allt vi kan för att hjälpa dig” (Fant, 1994, s. 26). Beskrev hon med följande mening hur 

hennes känsla av trygghet och förtroende ökade för läkaren:  

”Det känns tryggt. Jag får stort förtroende för honom.” (Fant, 1994, s. 26). 

Lindquist kände tillit till vården när hon närmade sig livets slutskede och var i stort behov av 

omvårdnad. Vårdpersonalen bistod med bäddning av säng och personlig hygien utfördes vid 

vissa tillfällen i sängenheten. Vid dessa tillfällen kände Lindquist sådan tillit till 

vårdpersonalen att hon gillade situationen. Hon uppskattade att personalen ”talade över 

hennes huvud” och hon uppskattade att känna sig som ”en tredjeperson” därför att hon 

fortfarande upplevde sig ha en egen sfär där hon var okränkbar. 

”De talar över mitt huvud om mig. – Hon borde ha draglakan när vi vänder henne. – Kan hon 

gå själv? Jag är en tredjeperson. En ”Hon”. Det lustiga är att jag gillar det. De tar hand om 

mig och jag kan bara låta det ske. Jag har min egen sfär, mitt rum, dit ingen når. Inga krav. 

Fritt för egna tankar.” (Lindquist, 2004, s. 167). 

4.2 Hopp 

I analysenheterna återfanns det existentiella behovet hopp, som utgör en domän, i fyra olika 

kategorier: viljan att vägra ge upp, tro på Gud, hopp om behandling och friskhetsfaktorer, 

förhoppning om smärtlindring, slippa lida och förkortning av livet, familj och kärlek samt 

optimism. Underkategorin påskyndande av döendet. Se Bilaga 2 och Bilaga 5. 

4.2.1 Viljan att vägra ge upp 

Efter det att Lundmark inte längre hade förmågan att tala och svälja fick han en PEG 

inopererad. Med denna PEG skulle Lundmark kunna tillgodose sitt nutritionstillstånd och 

undvika malnutrition. Denna PEG kunde inte tillgodose Lundmarks behov av att känna 

smaker samt känslan av att fortfarande upprätthålla kampen mot sjukdomens förlopp. Därför 

beslöt Lundmark ibland att äta mat på vanligt vis trots risken att sätta i halsen och kvävas. 

”Både för smakens skull, men kanske också för att det känns som att jag skulle vara på väg 

att ge upp om jag bara skulle använda peggen. Jag vill visa för mig själv att jag lever och att 

jag inte tänker ge mig. Envis som jag är.” (Beiron & Lundmark, 2011, s. 26). 

Fant berättar att hon till och från fylls av en vilja till kamp gentemot sin sjukdom. Fant vill 

lära känna nya människor och uppleva nostalgin som uppstår när hon träffar gamla vänner. 

Hon vill också ut och resa samt uppleva nya miljöer i stunderna då hon fylls av hopp och 

beslutsamhet. 
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”Ena dagen är jag fast besluten att krama ur det här livet allt det har att ge. Jag vill resa och 

uppleva nya miljöer, möta gamla vänner och nya människor.” (Fant, 1994, s. 184). 

4.2.2 Tro på Gud 

Tack vare sin trygghet i Jesus kunde Lundmark upprätthålla en hoppfull livshållning i sin 

svåra livssituation och fortsätta vara nyfiken på framtiden. 

”Som alltid är livet spännande med Jesus och det ska bli spännande att se vad jag hinner med 

att göra.” (Beiron & Lundmark, 2011, s. 154). 

Lundmark var övertygad i sin trosuppfattning om att Gud hade en förutbestämd plan för hans 

liv. I den övertygelsen kunde Lundmark vara avslappnad inför sin framtid och förlita sig till 

att Gud hade situationen under kontroll. Genom sin Gudstro levde Lundmark med vetskapen 

om att det alltid skulle komma en morgondag för honom även om hans tid på jorden var i sin 

uppslutning. 

”Vi har ett liv att leva och det är Gud som skall bestämma hur långt det skall bli.” (Beiron & 

Lundmark, 2011, s. 101). 

”Sist är jag trygg för att Gud har en plats för mig när jag dör.” (Beiron & Lundmark, 2011, 

s. 106). 

4.2.3 Hopp om behandling och friskhetsfaktorer 

När Abram-Nilsson hade fått diagnosen ALS upplevde hon vattnet som en befrielse. Hon 

kunde bada, simma och hon tyckte att det blev lättare att andas. När hon simmade tänkte hon 

att övning kanske kunde hjälpa mot sjukdomen och behålla muskelgruppernas funktion. 

”Inte mycket jobb, vackert, varmt, badar, glad att det är lättare att andas och simma, kanske 

övning ändå kan hjälpa mig.” (Abram-Nilsson & Axelsson, 2003, s. 21). 

Fant levde med förhoppningen att ett nytt läkemedel skulle kunna bromsa förloppet av hennes 

sjukdom och var därför otålig att komma igång med behandlingen. I sin frustrerade 

livssituation bidrog förhoppningen om att läkemedlet skulle ha verkan till att öka hennes tro 

på en framtid. 

”Han säger också att den nya behandling som skulle ha påbörjats den 21 april, nu kan 

komma igång snart. Han har sökt licens hos Läkemedelsverket för mig och ytterligare en 

patient och tror att preparatet kan komma från Holland redan denna månad. Bra, jag är 

otålig att komma igång!” (Fant, 1994, s. 107). 

När Fant förlorade funktion efter funktion och inte längre kunde sköta hushållsbestyr och 

andra vardagliga aktiviteter som att upprätthålla sin personliga hygien valde hon istället att 

fokusera på sina friskhetsfaktorer, de funktioner som fortfarande var i behållning och alla de 

saker hon fortfarande kunde utföra. 

”Ibland funderar jag på att göra en förteckning på saker jag inte längre klarar utan hjälp, 

men så slår jag bort den tanken och försöker tänka tvärtom: skriv upp allt du ännu kan göra, 

Maj! Och då inser jag att det fortfarande är så mycket att den listan skulle bli väldigt lång!” 

(Fant, 1994, s. 120-121). 



 
  

12 
 

Lindquist värdesatte tiden med sin familj och när hon fick höra att läkemedlet Rilutek kunde 

förlänga hennes liv med ytterligare tre månader såg hon möjligheten till en förlängd framtid 

tillsammans med sina fyra barn. 

”Hon berättar att Rilutek kan tänkas skydda hjärnan från angrepp av glutamat. Glutamat är 

en transmittorsubstans i hjärnan. För mycket är skadligt för nervcellerna, och man tror att 

ALS-patienter har för mycket glutamat. Jag läser om den korta överlevnadstiden för dem som 

har den formen av ALS som jag har. Och tiden får ett annat perspektiv. En annan innebörd. 

Tre månader till med barnen! Om, om.” (Lindquist, 2004, s, 89). 

4.2.4 Förhoppning om smärtlindring, slippa lida och förkortning av livet 

Abram-Nilsson var genomgående tydlig med att uttrycka sin rättighet till att avsluta livet 

närhelst hon ville. Hon uttryckte många gånger missnöje med att hon inte kunde få hjälp med 

att avsluta sitt liv av svenska myndigheter. Abram-Nilsson var orolig för hur sin sista tid i 

livet skulle komma att bli och var därför tydlig med att efterfråga om adekvat smärtlindring 

för att slippa lida även om det skulle innebära en förkortning av hennes livslängd. 

”Min sista vilja är att man inte behandlar sjukdomen annat än med adekvat smärtlindring, 

även om det förkortar mitt liv.” (Abram-Nilsson & Axelsson, 2003, s. 57). 

När de svenska myndigheterna inte kunde tillmötesgå Abram-Nilsson i hennes önskan om att 

få avsluta livet vände hon sig, tillsammans med sin make Axel, till utländska organisationer 

för att få hjälp med att avsluta sina liv. Inte heller från utländska organisationer fick Abram-

Nilsson och hennes make gehör för sitt önskemål. 

”Hade vi kunnat göra en sommartur till Holland och komma hem i en urna hade vi gjort det.” 

(Abram-Nilsson & Axelsson, 2003, s. 90). 

4.2.4.1 Påskyndande av döendet 

Abram-Nilsson hade en förhoppning om att hennes subjektiva upplevelse av när livskvaliteten 

var slut skulle få inverka på när sjukvården skulle sluta kämpa för att hålla henne vid liv och 

istället hjälpa henne att dö. En källa till hopp var för Abram-Nilsson förhoppningen om att 

själv få bestämma över de stora besluten i sitt liv, som när det var dags att avsluta livet. 

”Jag vill nu i livets slutskede även ha en möjlighet att själv kunna bestämma när jag skall dö. 

Det är bara jag som kan avgöra när min livskvalitet är slut, även om våren blommar och 

fåglarna sjunger.” (Abram-Nilsson & Axelsson, 2003, s. 57). 

Fylld av ångest och önskan att dö skrev Abram-Nilsson ett brev till sin doktor där hon 

uttryckte sin önskan och förhoppning om att få hjälp att avsluta sitt liv utan att behöva ta till 

drastiska metoder genom göra det själv. Genomgående under hela sjukdomsförloppet 

hoppades Abram-Nilsson på en förkortning av livet och att få hjälp av svenska myndigheter 

med det, hon slutade inte heller att argumentera för sin rättighet att få bestämma över när 

livskvaliteten var slut. 

”Vad finns det för möjligheter att förkorta livet utan smärta och skräck? Hänga sej? Hoppa 

från Västerbron eller Fiskargatan, köra in i en bergvägg? Eller som du sa, låta bli att äta och 

dricka? Du vet att jag vill bli sövd och död. Enklast och fortast för alla. Måste man vända sig 

till en veterinär?” (Abram-Nilsson & Axelsson, 2003, s. 89). 
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4.2.5 Familj och kärlek 

När Fant inte längre kunde se livets positiva aspekter fanns maken Ove där för att dela hennes 

förtvivlan men även stärka henne och fokusera på annat än alla sorgliga fakta. I kärleken till 

sin make hade Fant en kraftkälla som gjorde att hon orkade upprätthålla det vardagliga livet 

trots sjukdomen. 

”Han håller om mig och tröstar mig om nätterna. Vi är varann så oerhört nära i vår 

förtvivlan, men det är jag som gråter och klagar och ser allting i svart och Ove som hela 

tiden försöker bortse från sorgliga fakta och målar upp en ljusare framtid, dessutom för tio, 

tjugo år framåt. Han ser lösningar där jag ser problem.” (Fant, 1994, s. 48). 

”Kärlekens vägar är förunderliga, kärlekens under ofattbart och svårt att beskriva. Men ett 

är säkert: kärlek är en otrolig kraftkälla! Den dag som har börjat såhär orkar man nästan 

vad som helst…”(Fant, 1994, s. 89). 

4.2.6 Optimism 

Lindquist och Fant uttrycker hur optimismen kan fungera som en kraftkälla för att stärka 

hoppet i en sårbar livssituation. De båda respondenterna vägrade lägga sig ner och vara bittra 

utan försökte istället se livets positiva aspekter. 

”Bra, tycker jag, håller humöret uppe rätt bra. Jag är inne i en period där jag har föresatt 

mig att kämpa emot så länge det går. Om jag kan ha en positiv attityd så tror jag det 

hjälper.” (Fant, 1994, s. 155) 

”Det finns två vägar att färdas. Den ena är att lägga sig ner, vara bitter och vänta. Den 

andra är att försöka göra något vettigt av eländet. Se det positivt, hur banalt det än kan låta. 

Min väg är den andra. Logiskt sett måste jag därför leva bara just nu. Det finns faktiskt ingen 

lysande framtid för mig. Men ett lysande nu.” (Lindquist, 2004, s, 84) 

4.3 Mening 

Domänen mening återfanns i sex olika kategorier: sysselsättning, självbestämmande, 

trosuppfattning, stunder av glädje och upplevelser av starka intryck, familjens och vänners 

betydelse samt integritet och funktioner i behållning. Underkategorierna förstärkta intryck vid 

livets slutskede, humor, livets värde, värdighet, värdesatt ansträngning och engagera barn till 

delaktighet i sjukdomstillstånd. Se Bilaga 3 och Bilaga 6. 

4.3.1 Sysselsättning 

I begynnelsen av sin sjukdom fann Lundmark tillflykt i trädgårdsarbetet där han hade en 

meningsfull sysselsättning i att försöka skapa en oas för sig och hustrun Ing-Marie. 

”När vi kom var det inte mycket till trädgård runt huset. Perfekt tyckte jag om det också och 

tog det som ett projekt för att skapa en oas för oss. Allt som växer och gror älskar jag.” 

(Beiron & Lundmark, 2011, s.13). 

Mitt i sjukdomsförloppet fortsatte Abram-Nilsson ändå sitt grafiska arbete inför en 

konstutställning på Grafikens Hus tillsammans med dottern Tove. Arbetet var meningsfullt 

för Abram-Nilsson och hon upplevde en stor och innerlig glädje i arbetet. 
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”Det är faktiskt svårare än man har tänkt sig att dö. Tove och jag fortsatte arbetet på 

Grafikens härliga Hus, en stor och innerlig upplevelse, och det blev en utställning.” (Abram-

Nilsson & Axelsson, 2003, s. 23). 

Fant fann det meningsfullt att fortsätta syssla med de vardagsbestyr hon tidigare ansvarat för. 

Trots sin sjukdom hade hon ändå en strävan att klara dessa hushållsgöromål på egen hand.  

”Idag kräver det så mycket kraft att jag är svettig innan jag ens får in tvätten i maskinen! 

Sedan ska allt ur, påslakanet har vänt sig ut och in, annan tvätt har gömt sig i påsen och jag 

bökar och drar. Baxar till slut alltihop ut på altanen så att det kan soltorka och dofta gott 

ikväll.” (Fant, 2004, s. 104). 

4.3.2 Självbestämmande 

I och med sjukdomsbeskedet väcktes tankar hos Lundmark om vad han värdesatte i livet och 

kunde då avfärda prylar och pengar som mindre viktigt. Han menade istället att livet i sig var 

värdefullt och det var vad han prioriterade att värdesätta. 

”Onekligen är beskedet om en sjukdom en rejäl tankeväckare om vad som är viktigt och 

värdefullt i livet. Inte är det prylar och pengar, utan just det – livet!” (Beiron & Lundmark, 

2011, s. 44). 

I sin sjukdomssituation läste Fant många andra författares verk, som varit med om liknande 

situationer. Bland annat läste hon ett citat av Peter Noll som menade att tid och energi bör 

prioriteras till människor som håller av en och mindre tid och energi bör prioriteras till 

människor som inte håller av en. Det var meningsfullt för Fant att själv få bestämma över hur 

hon ville prioritera sin tid. 

”Ett råd jag omedelbart bestämmer mig för att följa är Peter Nolls:” ”Visa dem som håller 

av dig mera kärlek, ägna dig mindre åt dem som inte håller av dig.” (Fant, 2004, s. 55). 

Lindquist fann det meningsfullt att fortfarande upprätthålla den personliga hygienen även om 

hennes egna funktioner inte längre var i behållning att kunna utföra tvätt och renhållning av 

kroppen. Av assistenten och av vännen Mimmi fick hon hjälp att duscha och hålla sig fräsch. 

”Nu känns det viktigare än någonsin för mig att vara fräsch. Varje morgon vill jag ha 

Bulgaris Eau Fraiche i halsgropen.” (Lindquist, 2004, s. 99). 

Samtliga respondenter uttryckte en prioritering i att själv få bestämma när livskvaliten var 

slut. De hade en vilja att fullfölja livet till dess livskvaliteten var slut. De ansåg att 

livskvaliteten var en subjektiv upplevelse och skulle bestämmas utifrån respondentens egna 

självbestämmande. Utöver livskvalitet valde Lindquist även att skriva om dödskvalitet och 

menade att dödskvalitet för henne skulle vara att få fullfölja livet tillsammans med nära och 

kära. 

”Livskvalitet” – varför inte ”dödskvalitet”, ”att få fullfölja sitt liv, värdigt, nära dem man 

älskar.” (Lindquist, 2004, s. 192). 
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4.3.2.1 Livets värde 

I och med sjukdomsbeskedet väcktes tankar hos Lundmark om vad han värdesatte i livet och 

kunde då avfärda prylar och pengar som mindre viktigt. Han menade istället att det var livet i 

sig som var värdefullt och det var vad han prioriterade att värdesätta. 

”Onekligen är beskedet om en sjukdom en rejäl tankeväckare om vad som är viktigt och 

värdefullt i livet. Inte är det prylar och pengar, utan just det – livet!” (Beiron & Lundmark, 

2011, s. 44). 

4.3.2.2 Värdighet 

Abram-Nilsson poängterade värdet av att, efter att ha tagit avslut till vännerna, själv få 

bestämma när det var dags att dö och därmed upprätthålla sin värdighet. 

”Den finaste, härligaste, underbaraste händelse som kunde hända mej, vore att få dö med 

värdighet. Få somna in lugnt en kväll. Jag har sagt adjö till alla vänner.” (Abram-Nilsson & 

Axelsson, 2003, s. 94). 

4.3.3 Trosuppfattning 

I sin tro fann Lundmark en meningsfull tillvaro även efter det att han diagnosticerats med 

sjukdomen ALS. Lundmark beskriver att han fann det särskilt meningsfullt att sprida sitt 

vittnesbörd om vem Jesus var och beskrev det som sin härligaste uppgift. I sin sjukdom ville 

han sprida information till andra som befann eller kommer att befinna sig i liknande 

situationer om att situationen är hanterbar, att det finns en framtid och att livet inte tar slut.  

”Att få förkunna evangelium i sång och toner, blandat med vittnesbörd om vem Jesus är. Det 

är absolut den härligaste uppgift jag kan ha.” (Beiron & Lundmark, 2011, s. 58). 

”Min nöd för andra människor blev större och jag måste berätta för andra att trots denna 

eländiga sjukdom, eller andra med lika dåliga framtidsutsikter, så finns det en Gud som 

älskar dig. Livet tar inte slut. Det finns en framtid.” (Beiron & Lundmark, 2011, s. 66). 

Lundmark kallade ALS för ”Helvetes-sjukdomen” men menade att det fanns en värre 

händelse som skulle kunna inträffa. Det vore att bli bitter för därigenom skulle han kasta bort 

sin tro och mista sin plats i himmelriket. Därför fann Lundmark det meningsfullt att fortsätta 

kämpa efter sin bästa förmåga. 

”ALS är inte det värsta. Inte alls! Tillräckligt kanske för att kallas ”Helvetes-sjukdomen”, 

men inte så illa som om jag skulle bli bitter och medvetet kasta bort min tro. Då skulle jag gå 

evigt förlorad. Istället får jag nu tjäna honom efter bästa förmåga och när min tid på jorden 

är slut, så är nästa hållplats Himlen.” (Beiron & Lundmark, 2011, s. 83-84). 

4.3.4 Stunder av glädje och upplevelser av starka intryck 

Även om framtidsutsikterna såg dystra ut för Fant kunde hon finna meningsfullhet i dagliga 

glädjestunder. När hon fick tillåtelse att bada var det ett starkt intryck att känna lättheten att 

röra sig i vattnet jämfört med hur det var att röra sig på land. 
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”Jag fick klartecken för bad så nu njuter jag av premiärdoppet, i 24-gradigt vatten! Kroppen 

känns lätt och i vattnet kan jag sträcka ut vänsterarmen från kroppen och nästan ta simtag. 

Det känns härligt!” (Fant, 2004, s. 188). 

4.3.4.1 Förstärkta intryck vid livets slutskede 

Vetskapen om att livet led mot sitt slut stärkte upplevelserna som respondenterna var med om. 

Det blev meningsfullt för respondenterna att uppleva saker för sista gången och dem lärde sig 

värdesätta den återstående tiden.  

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

snart kommer att lämna mina fyra barn. Samtidigt känner jag stor lycka och glädje över allt 

jag upplever just nu. Flera gånger varje dag fylls mitt hus med skratt.” (Lindquist, 2004, s. 

7). 

”Det märkliga är att jag kan känna stunder av stark lycka nu när jag är dödssjuk, stunder 

som jag sällan känt förut.” (Lindquist, 2004, s. 84). 

”Att uppleva något för sista gången kan vara starkare än den första.” (Lindquist, 2004, s. 

164). 

4.3.4.2 Humor 

Lindquist fann meningsfullhet i specifika stunder av glädje där situationskomik relaterat till 

hennes nedsatta talfunktion utgjorde temat.  

”Situationskomik, jag väjdejaj situationskomik numeja, skrattar så jag kiknar, och börjar 

hosta. Jag menar att jag” ”värderar situationskomik mera numera”. (Lindquist, 2004, s. 83). 

”Skratt är befriande. Skratt håller det onda borta. Svart humor har räddat många.” 

(Lindquist, 2004, s. 108). 

4.3.5 Familjens och vänners betydelse 

Lundmark beskrev att han värdesatte vänner som hörde av sig och brydde sig om hur han 

mådde under sjukdomsförloppet. Han värdesatte ett andligt och bedjande liv med vännerna, 

som han önskade skulle fortsätta vara vän med hans hustru efter hans död. I denna sociala och 

andliga gemenskap fann Lundmark en meningsfull tillvaro att tillbringa delar av återstoden av 

sitt liv. 

”Under åren har vi haft många, många vänner och har det fortfarande. Men det här slog alla 

rekord för oss. Vi trivs så bra tillsammans och det stämmer socialt och andligt.” (Beiron & 

Lundmark, 2011, s. 49). 

”Vad viktigt det då är med sanna vänner. Riktiga vänner som lyssnar och ställer upp. Vänner 

som ber tillsammans med oss och som ser bönen som det starkaste medlet att förändra vår 

värld. Vardagsbedjande människor. Vänner som jag har förstått kommer att fortsätta vara 

vänner med Ing-Marie, även efter det dagen jag har gått bort.” (Beiron & Lundmark, 2011, s. 

130). 
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Lundmark beskrev att det var tack vare hustruns, Ing-Maries, insatser som han kunde fortsätta 

sin meningsfulla tillvaro i hemmets trygga miljö. Hustruns stöd ledde till att Lundmark kunde 

fullfölja meningsfulla sysselsättningar i trädgården och att skriva sin bok. 

”Utan hennes stöd hade jag aldrig kommit någon vart. Särskilt nu sedan jag har blivit sjuk, 

har Ing-Maries hjälp betytt enormt mycket. Här kan man verkligen prata om personlig 

assistent. På alla plan.” (Beiron & Lundmark, 2011, s. 122). 

Lindquist såg sina barn som en rikedom och livsförlängare. I sin sjukdom var det familjen 

som Lindquist ville prioritera och det var också i familjen som stärkte hennes känsla av en 

meningsfull tillvaro. 

”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 mina söner.” (Lindquist, 2004, s. 46). 

”Vilken räddning mina söner och döttrar är. Vilka livsförlängare. Med dem är jag inte 

ensam.” (Lindquist, 2004, s. 213). 

 

4.3.5.1 Värdesatt ansträngning 

Respondenterna värdesatte ansträngning från anhöriga i form av besök och att familj och 

vänner avsatte sin tid för deras skull. Lindquist beskrev det som en sjukdomsvinst och en stor 

gåva att få besök och ta del av en annan människas tid. Respondenterna uttryckte besöken 

som meningsfulla. 

”Tidigare hade jag svårt att bedöma om besöken verkligen blev värdesatta. Men nu vet jag av 

egen erfarenhet, hur stor betydelse de har. Särskilt då man ger sig tid till att verkligen 

lyssna.” (Beiron & Lundmark, 2011, s. 69). 

”Det är en riktig sjukdomsvinst att få besök.” (Lindquist, 2004, s. 149). 

”Att få någons tid. Att någon ger mig av sin tid. Det är en gåva så stor, så stor.” (Lindquist, 

2004, s. 194). 

4.3.5.2 Engagera barn till delaktighet i sjukdomstillstånd 

När Lindquist var sjuk vårdades hon mestadels i hemmet där hon kunde upprätthålla en nära 

relation till sin familj, maken och de fyra barnen. För Lindquist var det meningsfullt att 

barnen var delaktiga och införstådda med hennes sjukdomssituation. När den yngste sonen 

inte vill prata om Lindquists sjukdomssituation finner hon istället andra vägar att engagera 

honom i omvårdnaden. 

”-OK. Men jag fryser om fötterna. Du får fem kronor om du masserar dem. Och det gör han. 

Jag ser att han gillar det. Det är bra, för då är han delaktig. Han, den lille, vill inte prata. Att 

röra vid sin sjuka mamma och pyssla om, det måste vara bra.” (Lindquist, 2004, s. 119). 

4.3.6 Integritet och funktioner i behållning 

Fant och Lindquist beskrev båda en okränkbarhet i sin sjukdomssituation. Oavsett hur mycket 

sjukdomen än skulle inkräkta på deras hälsa och oavsett hur mycket omvårdnad dem skulle 
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komma att behöva, kunde varken sjukdomen eller omvårdnadspersonalen inverka på deras 

förmåga att tänka fritt, lyssna, se, lukta, höra och känna. Respondenternas kvarvarande 

funktioner skapade mening i deras tillvaro. 

”Det som gläder mig mest är att jag kan tänka, läsa, lyssna, se, höra, lukta och känna. Och 

att ingen enda av dessa förmågor kommer att tas ifrån mig av sjukdomen.” (Fant, 2004, s. 

121). 

”Så länge min tanke är fri är jag okränkbar. Jag kan tänka fritt och är därför oberoende.” 

(Lindquist, 2004, s. 167). 

”De kan få tvätta min kropp och jag kan låta mig njuta av det istället för att känna skammen. 

Att överlämna mig naken i deras händer befriar mig. Ingen når min själ. De kan vara mina 

åror och ro åt mig och jag kan ligga på durken och se himlen.” (Lindquist, 2004, s. 168). 

4.4 Resultatsammanfattning 

Studiens resultat visar att respondenterna uttryckte att det kände tillit till tro, anhöriga och 

vården. Respondenterna kunde finna en källa till hopp genom att ha en tro på Gud, familj och 

kärlek, optimism, hopp om behandling och friskhetsfaktorer. Resultatet visar att hoppet kunde 

ses från respondenterna som en vägran och längtan vilket uttrycktes i kategorierna: viljan att 

vägra ge upp, förhoppning om smärtlindring, slippa lidande och förkortning av livet samt 

påskyndande av döendet. Respondenterna fann en meningsfull tillvaro av att vara sysselsatta, 

få ha ett självbestämmande och att kunna känna stunder av glädje och upplevelser av starka 

intryck. Mening för respondenterna kunde också uttrycka sig genom att ha en trosuppfattning 

och få ha sin integritet och sina funktioner i behållning. Respondenterna uttryckte att familj 

och vänner gjorde tillvaron meningsfull under sjukdomen. Respondenterna värdesatte 

ansträngningen av besök och att de var prioriterade av familj och vänner.  

5. DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 

Vid sökning i databasen Sondera användes sökordet ”amyotrofisk lateralskleros” för att 

undvika internationella författare och språk för att begränsa sökningen. Utifrån sökningens 

systematiska tillvägagångssätt, inklusionskriterier och sökresultatets träffar har urvalet en hög 

tillförlitlighet vad beträffar att besvara studiens syfte. 

Utifrån sökstrategi och urval valdes 4 av de 6 böckerna som svarade mot studiens syfte. 

Böckerna som valdes bort var ”Om det bara var jag” av Tina Jansson och ”Att leva solvänd: 

En bok om Vibeke och ALS” av redaktören Anna Holm. De fyra böckerna som valdes ansågs 

av studiens författare kunna svara mot studiens syfte och ge rik och täckande information om 

likheter och skillnader i respondenternas berättelser.  

Till följd av omfattande material och likheterna till Lindquists bok valdes boken ”Om det bara 

var jag” bort efter en första granskning. Boken ”Att leva solvänd: En bok om Vibeke och 

ALS” valdes bort därför att en redaktör bearbetat textmaterialet och skrivit stora delar av 

boken, vilket gjorde det svårt att veta vem som egentligen skrivit vad av textinnehållet.  

Könsfördelningen i urvalet bestod av tre kvinnor och en man, vilket möjliggjorde att täcka 

såväl kvinnligt som manligt genusperspektiv i respondenternas upplevelser. Beträffande 

könsfördelningen skrevs i bakgrunden att ALS är mer förekommande hos män än hos kvinnor 

(Socialstyrelsen, 2010). Urvalet i studien motsvarar alltså inte fördelningen av 
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sjukdomsprevalens hos män och kvinnor. En styrka med studien hade varit om ytterligare 

manliga perspektiv hade blivit representerade i form av fler manliga respondenter. 

En analysenhet ska enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) vara tillräckligt stor för 

att utgöra helheten och tillräckligt liten för att kunna hanteras i en analysprocess. De fyra 

böcker som valdes i urvalet kunde innefattas av Lundman och Hällgren Graneheims (2012) 

definitionen av en analysenhet. I analysprocessen följde författarna Lundman och Hällgren 

Graneheims (2012) steg. Författarna kom vid flera tillfällen under analysprocessens gång att 

läsa igenom stegen vid en kvalitativ innehållsanalys för att få förstå och kunna tillämpa 

analysprocessen i arbete. 

I dataanalysen läste båda författarna igenom samtliga textenheter samt genomförde hela 

analysarbetet tillsammans för att öka resultatets tillförlitlighet. I enlighet med Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012) reflekterades över, och fördes kontinuerlig dialog beträffande, 

olika möjligheter att tolka insamlade data. 

Utifrån Lundman och Hällgren Graneheims (2012) beskrivning av analysprocessen 

reflekterade författarna över innehållet i respondenternas biografier. Meningsenheter som 

ansågs svara på studiens syfte lyftes fram ur analysenheten. Arbetet fortsatte genom att 

bearbeta och kondensera meningsenheter. De två författarna vakade över att det centrala 

innehållet i meningsenheterna inte skulle försvinna i kondenseringen. (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012) 

Efter kondenseringen kodade de båda författarna meningsenheterna genom att abstrahera, 

lyfta budskapet till en högre logisk nivå. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) 

stärks studiens tillförlitlighet genom att mer än en person har kodat meningsenheterna. Utifrån 

koderna sorterades därefter de olika meningsenheterna in i kategorier med liknande innehåll 

för att kunna påvisa likheter och skillnader i insamlade data. Samtliga kategorier bearbetades 

sedan ytterligare med hänsyn till olikheter inom kategoriernas meningsenheter för att urskilja 

underkategorier och ytterligare sortera meningsenheter som hamnat under felaktig kategori 

eller inte tillräckligt svarade mot studiens syfte.  

Till skillnad mot en intervjustudie har inte författarna av denna studie kunnat styra 

intervjuerna i mot studiens syfte utan istället har de meningsenheter som respondenterna 

skrivit, oberoende av denna studie, som svarat mot studiens syfte lyfts fram. För studien har 

detta inneburit att de olika kategorierna har kommit att bli aningen spretiga. Fördelen är att 

resultaten består i vad respondenterna själva valt att berätta och som svarar mot studiens syfte. 

Författarna har därför inte kunnat påverka respondenterna i någon riktning beträffande vad 

dem valt att berätta om. 

Kategorin tillit till tro kan uppfattas som snarlik kategorierna trosuppfattning som återfinns 

under domänen mening och kategorin tro på Gud som återfinns under domänen hopp. I 

beaktande bör dock tas att under kategorin tillit till tro återges beskrivningar av hur tron ökade 

känslan av tillit hos respondenterna. I kategorin trosuppfattning återges beskrivningar av hur 

respondenternas trosuppfattning ökade känslan av meningsfull tillvaro snarare än tillit. I 

kategorin tro på Gud återges en respondents beskrivningar av hur dennes Gudstro stärkte 

känslan av hopp i sjukdomssituationen. Därför har dessa begrepp särkilts och placerats under 

olika domäner. 

Under domänen hopp återfinns kategorin påskyndande av döende. Vid en snabb anblick kan 

det tyckas underligt att en försnabbad döendeprocess skulle kunna stärka känslan av hopp. En 

av respondenterna uttryckte dock frekvent en förhoppning om förkortning av livet och 

argumenterade återkommande för rätten till sin död. Tanken på att få avsluta livet snarast 
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möjligt uttrycktes som hoppfullt för denna respondent och återgavs därför under domänen 

hopp i studiens resultat. 

Under domänen Mening återfinns kategorin självbestämmande med underkategorierna livets 

värde och värdighet. Dessa underkategorier kan tyckas snarlika men har tolkats av studiens 

författare som beskrivningar av olika saker. I underkategorin livets värde återfinns 

beskrivning av hur en respondent finner mening i livet snarare än i prylar och pengar. I 

kategorin värdighet återfinns beskrivning av hur en respondent finner mening i att 

upprätthålla sin individuella värdighet till livets slut. Därför har dessa meningsenheter tolkats 

ge uttryck för olika beskrivningar av självbestämmande och återgivits i olika underkategorier. 

Gemensamt för meningsenheterna som inkluderats under kategorin självbestämmande är att 

dessa tolkats ge uttryck för olika prioriteringar som respondenterna valt att göra under 

sjukdomsförloppet. Dessa prioriteringar har av författarna analyserats som uttryck för 

självbestämmande. 

Under domänen mening återfinns kategorin stunder av glädje och upplevelser av starka 

intryck med underkategorin humor. Studiens författare har tolkat humor som en underkategori 

till glädje. Författarna har tolkat analysen utifrån att humor har varit en tydlig del som 

respondenterna beskrivit och lagt tyngd på som genererat glädje vid sjukdom. Tydligheten 

ligger i att en av respondenterna beskrev att svart humor och situationskomik skapade 

meningsfull tillvaro för tillfället. Samma respondent uttryckte att glädje och starka känslor 

återfanns i andra saker än humor. 

Även underkategorin förstärkta intryck vid livets slutskede återfinns inom kategorin stunder 

av glädje och upplevelser av starka intryck. Anledningen till att begreppet förstärkta använts 

istället för begreppet starka i kategorin är därför att respondenterna beskrev intrycken från 

omgivningen och upplevelser som förstärkta jämfört med hur liknande intryck och 

upplevelser känts innan sjukdomens inträde i deras liv. 

Inom kategorin familjen och vänners betydelse återfinns underkategorin värdesatt 

ansträngning. Återkommande har flera av respondenterna beskrivit hög uppskattning när dem 

upplevt att andra människor ansträngt sig för deras skull. 

5.2 Resultatdiskussion 

En respondent var bekännande troende. Denna respondents trosuppfattning sågs inverka på 

hans sätt att hantera den livssituation som uppstod i samband med att han diagnosticerades 

med ALS. Wright (2005) föreslog att andlighet är det som skapar balans i livets existentiella 

utmaningar. Respondentens regelbundet återkommande budskap var att han upplevde sig vara 

trygg i Gud och att det var Gud som bestämde livets längd. I en studie av Fanos, Gelinas, 

Foster, Postone & Miller (2008) framkom att flera individer hoppades på att Gud skulle 

ingripa och utföra mirakel för att bota dessa från dödlig sjukdom. Andra individer som deltog 

i studien uttryckte att dem kände sig mindre ensamma och mindre rädda när dem bad till Gud 

(Fanos et al., 2008). 

Alla förutom en av respondenterna beskrev sig känna tillit till vården de fick. I de personliga 

situationerna som respondenterna beskrev gjordes i vissa fall tolkningen att de fått ett gott 

bemötande under hela sina liv av vården. För att ett bemötande ska vara tillfredsställande 

behövs en bra kommunikation mellan vårdgivare och vårdtagare. Kommunikationen är inte 

enbart verbal utan även icke-verbal (Baggens & Sandén, 2011). 

I den icke-verbala delen innefattas blicken, ansiktet och kroppen. Enligt Baggens och Sandén 

(2011) är blicken mer betydelsefull än talet. Genom blicken vet individerna om den andre är 

uppmärksam eller har uppmärksammat samtalet. Via ansiktsuttryck nyanseras 
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kommunikationen. Uttrycken som ansiktet ger förstärker orden som talas och genom att vända 

ansiktet mot en person inbjuds den i kommunikationen. Hur vårdaren väljer att placera sig i 

ett rum visar den om den har en önskan att påbörja eller avsluta en kommunikation. Genom 

fysisk förflyttning av kroppen påbörjas, avslutas eller inbjuder andra i kommunikationen 

(ibid). 

Respondenterna beskrev vårdpersonal som lugna, trygga, trovärdiga och kunniga. De här 

egenskaperna som respondenterna beskrev kan alla förmedlas via en god kommunikation och 

en medvetenhet på hur blick, ansiktet samt kroppen kan användas i kommunikationen. Genom 

medvetenheten kan det leda till ett gott bemötande. Det goda bemötande ger i sin tur en tillit 

till vården som respondenterna upplevde. Vad beträffar vårdpersonalens bemötande beskrevs 

i en studie av Tay, Hegney och Ang (2011) att patienter reagerade väl på uppriktighet och 

ärlighet från sjuksköterskor. Sjuksköterskor som var medvetna, empatiska och flexibla i sitt 

bemötande underlättade patienternas känslor (ibid). 

Det framkom i resultateten att en av respondenterna var angelägen om att få dödshjälp. 

Respondentens argument var att det endast var hon själv som kunde avgöra när hennes 

livskvalitet inte längre motiverade ett fortsatt liv. Det finns enligt Sumner (2012) två bärande 

argument för rättfärdigandet av aktiv dödshjälp; Patientens välbefinnande och patientens 

autonomi. När respondenten hänvisar till att hennes livskvalitet är slut och därmed önskar 

aktiv dödshjälp är hennes välbefinnande och hennes självbestämmanderätt dem centrala 

delarna i hennes vädjan. Angående aktiv dödshjälp skriver Britt-Marie Ternestedt (2005) att 

alla individer är olika och en god död för en individ inte behöver innebära en god död för en 

annan individ. Ternestedts (2005) slutsats är att en palliativ vård som är god för alla bör 

utvecklas innan en legalisering av aktiv dödshjälp skulle vara aktuellt.  

I Svensk sjuksköterskeförenings utgåva Värdegrund för Omvårdnad (2010) beskrivs det som 

betydelsefullt att upprätthålla individens känsla av självbestämmande när denne blivit sjuk. 

En förlängning av det resonemang skulle kunna vara att andra instanser och yrkesgrupper i 

samhället skulle verka för att upprätthålla självbestämmanderätten hos den individ som 

insjuknat, vilket skulle kunna involvera rätten att dö. 

I bakgrunden beskrevs hur upplevelsen av hopp kan utgöra en energikälla vid tillfällen då 

förändringar i livet inträffar, som vid sjukdomen ALS (Benzein, 2012). I resultatet framkom 

att energin som familj och kärlek gav stärkte respondentens upplevelse av hopp i 

sjukdomssituationen. Även optimism tolkades av studiens författare som en källa att hämta 

energi ifrån för att upprätthålla hopp i sjukdomssituationen. 

När en individ lever med en sjukdom sker förändringar i individens nära relationer och i det 

sociala livet. Det innebär nya utmaningar att under sjukdomstiden leva i en parrelation. I och 

med sjukdomen minskar förmågan att sköta vardagens bestyr, att investera tid och energi i 

andra familjemedlemmar och att ta hand om sig själv. Vad beträffar parrelationer finns 

skillnader i hur män respektive kvinnor fyller behovet av stöd hos sin sjuka partner (Ekstrand 

& Saarnio, 2010). I en studie av Znajda, Wunder, Bell och Davis (1999) framkom att kvinnor 

som insjuknat inte upplever sig få den omfattning av känslomässigt stöd från sin familj och 

från sina vänner som dem skulle önska. Männen i samma studie visade en hög grad av 

självständighet och eftersträvade en känsla av kontroll över situationen, några av männen i 

studien kände att dem var en börda för sin friska fru i de skeenden av sjukdomsförloppet då 

dem var som mest behov av stöd (Znajda et al. 1999). När genusperspektivet appliceras på 

resultatet av denna studie framkom dock inte samma fynd, vilket kan bero på att endast en 

man och tre kvinnor utgjorde urvalet av denna studie. Den manliga respondenten relaterade 
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förvisso till sin partners stöd som enormt värdefullt, vilket även dem kvinnliga respondenterna 

gjorde. 

Respondenterna fann meningsfull tillvaro i att sysselsätta sig i vardagen. En av 

respondenterna fann det meningsfullt att skapa en trädgårdsoas för sig själv och hustrun. En 

annan av respondenterna fortsatte med sin konstutställning efter det att hon delgivits 

information om sin sjukdom. En respondent fortsatte arbeta som föreläsare och TV-värd 

under sjukdomsförloppet. Sammantaget beskrevs dessa aktiviteter som viktiga för studiens 

respondenter. Det var meningsfullt för respondenterna att fortsätta utföra aktiviteter som var 

möjliga med hänsyn till de fysiska förluster som respondenterna lidit. 

I resultatet framkom att respondenter fann det meningsfullt att omge sig med sin familj under 

sjukdomstiden, att engagera barnen till delaktighet samt att ansträngning från andra 

värdesattes. I en studie av Bolmsjö (2001)  bekräftas att det upplevs som meningsfullt att bli 

omgiven av familjen. Individerna i den studien upplevde dock inte det som ett nödvändigt 

behov att anförtro sig till andra med sin situation (Bolmsjö, 2001), vilket respondenterna till 

denna studies resultat har beskrivit som viktigt. 

5.2.1 BPS-modellen 

Inom BPS-modellen ingår biologiska aspekter som kön, ålder, utvecklingsstadium, genetiskt 

arv och patologi (Kaslow et al., 2007). Utifrån att alla respondenter blivit diagnosticerade med 

samma sjukdom finns en likhet i att alla har en snarlik patologi. Vissa försvinner talet fortare 

för än för andra men i det stora hela är det samma sjukdom som ger olika uttryck. 

Samtliga respondenter i studien upplevde att socialt stöd var viktigt för dem. Ytterligare 

upplevde några av respondenterna att motivationen var viktig för dem. Motivationen gavs 

uttryck i att prioritera rätt vid slutet av livet. Respondenterna gav uttryck för familjens och 

vänners betydelse, upplevelser av starka intryck, trosuppfattning, självbestämmande och 

sysselsättning. Utifrån dessa kategorier uttryckte respondenterna en motivation att inte ge upp 

för sjukdomen utan fortsätta kämpa mot den. I de psykologiska aspekterna av BPS-modellen 

(Kaslow et al., 2007) innefattas bland annat socialt stöd och motivation. 

Resultatet av studien visar domänerna tillit, hopp och mening. Domänerna kan kopplas till de 

psykologiska aspekterna av BPS-modellen. BPS-modellen visar på att en människas 

sjukdomssituation bör tas i hänsyn till dennes psykologiska samt sociala kontext utöver 

biologiska aspekterna. 

5.2.2 Resultatets möjligheter och begränsningar ur ett nationellt och globalt perspektiv 

I bakgrunden skrivs att 6-9 personer per 100 000 invånare i Sverige är sjuka i ALS 

(Socialstyrelsen, 2010) samt att 5 personer per 100 000 invånare i USA är sjuka i ALS 

(McClellan et al. 2013). I McClellan (2013) står också att det i England och USA finns en 

högre prevalens av ALS än i många andra områden i världen. Utifrån Socialstyrelsens (2010) 

och McClellans (2013) uppgifter tycks dock Sverige ha en högre sjukdomsprevalens än USA 

vilket då också borde tyda på att Sverige är ett av de land där sjukdomsprevalensen av ALS är 

som högst.  Vad som orsaker denna höga prevalens i Sverige är för författarna till denna 

studie ej känt men skulle kunna tänkas förklaras utifrån olika perspektiv. Ett perspektiv skulle 

kunna vara att sjukvården i Sverige kommit långt inom den neurologiska diagnostiken och 

varit effektiv i att diagnosticera ALS jämfört med andra länder. 

Utifrån Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763, 3 f §) ska alla individer som har behov av 

insatser från hälso- och sjukvården och socialtjänst få en individuell plan utfärdad om det 

bedöms nödvändigt för att behoven ska bli tillgodosedda. Det står också att denna individuella 

plan ska upprättas utan dröjsmål (HSL, SFS 1982:763, 3 f §). Huruvida individuella 
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vårdplaner utfärdas i ett tidigt stadium hos människor med ALS i Sverige är för författarna av 

denna studie inte känt. Författarna är dock av åsikten, utifrån bakgrundsinformation samt 

studiens resultat, att behovet av individuell vårdplan alltid finns hos människor med ALS och 

att det är kritiskt att denna plan utfärdas snarast möjligt efter diagnos. 

5.3 Kliniska implikationer 

Det är nödvändigt att sjukvårdspersonal som möter individer med ALS besitter omfattande 

kunskap om vad det innebär för individen att leva med ALS vad beträffar sjukdomens 

biologiska, psykologiska och sociala konsekvenser för att kunna identifiera behov redan innan 

dessa uppstår. Vad gäller människors existentiella behov kan det vara en positiv faktor att ha 

kännedom om begreppen tillit, hopp och mening samt vad dessa innefattar för den individ 

som lever med ALS.  

Utifrån resultatet av studien framkom att individer ser på tillit, hopp och mening på olika sätt, 

vilket ställer höga krav på sjukvårdspersonal som har till uppgift att sätta sig in i varje 

individs unika behov. För var och en av respondenterna i studien beskrevs tillit, hopp och 

mening genom olika uttryck.  För en respondent var tro på Gud centralt medan det centrala 

uttrycket för en annan respondent var att få en värdig död. För att kunna främja välmående 

hos individer i snarlik sjukdomssituation bör vården vara anpassad utifrån deras olika uttryck, 

därmed inte sagt att vårdpersonal bör tillmötesgå individen i hennes önskan om dödshjälp 

utan endast om att upprätthålla värdigheten ända in i döden. Vårdpersonal som arbetar med 

patienter som insjuknat i ALS bör ha omfattande kunskaper om sjukdomen ALS likväl som 

sjukdomens sociala och psykologiska inverkan. 

Även om individens fysiska funktioner avtar har individen tankeförmåga, förståelse, m.m. 

kvar. I resultatet framkom att respondenterna uttryckte en stärkt känsla av tillit mot vården i 

de fall där vårdpersonal lyckades med bedriften att förmedla trygghet till respondenterna. 

Respondenterna värdesatte ärlighet gällande sjukdomsprognos från läkaren. 

Med beaktande av resultatet tycker författarna att sjuksköterskan behöver ha en djupare 

kunskap och tid för att kunna tillgodose behoven som resultatet belyser. Resultatet ger en 

inblick i betydelsen av familj, vänner, tro, hopp och mening. Det ger ett perspektiv på vad 

dessa respondenter tyckte var livskvalitet och ett värdigt liv med veteskapen att de insjuknat i 

en till dagsläget ej botbar sjukdom (Vitale & Genge, 2007). Resultatet ger en tyngd till varför 

det är viktigt att kunna få tid att samtala mer med individerna som vårdas för att kunna 

tillgodose behov som inte belyses i den dagliga verksamheten.  

5.3.1 Ytterligare forskning 

I och med sjukdomens hastiga förlopp och livsomvälvande påverkan bör ytterligare forskning 

syfta till att undersöka hur livskvalitet kan främjas hos individer med ALS. 

I ett tvärprofessionellt vårdlag behövs en teoretisk ram som tar hänsyn till hela individens 

behov. Inom den äldre skolan fokuserar ofta vården på de biologiska aspekterna men bortser 

från de sociala och psykologiska aspekterna (Engel, 1992). I en biopsykosocial modell finns 

fördelen att individen ses utifrån den kontext som denne befinner sig i och ingenting glöms 

bort. Modellen gör det enkelt att arbeta tvärprofessionellt i nära samarbete med andra 

professioner (Kaslow et al., 2007). Ett förslag till ytterligare forskning är att se hur 

tvärprofessionella vårdlag kan främja livskvalitet hos människor med ALS utifrån en 

biopsykosocial modell. Omfattande forskning har gjorts vad beträffar biologiska aspekter av 

ALS. Ytterligare forskning behövs vad beträffar de sociala och psykologiska aspekterna av 

ALS och hur omvårdnaden kan främja dessa. 
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5.4 Slutsats 

Det är läsaren som avgör om studiens resultat är applicerbart till en viss kontext. Generellt 

kan sägas att studien är gjord utifrån data där samtliga respondenter varit av svensk börd och 

att respondenterans berättelser utgår från en svensk kulturell och social kontext. Denna 

kontext kan vara särskilt tydlig vad beträffar delarna tillit till vården, tillit till anhöriga samt 

familjen och vänners betydelse. Studien är dessutom gjord utifrån ett smalt urval omfattande 

endast fyra stycken respondenter vilket innebär att några generaliseringar till populationen 

innefattande människor insjuknade med ALS inte bör göras utan ytterligare konsultation av 

det aktuella vetenskapliga forskningsläget. 
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Bilaga 4 

Meningsenheter Kondensering Kod  Underkategori Huvudkategori 

”Jag grät förstås en del, men tog det 

ganska lugnt och berättade för alla 

som var där att jag hade min trygghet 

i Jesus Kristus. Att jag hade ett evigt 

liv i himlen efter döden och inget att 

frukta. Inte ens döden.” (Beiron & 

Lundmark, 2011, s. 17) 

Grät en del, tog det lugnt och 

berättade för alla att jag hade min 

trygghet i Jesus Kristus. Ett evigt 

liv i himlen och inget att frukta. 

Inte ens döden. 

Trygg i Jesus 

Kristus. Inget att 

frukta. 

 Tillit till tro. 

”Kanske betraktade jag mig själv på 

detta sätt just nu. Som ett fall för eget 

begrundande och tystnadsplikt. Ett 

ärende som jag i mitt hjärta hade 

överlämnat till Gud att bearbeta för 

mig.” (Beiron & Lundmark, 2011, s. 

41) 

Betraktade mig själv på detta sätt 

nu. Ett fall för eget begrundande 

och tystnadsplikt. Ett ärende jag i 

mitt hjärta överlämnat till Gud 

bearbeta för mig. 

Förtröstan till Gud.  Tillit till tro. 

”Energin räcker tidvis knappt till det 

egna humöret och då inser man vad 

mycket de sanna vännerna betyder. 

De som av hjärtat bryr sig om hur du 

har det. De som finns där när det 

behövs, utan att tränga sig på. Men 

som ändå försöker vara precis på den 

plats, där du behöver dem.” (Beiron 

& Lundmark, 2011, s. 54) 

Energin räcker knappt till och 

inser vad de sanna vännerna 

betyder. De som bryr sig. De som 

finns där, utan tränga sig på. 

Ändå försöker vara precis där du 

behöver dem. 

Sanna vänners 

betydelse. 
 Tillit till anhöriga. 

”Tack och lov för att vi alla har en 

vän som aldrig sviker. Jesus finns 

alltid där.” (Beiron & Lundmark, 

2011, s. 54) 

Tack och lov vi alla har en vän 

som aldrig sviker. Jesus finns 

alltid där.  

Förtröstan till Jesus.  Tillit till tro. 

”De frågade mig om jag hade svår 

ångest, som de allra flesta ALS-

Frågade mig om svår ångest, som 

ALS-patienter har. Trygg i Jesus, 

Berätta om Gud.  Tillit till tro. 



 
 

 
 

patienter har. ”- Nej, jag är trygg i 

Jesus”, sa jag sanningsenligt.” 

(Beiron & Lundmark, 2011, s. 64) 

sanningsenligt. 

”Ändå får jag skriva och tala om att 

det finns en Gud som älskar mig. Och 

som älskar dig! En Gud som ger mig 

trygghet alla dagar.” (Beiron & 

Lundmark, 2011, s. 84) 

Skriva och tala om Gud som 

älskar mig. Och dig. Gud ger mig 

trygghet. 

Berätta om Gud.  Tillit till tro. 

”Tack och lov för sjukvård! Jag har 

blivit mycket väl omhändertagen och 

det är riktigt roligt att se hur väl de 

sköter, inte bar mig, utan också alla 

andra patienter. Mitt i allt elände 

med sjukhuset, gick det därför att 

hålla humöret uppe genom dessa 

människor, och alla tillfällen att läsa 

Kalle-Anka i väntrum och i 

sjuksängarna.”  (Beiron & 

Lundmark, 2011, s. 90) 

Tack för sjukvård! Blivit väl 

omhändertagen och roligt se hur 

väl de sköter alla patienter. I 

elände med sjukhuset, gick det 

hålla humöret uppe genom dessa 

människor, tillfällen att läsa i 

väntrum och i sjuksängarna. 

Gott 

omhändertagande 

inom sjukvården. 

 Tillit till vården. 

”Faktiskt hade jag haft lite ångest för 

sjukstugan, men den försvann direkt 

när jag fick möta denne lugne och 

trygge läkare.”  (Beiron & 

Lundmark, 2011, s. 91) 

Ångest för sjukstugan, försvann 

när jag fick möta lugne och 

trygge läkaren. 

Lugnt och tryggt 

bemötande. 
 Tillit till vården. 

”Faktum är att alla mina kontakter 

med sjukvården under mitt liv har 

varit lika positiva. Dessa ”änglar” i 

sina vita rockar har all min respekt 

och tacksamhet.”  (Beiron & 

Lundmark, 2011, s. 91) 

Kontakter med sjukvården 

positiva. Dessa ”änglar” i vita 

rockar har min respekt och 

tacksamhet. 

Gott 

omhändertagande 

inom sjukvården. 

 Tillit till vården. 

”Bibeln är min bästa vän och absolut 

det föremål, som jag skulle ta med 

Bibeln min bästa vän och det 

föremål, skulle ta med till den 

Bibeln min vän.  Tillit till tro. 



 
 

 
 

mig till den öde ön eller fängelset.” 

(Beiron & Lundmark, 2011, s. 93) 

öde ön eller fängelset. 

”Jag har frid. En inre frid, som jag 

kan förmedla av hela mitt hjärta. Det 

bygger inte på att jag är trygg i min 

egen person, att jag kan själv och att 

jag är stark. Tvärt om är jag rädd 

och svag. Jag har ibland ångest för 

stunden som är och vad som skall 

komma, men i mitt inre har jag ändå 

en frid för hur det ska gå för mig. Att 

jag inte kommer att bara dö och 

försvinna eller ännu värre hamna i 

helvetet – där är jag ju nästan nu 

genom ALS. Nej, jag har en frid för 

att Gud har allt under kontroll och att 

jag kommer att få möta Jesus Kristus, 

som jag har försökt tjäna så gott jag 

har kunnat.” (Beiron & Lundmark, 

2011, s. 125) 

Inre frid, jag kan förmedla av mitt 

hjärta. Bygger inte på att jag är 

trygg i min egen person, kan själv 

och är stark. Är rädd och svag. 

Har ibland ångest för stunden 

som är och vad som skall komma, 

i mitt inre har jag ändå frid för 

hur det ska gå. Kommer inte bara 

dö och försvinna eller hamna i 

helvetet – där är jag nu genom 

ALS. Har frid att Gud har allt 

under kontroll och att jag 

kommer möta Jesus Kristus, som 

jag försökt tjäna så gott jag 

kunnat. 

Förtröstan till att 

Gud har allt under 

kontroll. 

 Tillit till tro. 

”- Hur mår jag då snart ett år efter 

diagnosen?” ”Många frågar just 

detta och när jag ser all omsorg om 

mig, blir jag rörd till tårar. Tack!” 

(Beiron & Lundmark, 2011, s. 131) 

Hur mår jag ett år efter 

diagnosen? Många frågar och ser 

all omsorg, blir rörd till tårar.  

Tack! 

Värdesätter omsorg 

från vänner. 
 Tillit till anhöriga. 

”Det är tur att herren som ständig 

samtalspartner. Med honom kan jag 

tala obehindrat och för stunden 

glömma att min strupe inte tillåter 

mig vanligt tal.” (Beiron & 

Lundmark, 2011, s. 131) 

Herren som ständig 

samtalspartner. Med honom kan 

jag tala obehindrat och glömma 

att min strupe inte tillåter vanligt 

tal. 

Herren min 

samtalspartner. 
 Tillit till tro. 



 
 

 
 

”Hur det än blir så vilar jag dock i 

Guds hand och det känns bra att ha 

honom till chaufför på väg mot nästa 

hållplats. Det gör en del för 

tryggheten att få höra en bekant röst i 

högtalaren under resans lopp.” 

(Beiron & Lundmark, 2011, s. 135) 

Hur det än blir vilar jag i Guds 

hand och känns bra ha honom till 

chaufför mot nästa hållplats. Gör 

en del för tryggheten få höra 

bekant röst i högtalaren under 

resans lopp. 

Förtröstan till Gud.  Tillit till tro. 

”Gud är ändå min trofaste vän här 

inne i ensamheten. När det är som 

mest uppförsbacke känner jag hans 

närvaro och jag vet att Han är min 

trofaste vän livet ut. Många har svikit 

mig i livet och det har bränt som eld i 

min själ, men inte Han. Gud har inte 

svikit mig, men däremot har jag svikit 

Honom ibland.” (Beiron & 

Lundmark, 2011, s. 152) 

Gud min trofaste vän i 

ensamheten. När det är 

uppförsbacke känner jag hans 

närvaro och vet att Han är 

trofaste vän livet ut. Många har 

svikit i livet och bränt som eld i 

min själ, men inte Han. Gud har 

inte svikit, däremot har jag svikit 

ibland. 

Gud min trofaste 

vän. 
 Tillit till tro. 

”Utan Tove hade inget blivit. Hon 

förstår morsan fast jag inte kunde 

uttrycka mig längre.” (Abram-

Nilsson & Axelsson, 2003, s. 23) 

Utan Tove hade inget blivit. 

Förstår morsan fast jag inte kunde 

uttrycka mig längre.  

Bli förstådd.  Tillit till anhöriga. 

”Ursula, jag ska försöka skriva glada 

brev till dej. Annars får du ta alla 

bekymmer. Men det är skönt att tala 

med nån.” (Abram-Nilsson & 

Axelsson, 2003, s. 65) 

Ursula, ska skriva glad brev till 

dig. Annars får du ta alla 

bekymmer. Skönt tala med nån. 

Bli förstådd.  Tillit till anhöriga. 

”Jag är så lycklig över de här 

dagarna! Anna gjorde mig så glad, vi 

tänker och känner upp genom molnen 

och det är en trygghet när man lever 

så långt bort, när man ändå lever. Vi 

sa adjö med glädje och sorgen låg 

Lycklig över de här dagarna! 

Anna gjorde mig glad, vi tänker 

och känner genom molnen och 

det är en trygghet när man lever 

långt bort. Sa adjö med glädje 

och sorgen låg lågt. Lycka för 

Trygg och förstådd i 

relation. 
 Tillit till anhöriga. 



 
 

 
 

lågt. Det var en lycka för mej! Även 

om jag har en svår tid framför, var 

det en lycka att träffa och skiljas! 

Vänskap genom allt!” (Abram-

Nilsson & Axelsson, 2003, s. 105) 

mig! Svår tid framför, var det 

lycka att träffa och skiljas! 

Vänskap genom allt! 

”Vi tänker så lika så fort så det 

spelar inte någon roll om man är med 

eller inte. Man är ändå med och 

avstånd och tid har ingen betydelse. 

Det är en lättnad för mig.” (Abram-

Nilsson & Axelsson, 2003, s. 106) 

Tänker lika spelar ingen roll om 

man är med eller inte. Man är 

ändå med och avstånd och tid har 

ingen betydelse. Lättnad för mig. 

Gemenskap 

oberoende av tid och 

avstånd. 

 Tillit till anhöriga. 

”Av och till rasar jag ihop och blir en 

våt fläck med tårarna strömmande. 

Det är min man Ove, som då ”får 

sopa upp resterna” och intala mig 

livsmod igen.” (Fant, 1994, s. 13) 

Av och till rasar jag ihop med 

tårar strömmande. Ove, som ”får 

sopa upp resterna” och intala mig 

livsmod. 

Stärkt genom make.  Tillit till anhöriga. 

”- Jag lovar att ge dig ärliga svar på 

allt du frågar och att vi kommer att 

göra allt vi kan för att hjälpa dig”. 

”Det känns tryggt. Jag får stort 

förtroende för honom.” (Fant, 1994, 

s. 26) 

Lovar ge dig ärliga svar och 

kommer göra allt för att hjälpa 

dig. Känns tryggt. Får förtroende 

för honom. 

Förtroendeingivande 

bemötande. 
 Tillit till vården. 

”Varför känns det otillåtet att få 

njuta av en stunds lycka? Att få känna 

att livet faktiskt är värme och glädje 

ibland? Tänker jag och kryper tätt 

intill min halvsovande man som utan 

att öppna ögonen sluter mig i sin 

varma famn. Jag njuter och känner 

att just nu genomströmmas jag av 

värme och glädje. Värmen från en 

älskad människa och glädje över att 

Varför känns otillåtet få njuta av 

en stunds lycka? Få känna att 

livet är värme och glädje ibland? 

Tänker jag och kryper intill min 

man som sluter mig i sin famn. 

Njuter och genomströmmas av 

värme och glädje. Värmen från 

en älskad människa och glädje 

över han, det blev vi två, sent i 

livet. 

Glädjen att vara ett 

par. 
 Tillit till anhöriga. 



 
 

 
 

han finns, att det blev just vi två, sent 

i livet.” (Fant, 1994, s. 89) 

”Det känns tryggt med hela teamet 

på KS: arbetsterapeut, kurator och 

sköterskor. Inte minst uppskattar jag 

kontakten med Lars-Olof Ronnevi och 

Margaretha Liljedahl, som är den 

sammanbindande länken i detta 

behandlingsteam. Alla ger stöd, var 

och en på sitt sätt.” (Fant, 1994, s. 

113) 

Känns tryggt med teamet på KS. 

Uppskattar kontakten med Lars-

Olof och Margaretha, som 

sammanbindande länken i 

behandlingsteam. Alla ger stöd, 

på sitt sätt. 

Välfungerande 

behandlingsteam. 
 Tillit till vården. 

”Sedan åker både nagellack och 

könshår bort som en dans. Det kittlar 

när hon rakar mig och vi skrattar 

båda. Jag börjar gilla henne, och när 

hon sedan renskrubbar mig säger 

jag: - Du är den första främmande 

person som tvättar mig, men det är 

sådant jag får vänja mig vid. Jag 

kommer att behöva en personlig 

assistent så småningom. Då skulle 

jag vilja ha en sådan som du!” (Fant, 

1994, s. 135) 

Nagellack och könshår bort. Hon 

rakar mig och vi båda skrattar. 

Börjar gilla henne och hon 

renskrubbar mig: Du den första 

främmande person som tvättar 

mig, sådant får vänja mig vid. Jag 

kommer behöva en personlig 

assistent. Då skulle vilja ha en 

sådan som du. 

Förtroendeingivande 

vårdpersonal. 
 Tillit till vården. 

”Jag har så mycket outlevd smärta 

och djup förtvivlan inom mig. När 

någon, som Myran idag, lyssnar och 

förstår, så brister fördämningarna 

och sorgen väller fram. Jag kvider 

och hulkar, gråter som ett övergivet 

barn.” (Fant, 1994, s. 183) 

Har mycket outlevd smärta och 

förtvivlan inom mig. När Myran 

lyssnar och förstår brister 

fördämningarna och sorgen väller 

fram. Kvider och hulkar, gråter 

som ett barn. 

Bli lyssnad till och 

förstådd. 
 Tillit till anhöriga. 

”Myran håller om mig, vaggar mig 

och tröstar. Det är skönt att någon 

Myran håller om, vaggar och 

tröstar. Skönt få vara liten in 

Fördjupad vänskap.  Tillit till anhöriga. 



 
 

 
 

gång få vara liten i någons trygga 

famn, det är jag så sällan.” (Fant, 

1994, s. 183) 

någons trygga famn. 

”- Kommer du att skämmas för mig 

när jag sitter i rullstol och tungan 

hänger och dinglar?” ”Frågan är 

löjlig, men nödvändig. Han svarar att 

han aldrig kommer att skämmas och 

att han kan torka sin Ussepusse i 

stjärten.” (Lindquist, 2004, s. 39) 

Kommer du skämmas när jag 

sitter i rullstol och tungan hänger 

och dinglar? Frågan är 

nödvändig. Han svarar att han 

aldrig kommer skämmas. 

Lita på make.  Tillit till anhöriga. 

” – Jag kommer aldrig att överge dig. 

Jag är med dig ända till slutet, och 

sedan tar jag hand om dina döttrar 

och dina söner.” ”Det är exakt det 

jag behöver: beröring och tröst och 

känsla av tillit.” (Lindquist, 2004, s. 

110) 

- Kommer aldrig att överge dig. 

Är med till slutet och tar hand om 

dina döttrar och söner. Exakt det 

jag behöver: beröring, tröst och 

tillit. 

Fördjupad vänskap.  Tillit till anhöriga. 

”Här sitter vi och talar med bara få 

ord. Jag är närmare min man än 

någonsin tidigare. Närmare mig 

själv.” (Lindquist, 2004, s. 117) 

Sitter och talar med få ord. Är 

närmare min man än tidigare. 

Närmare mig själv. 

Glädjen att vara ett 

par. 
 Tillit till anhöriga. 

”Jag älskar vatten. Jag älskar att 

känna värmen strila över kroppen 

och jag älskar att hon lutar mitt 

huvud mot sina bröst. Jag borrar in 

mig i den djupa klyftan och känner 

tillit.” (Lindquist, 2004, s. 127) 

Älskar vatten. Känna värmen 

strila över kroppen och älskar att 

hon lutar mitt huvud mot sina 

bröst. Borrar in mig och känner 

tillit. 

Tillit i 

omvårdnadssituation. 
 Tillit till vården. 

”Du ska vara min man, inte min 

doktor. Jag måste kunna lita på dig, 

piper jag, och han svarar att det kan 

jag.” (Lindquist, 2004, s. 137) 

Du ska vara min man, inte 

doktor. Måste kunna lita på dig, 

han svarar att det kan jag. 

Lita på maken.  Tillit till anhöriga. 



 
 

 
 

”De talar över mitt huvud om mig. – 

Hon borde ha draglakan när vi 

vänder henne. – Kan hon gå själv? 

Jag är en tredjeperson. En ”Hon”. 

Det lustiga är att jag gillar det. De 

tar hand om mig och jag kan bara 

låta det ske. Jag har min egen sfär, 

mitt rum, dit ingen når. Inga krav. 

Fritt för egna tankar.” (Lindquist, 

2004, s. 167) 

De talar över mitt huvud. Jag är 

en tredjeperson. En ”Hon”. Gillar 

det. De tar hand om mig och jag 

kan låta det ske. Har min egen 

sfär, i mitt rum dit ingen når. Inga 

krav. Fritt för egna tankar. 

Tillit i 

omvårdnadssituation. 
 Tillit till vården. 

”Alla de här människorna som har 

förstått, och vill vara nära, de är 

kanske de viktigaste människorna. De 

som vågar komma nära, och dela 

både smärta och glädje.” (Lindquist, 

2004, s. 169-170) 

Människor som förstått, och vill 

vara nära, är kanske de viktigaste. 

De som komma nära, och dela 

smärta och glädje. 

Värdesatt 

ansträngning från 

andra. 

 Tillit till anhöriga. 
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”Både för smakens skull, men kanske 

också för att det känns som att jag 

skulle vara på väg att ge upp om jag 

bara skulle använda peggen. Jag vill 

visa för mig själv att jag lever och att 

jag inte tänker ge mig. Envis som jag 

är.” (Beiron & Lundmark, 2011, s. 

26) 

För smakens skull, men också för 

det känns som jag skulle vara på 

väg ge upp om jag bara använda 

peggen. Vill visa mig själv jag 

lever och inte tänker ge mig.  

Viljan att visa att jag 

lever och inte tänker 

ge mig. 

 Viljan att vägra ge 

upp. 

”Istället förstår jag igen att vid nästa 

hållplats, då är det avstigning för 

gott. Ändstation. Tårarna kommer 

och jag får stanna upp ett tag och 

samla mig. Jag kommer ju att stiga 

av på min nya hemadress. Det som 

jag har pratat så varmt om under alla 

dessa år. Dit jag har längtat att få 

komma.” (Beiron & Lundmark, 2011, 

s. 54) 

Vid nästa hållplats, då är det 

avstigning för gott. Ändstation. 

Tårarna kommer får stanna upp 

och samla mig. Kommer ju stiga 

av på nya min nya hemadress. 

Det jag pratat om under dessa år. 

Dit jag längtat. 

Förtröstan om evigt 

liv. 
 Tro på Gud. 

”Vi har ett liv att leva och det är Gud 

som skall bestämma hur långt det 

skall bli.” (Beiron & Lundmark, 

2011, s. 101) 

Har ett liv att leva och Gud skall 

bestämma hur långt det skall bli. 

Gud har allt under 

kontroll. 

 Tro på Gud. 



 
 

 
 

”Sist är jag trygg för att Gud har en 

plats för mig när jag dör.” (Beiron & 

Lundmark, 2011, s. 106)  

Trygg att Gud har plats för mig 

när jag dör. 

Gud har plats för 

mig. 

 Tro på Gud. 

”Tack Gud för att jag får vara ditt 

barn, trots alla mina fel och brister. 

Just nu behöver jag dig mer än 

någonsin.” (Beiron & Lundmark, 

2011, s. 152) 

Tack Gud att jag får vara ditt 

barn, trots fel och brister. 

Behöver dig mer än någonsin. 

Förtröstan till att 

Gud ger kraft. 

 Tro på Gud. 

”Som alltid är livet spännande med 

Jesus och det ska bli spännande att se 

vad jag hinner med att göra.” 

(Beiron & Lundmark, 2011, s. 154) 

Alltid är livet spännande med 

Jesus och spännande se vad jag 

hinner göra. 

Nyfikenhet på 

framtiden med Jesus. 
 Tro på Gud. 

”Inte mycket jobb, vackert, varmt, 

badar, glad att det är lättare att 

andas och simma, kanske övning 

ändå kan hjälpa mig.” (Abram-

Nilsson & Axelsson, 2003, s. 21) 

Inte mycket jobb, glad det är 

lättare andas och simma, kanske 

övning kan hjälpa. 

Förhoppning om 

tillfrisknande. 
 Hopp om 

behandling och 

friskhetsfaktorer. 

”Min sista vilja är att man inte 

behandlar sjukdomen annat än med 

adekvat smärtlindring, även om det 

förkortar mitt liv.” (Abram-Nilsson 

& Axelsson, 2003, s. 57) 

Sista vilja är att inte behandlar 

sjukdomen annat än adekvat 

smärtlindring, även om det 

förkortar liv. 

Slippa lida. Påskyndade av 

döendet. 

Förhoppning om 

smärtlindring, slippa 

lidande och 

förkortning av livet. 

”Jag vill nu i livets slutskede även ha 

en möjlighet att själv kunna 

bestämma när jag skall dö. Det är 

bara jag som kan avgöra när min 

livskvalitet är slut, även om våren 

blommar och fåglarna sjunger.” 

(Abram-Nilsson & Axelsson, 2003, s. 

57) 

Vill i livets slutskede ha 

möjlighet bestämma när jag skall 

dö. Är bara jag som kan avgöra 

när livskvalitet är slut. 

Självbestämmande. Påskyndade av 

döendet. 

Förhoppning om 

smärtlindring, slippa 

lidande och 

förkortning av livet. 

”Men jag vill få hjälp till en 

odramatisk, stilla och smärtfri död.” 

Vill får hjälp till odramatisk, 

stilla och smärtfri död. 

Slippa lida.  Förhoppning om 

smärtlindring, slippa 



 
 

 
 

(Abram-Nilsson & Axelsson, 2003, s. 

57) 

lidande och 

förkortning av livet. 

”Jag vill somna lugnt – en natt, jag 

har ju ändå ingen chans att bli frisk. 

Och att ligga och vänta, det vill jag 

inte. Dö måste vi ju alla, och det är 

väl inget fel att göra det lite fortare 

om alla är med på det.” (Abram-

Nilsson & Axelsson, 2003, s. 58) 

Vill somna lugnt, har ändå ingen 

chans att bli frisk. Ligga och 

vänta, vill jag inte. Dö måste vi 

alla, och inget fel att göra det 

fortare om alla är med på det. 

Slippa lida och 

självbestämmande. 

Påskyndade av 

döendet. 

Förhoppning om 

smärtlindring, slippa 

lidande och 

förkortning av livet. 

”Själv har jag ingen 

framtidsförväntan, naturligtvis. 

Hamnar jag på sjukhus finns det 

kanske sömnmedel så jag slipper vara 

vaken. Men annars skulle jag ha en 

dos av sömnmedel stor nog så att jag 

slapp vakna”. (Abram-Nilsson & 

Axelsson, 2003, s. 58) 

Har ingen framtidsförväntan. På 

sjukhus finns kanske sömnmedel 

så jag slipper vara vaken. Annars 

skulle jag ha dos av sömnmedel 

stor så jag slapp vakna. 

Slippa lida och 

förhoppning om 

läkemedel. 

Påskyndade av 

döendet. 

Förhoppning om 

smärtlindring, slippa 

lidande och 

förkortning av livet. 

”Vad finns det för möjligheter att 

förkorta livet utan smärta och 

skräck? Hänga sej? Hoppa från 

Västerbron eller Fiskargatan, köra in 

i en bergvägg? Eller som du sa, låta 

bli att äta och dricka? Du vet att jag 

vill bli sövd och död. Enklast och 

fortast för alla. Måste man vända sig 

till en veterinär?” (Abram-Nilsson & 

Axelsson, 2003, s. 89) 

Finns det möjligheter förkorta 

livet utan smärta och skräck? 

Hänga sej? Hoppa från 

Västerbron eller Fiskargatan, 

köra in i bergvägg? Låta bli äta 

och dricka?  Vill bli sövd och 

död. 

Förhoppning om 

förkortat liv. 

Påskyndade av 

döendet. 

Förhoppning om 

smärtlindring, slippa 

lidande och 

förkortning av livet. 

”Jag vill ha ro, inte skräck de sista 

månaderna av livet.” (Abram-

Nilsson & Axelsson, 2003, s. 90) 

Vill ha ro, inte skräck sista 

månaderna. 

Slippa lida.  Förhoppning om 

smärtlindring, slippa 

lidande och 

förkortning av livet. 



 
 

 
 

”Hade vi kunnat göra en sommartur 

till Holland och komma hem i en urna 

hade vi gjort det”. (Abram-Nilsson & 

Axelsson, 2003, s. 90) 

Hade vi kunnat göra en 

sommartur och komma hem i 

urna hade vi gjort det. 

Förhoppning om 

förkortat liv. 
 Förhoppning om 

smärtlindring, slippa 

lidande och 

förkortning av livet. 

”Han håller om mig och tröstar mig 

om nätterna. Vi är varann så oerhört 

nära i vår förtvivlan, men det är jag 

som gråter och klagar och ser allting 

i svart och Ove som hela tiden 

försöker bortse från sorgliga fakta 

och målar upp en ljusare framtid, 

dessutom för tio, tjugo år framåt. 

Han ser lösningar där jag ser 

problem.” (Fant, 1994, s. 48) 

Han håller om och tröstar mig. Vi 

är oerhört nära i vår förtvivlan, 

men jag gråter och klagar och ser 

i svart och Ove försöker bortse 

från sorgliga fakta och målar en 

framtid, för tio, tjugo år framåt. 

Han ser lösningar jag ser 

problem. 

Intalad livshopp.  Familj och kärlek. 

”Kärlekens vägar är förunderliga, 

kärlekens under ofattbart och svårt 

att beskriva. Men ett är säkert: kärlek 

är en otrolig kraftkälla! Den dag som 

har börjat såhär orkar man nästan 

vad som helst…” (Fant, 1994, s. 89) 

Kärlekens vägar förunderliga, 

kärlekens under ofattbart. Ett är 

säkert: kärlek är en kraftkälla! 

Den dag som börjat såhär orkar 

man. 

Kärleken är en 

kraftkälla. 
 Familj och kärlek. 

”Jag ska klara det, jag har ju 

beslutat mig för att bjuda motstånd 

genom att använda den envishet 

naturen har rustat mig med i så rikt 

mått.” (Fant, 1994, s. 105) 

Ska klara det, har beslutat att 

bjuda motstånd genom den 

envishet naturen rustat mig med. 

Viljan till kamp.  Viljan att vägra ge 

upp. 

”Han säger också att den nya 

behandling som skulle ha påbörjats 

den 21 april, nu kan komma igång 

snart. Han har sökt licens hos 

Läkemedelsverket för mig och 

ytterligare en patient och tror att 

preparatet kan komma från Holland 

Den nya behandlingen som skulle 

påbörjats, kan komma igång 

snart. Sökt licens för mig och 

ytterligare en och tror preparatet 

kan komma redan denna månad. 

Bra, är otålig att komma igång. 

Hopp om 

behandling. 
 Hopp om 

behandling och 

friskhetsfaktorer. 



 
 

 
 

redan denna månad. Bra, jag är 

otålig att komma igång!” (Fant, 

1994, s. 107) 

”Ibland funderar jag på att göra en 

förteckning på saker jag inte längre 

klarar utan hjälp, men så slår jag 

bort den tanken och försöker tänka 

tvärtom: skriv upp allt du ännu kan 

göra, Maj! Och då inser jag att det 

fortfarande är så mycket att den 

listan skulle bli väldigt lång!” (Fant, 

1994, s. 120-121) 

Funderar på att göra en 

förteckning på saker jag inte 

klarar, men slår bort tanken och 

försöker tänka tvärtom: skriv allt 

du kan göra, Maj! Då inser jag att 

den listan skulle bli lång! 

Funktioner i 

behållning. 
 Hopp om 

behandling och 

friskhetsfaktorer. 

”Ove är snabb att hitta på lösningar 

och att vända saker till något positivt, 

det är bra, det håller mig på gott 

humör.” (Fant, 1994, s. 131) 

Ove snabb hitta lösningar och 

vända saker till positivt, det håller 

mig på gott humör. 

Stärkt av make.  Familj och kärlek. 

”Bra, tycker jag, håller humöret uppe 

rätt bra. Jag är inne i en period där 

jag har föresatt mig att kämpa emot 

så länge det går. Om jag kan ha en 

positiv attityd så tror jag det 

hjälper.” (Fant, 1994, s. 155) 

Håller humöret uppe rätt bra. Är 

inne i en period där jag föresatt 

mig kämpa emot så länge det går. 

En positiv attityd tror jag hjälper. 

Positiv attityd.  Optimism. 

”Ena dagen är jag fast besluten att 

krama ur det här livet allt det har att 

ge. Jag vill resa och uppleva nya 

miljöer, möta gamla vänner och nya 

människor.” (Fant, 1994, s. 184) 

Ena dagen fast besluten krama ur 

livet allt. Vill resa och uppleva 

miljöer, vänner och nya 

människor. 

Viljan att fortsätta 

leva. 
 Viljan att vägra ge 

upp. 

”För mig börjar en oviss framtid men 

samtidigt en helt ny tid. En 

spännande tid på många sätt, en tid 

med många nya moment och okända 

faktorer.” (Fant, 2004, s. 213) 

Börjar en oviss framtid men en 

helt ny tid. En spännande tid, 

med många nya moment och 

okända faktorer. 

Nyfikenhet.  Stunder av glädje 

och upplevelser av 

starka intryck. 



 
 

 
 

”Det finns två vägar att färdas. Den 

ena är att lägga sig ner, vara bitter 

och vänta. Den andra är att försöka 

göra något vettigt av eländet. Se det 

positivt, hur banalt det än kan låta. 

Min väg är den andra. Logiskt sett 

måste jag därför leva bara just nu. 

Det finns faktiskt ingen lysande 

framtid för mig. Men ett lysande nu.” 

(Lindquist, 2004, s, 84) 

Finns två vägar att färdas. Lägga 

sig ner, vara bitter och vänta. 

Försöka göra något vettigt av 

eländet. Se positivt. Min väg är 

den andra. Måste därför leva just 

nu. Finns ingen framtid för mig. 

Men ett nu. 

Optimism blir en 

källa till kraft. 
 Optimism. 

”Hon berättar att Rilutek kan tänkas 

skydda hjärnan från angrepp av 

glutamat. Glutamat är en 

transmittorsubstans i hjärnan. För 

mycket är skadligt för nervcellerna, 

och man tror att ALS-patienter har 

för mycket glutamat. Jag läser om 

den korta överlevnadstiden för dem 

som har den formen av ALS som jag 

har. Och tiden får ett annat 

perspektiv. En annan innebörd. Tre 

månader till med barnen! Om, om.” 

(Lindquist, 2004, s, 89) 

Rilutek kan skydda hjärnan från 

angrepp. Läser om den korta 

överlevnadstiden för den formen 

av ALS jag har. Tiden får ett 

annat perspektiv. Tre månader till 

med barnen. 

Förhoppning om att 

läkemedel ska 

förlänga livet. 

 Hopp om 

behandling och 

friskhetsfaktorer. 

”Jag kan skratta. Krama mina fyra 

barn, åtminstone få upp vänster arm 

så att jag kan röra dem. Krama min 

man, och pussa honom med den 

halvförlamade munnen. Läsa. Lyssna 

på musik. Andas frisk luft. Resa i 

minnets labyrint. Lyssna på vänner. 

Ro…? Känna inre ro!” (Lindquist, 

2004, s, 152) 

Kan skratta. Krama mina barn, 

åtminstone röra dem. Krama min 

man, pussa honom med den 

halvförlamade munnen. Läsa. 

Lyssna på musik. Andas. Resa i 

minnet. Lyssna på vänner. Känna 

inre ro! 

Friskhetsfaktorer.  Hopp om 

behandling och 

friskhetsfaktorer. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 6 

Meningsenheter Kondensering Kod  Underkategori Huvudkategori 

”När vi kom var det inte mycket till 

trädgård runt huset. Perfekt tyckte 

jag om det också och tog det som ett 

projekt för att skapa en oas för oss. 

Allt som växer och gror älskar jag.” 

(Beiron & Lundmark, 2011, s.13) 

Inte mycket till trädgård runt 

huset. Perfekt, tog det som ett 

projekt skapa en oas. Allt som 

växer och gror älskar jag. 

Meningsfullt projekt.  Sysselsättning. 

”Trots kampen med att äta med 

munnen, så kämpar jag på. Bara för 

att få smaken av aromen i munnen.” 

(Beiron & Lundmark, 2011, s. 25) 

Trots kampen äta med munnen, 

kämpar jag. För att få smaken av 

aromen i munnen. 

Stimulering av 

smaksinnet. 
 Stunder av glädje 

och upplevelser av 

starka intryck. 

”Onekligen är beskedet om en 

sjukdom en rejäl tankeväckare om 

vad som är viktigt och värdefullt i 

livet. Inte är det prylar och pengar, 

utan just det – livet! .” (Beiron & 

Lundmark, 2011, s. 44) 

Beskedet om sjukdom en rejäl 

tankeväckare om vad som är 

viktigt och värdefullt. Inte prylar 

och pengar utan – livet! 

Prioriteringar. Livets värde. Självbestämmande. 

”Under åren har vi haft många, 

många vänner och har det 

fortfarande. Men det här slog alla 

Haft många vänner och har 

fortfarande. Det här slog alla 

rekord. Trivs bra tillsammans och 

Social och andlig 

samvaro. 

 Familjens och 

vänners betydelse. 



 
 

 
 

rekord för oss. Vi trivs så bra 

tillsammans och det stämmer socialt 

och andligt.”  (Beiron & Lundmark, 

2011, s. 49) 

stämmer socialt och andligt. 

”Senare i Julita och Kungsör har jag, 

efter att vi fick knyta kontakt med 

Yvonne och Anna Maria, ändå fått 

möjlighet att spela i den omfattning 

jag klarar. Under ett halvår har vi 

tillsammans besökt flera 

församlingar och sammankomster. 

Det har varit så roligt för mig och jag 

hoppas och tror för oss alla.” 

(Beiron & Lundmark, 2011, s. 57-58) 

Fick knyta kontakt med Yvonne 

och Anna Maria, fått möjlighet 

spela i omfattning jag klarar. 

Under ett halvår tillsammans 

besökt församlingar och 

sammankomster. Varit roligt för 

mig och hoppas och tror för alla. 

Meningsfulla 

intressen. 
 Sysselsättning. 

”Att få förkunna evangelium i sång 

och toner, blandat med vittnesbörd 

om vem Jesus är. Det är absolut den 

härligaste uppgift jag kan ha.” 

(Beiron & Lundmark, 2011, s. 58) 

Få förkunna evangelium i sång 

och toner med vittnesbörd om 

Jesus. Absolut den härligaste 

uppgift jag kan ha.  

Vittnesbörd.  Trosuppfattning. 

”Tar jag tag i det jag kan i livet, så 

njuter jag av att se allt det vackra, 

höra fågelsång och få vara nära min 

fru och mina kära vänner.” (Beiron 

& Lundmark, 2011, s. 59) 

Tar tag i det jag kan i livet, njuter 

att se allt det vackra, höra 

fågelsång och få vara nära fru och 

vänner. 

Starka intryck.  Stunder av glädje 

och upplevelser av 

starka intryck. 

”I hela mitt liv har jag varit 

naturälskare, även om det här med 

trädgård kom in lite senare i livet. 

Främst är det den ro och frid som 

man kan få njuta av i naturen som 

lockar.” (Beiron & Lundmark, 2011, 

s. 61) 

Hela mitt liv varit naturälskare, 

även om trädgård kom senare i 

livet. Främst är det den ro och 

frid som man få njuta av i naturen 

som lockar. 

Rogivande natur.  Stunder av glädje 

och upplevelser av 

starka intryck. 



 
 

 
 

”Min nöd för andra människor blev 

större och jag måste berätta för 

andra att trots denna eländiga 

sjukdom, eller andra med lika dåliga 

framtidsutsikter, så finns det en Gud 

som älskar dig. Livet tar inte slut. Det 

finns en framtid.” (Beiron & 

Lundmark, 2011, s. 66) 

Nöd för andra människor blev 

större och måste berätta för andra 

trots denna sjukdom finns Gud 

som älskar dig. Livet tar inte slut. 

Det finns framtid. 

Berätta om Gud.  Trosuppfattning. 

”Vänner och gemenskap betyder 

också mycket för mig. Det har det 

alltid gjort. Jag är social och vill 

umgås med människor av alla 

sorter.” (Beiron & Lundmark, 2011, 

s. 66) 

Vänner och gemenskap betyder 

mycket för mig. Har alltid gjort. 

Social och vill umgås med 

människor. 

Gemenskap.  Familjens och 

vänners betydelse. 

”Tidigare hade jag svårt att bedöma 

om besöken verkligen blev 

värdesatta. Men nu vet jag av egen 

erfarenhet, hur stor betydelse de har. 

Särskilt då man ger sig tid till att 

verkligen lyssna.” (Beiron & 

Lundmark, 2011, s. 69) 

Tidigare haft svårt att bedöma om 

besöken blev värdesatta. Vet nu 

av egen erfarenhet hur stor 

betydelse de har. Särskilt då man 

ger tid till att lyssna. 

Värdesatt 

ansträngning från 

andra. 

Värdesatt 

ansträngning. 

Familjens och 

vänners betydelse. 

”Tack och lov för vänner. Det 

behöver inte vara långa och djupa 

samtal. Huvudsaken är att man får 

känna sig ihågkommen och älskad.” 

(Beiron & Lundmark, 2011, s. 69) 

Tack för vänner. Behöver inte 

vara långa och djupa samtal. 

Huvudsaken att få känna sig 

ihågkommen och älskad. 

Gemenskap och 

älskad. 
 Familjens och 

vänners betydelse. 

”Jag skulle inte våga låta mig själv 

bli bitter, när jag lever så nära livets 

slut. Jag vill vara fri och frälst den 

dagen det tar slut.” (Beiron & 

Lundmark, 2011, s. 77) 

Skulle inte våga låta mig bli 

bitter, lever nära livets slut. Vill 

vara fri och frälst den dagen det 

tar slut. 

Få tjäna Gud.  Trosuppfattning. 



 
 

 
 

”Min absoluta ambition och strävan 

är att leva för Gud.” (Beiron & 

Lundmark, 2011, s. 83) 

Absoluta ambition och strävan att 

leva för Gud. 

Få tjäna Gud.  Trosuppfattning. 

”ALS är inte det värsta. Inte alls! 

Tillräckligt kanske för att kallas 

”Helvetes-sjukdomen”, men inte så 

illa som om jag skulle bli bitter och 

medvetet kasta bort min tro. Då 

skulle jag gå evigt förlorad. Istället 

får jag nu tjäna honom efter bästa 

förmåga och när min tid på jorden är 

slut, så är nästa hållplats Himlen.” 

(Beiron & Lundmark, 2011, s. 83-84) 

ALS inte det värsta. Tillräckligt 

att kallas ”Helvetes-sjukdomen”, 

inte så illa som om jag skulle bli 

bitter och medvetet kasta bort 

min tro. Skulle gå evigt förlorad. 

Istället får tjäna honom efter 

förmåga och när min tid är slut, 

är nästa hållplats Himlen. 

Få tjäna Gud.  Trosuppfattning. 

”Jag har fått brev och besök och 

nästan blivit överraskad av, att det 

var så många vänner jag hade. Helt 

fantastiskt!” (Beiron & Lundmark, 

2011, s. 104) 

Fått brev och besök och blivit 

överraskad, det var många vänner 

jag hade. Helt fantastiskt!  

Värdesatt 

ansträngning från 

andra. 

Värdesatt 

ansträngning. 

Familjens och 

vänners betydelse. 

”Främst tänker jag på Ing-Marie, 

som har fått bära ett tungt lass den 

sista tiden. Tack och lov för att jag 

har haft och har henne.” (Beiron & 

Lundmark, 2011, s. 121) 

Tänker på Ing-Marie, som fått 

bära tungt lass sista tiden. Tack 

och lov för henne. 

Värdesatt 

ansträngning från 

andra. 

Värdesatt 

ansträngning. 

Familjens och 

vänners betydelse. 

”Utan hennes stöd hade jag aldrig 

kommit någon vart. Särskilt nu sedan 

jag har blivit sjuk, har Ing-Maries 

hjälp betytt enormt mycket. Här kan 

man verkligen prata om personlig 

assistent. På alla plan.” (Beiron & 

Lundmark, 2011, s. 122) 

Utan hennes stöd  hade aldrig 

kommit någon vart. Särskilt 

sedan blivit sjuk, har Ing-Maries 

hjälp betytt mycket. Kan 

verkligen prata om personlig 

assistent. 

Meningsfullt stöd 

från maka. 
 Familjens och 

vänners betydelse. 

”Vad viktigt det då är med sanna 

vänner. Riktiga vänner som lyssnar 

Viktigt med sanna vänner. 

Vänner som lyssnar och ställer 

Vänner som inte 

sviker. 
 Familjens och 

vänners betydelse. 



 
 

 
 

och ställer upp. Vänner som ber 

tillsammans med oss och som ser 

bönen som det starkaste medlet att 

förändra vår värld. Vardagsbedjande 

människor. Vänner som jag har 

förstått kommer att fortsätta vara 

vänner med Ing-Marie, även efter det 

dagen jag har gått bort.” (Beiron & 

Lundmark, 2011, s. 130) 

upp. Vänner som ber tillsammans 

och ser bönen som starkaste 

medlet att förändra vår värld. 

Vardagsbedjande människor. 

Vänner som kommer fortsätta 

vara vänner med Ing-Marie, efter 

jag gått bort. 

”Jag har bestämt mig att predika så 

länge jag kan.” (Beiron & Lundmark, 

2011, s. 143) 

Har bestämt att predika så länge 

jag kan. 

Predika.  Trosuppfattning. 

”Det är faktiskt svårare än man har 

tänkt sig att dö. Tove och jag fortsatte 

arbetet på Grafikens härliga Hus, en 

stor och innerlig upplevelse, och det 

blev en utställning.” (Abram-Nilsson 

& Axelsson, 2003, s. 23)  

Svårare än man tänkt sig att dö. 

Fortsatte arbetet på Grafikens 

Hus, stor och innerlig upplevelse, 

det blev en utställning. 

Sysselsättning.  Sysselsättning. 

”Gamla vänner är det bästa som 

finns. Det sprider trygghet omkring 

sig. Och man kan vara med även om 

det inte går att tala!” (Abram-

Nilsson & Axelsson, 2003, s. 60) 

Gamla vänner bästa som finns. 

Sprider trygghet. Kan vara med 

även om det inte går att tala. 

Gemenskap.  Familjens och 

vänners betydelse. 

”Det var verkligen kul att träffas! 

Men det känns verkligen urlöjligt att 

inte kunna prata, det var så mycket 

jag skulle vilja ha sagt. Det är 

verkligen en knäpp situation men det 

blev ingen gråt i alla fall. Det kändes 

lite som förr i världen när allt var 

roligt.” (Abram-Nilsson & Axelsson, 

2003, s. 65) 

Verkligen kul att träffas! Känns 

urlöjligt inte kunna prata, var 

mycket jag skulle vilja sagt. 

Verkligen en knäpp situation men 

ingen gråt i alla fall. Kändes som 

förr när allt var roligt. 

Nostalgi.  Familjens och 

vänners betydelse. 



 
 

 
 

”Sen åker du, Axel och Josch runt 

och fiskar i tysthet. Jag är med och 

tittar på och gläds!” (Abram-Nilsson 

& Axelsson, 2003, s. 72)  

Du Axel och Josch fiskar i 

tysthet. Är med och tittar och 

gläds! 

Gemenskap.  Familjens och 

vänners betydelse. 

”Härlig dag, Axel trött, vi plockade 

ris o kvistar, och Axel klippte gräs 

och jag ordnade i verkstaden, jag 

jobbade med färg och seende, satt 

och solade.” (Abram-Nilsson & 

Axelsson, 2003, s. 78)  

Härlig dag, Axel trött, plockade 

ris o kvistar, Axel klippte gräs 

och jag ordnade verkstaden, 

jobbade med färg och seende, satt 

och solade. 

Sysselsättning.  Sysselsättning. 

”Den finaste, härligaste, 

underbaraste händelse som kunde 

hända mej, vore att få dö med 

värdighet. Få somna in lugnt en 

kväll. Jag har sagt adjö till alla 

vänner.” (Abram-Nilsson & 

Axelsson, 2003, s. 94) 

Finaste, härligaste, underbaraste 

som kunde hända, vore att få dö 

med värdighet. Somna in lugnt. 

Sagt adjö till vänner. 

Dö med värdighet. Värdighet. Självbestämmande. 

”Mitt i alltihop förundras både Axel 

och jag över att vi trots allt har 

väldigt roligt varje dag. Och när 

Anna och Tove var här ett par dar 

förra veckan så höll jag faktiskt på att 

skratta ihjäl mej! Inte dumt!” 

(Abram-Nilsson & Axelsson, 2003, s. 

105) 

I alltihop förundras Axel och jag 

att vi trots allt har roligt varje 

dag. När Anna och Tove var här 

förra veckan höll jag på att 

skratta ihjäl mej! Inte dumt! 

Gemenskap.  Familjens och 

vänners betydelse. 

”Ett råd jag omedelbart bestämmer 

mig för att följa är Peter Nolls:” 

”Visa dem som håller av dig mera 

kärlek, ägna dig mindre åt dem som 

inte håller av dig”. (Fant, 2004, s. 55) 

Ett råd jag omedelbart bestämmer 

att följa är Peter Nolls: ”Visa dem 

som håller av dig mera kärlek, 

ägna dig mindre åt dem som inte 

håller av dig”. 

Prioritera rätt.  Självbestämmande. 

”Inom mig sprider sig ett lugn, en 

lycka över att äntligen få förmånen 

Inom mig sprider sig lugn, lycka 

över förmånen att diskutera svåra 

Ventilera tankar.  Familjens och 

vänners betydelse. 



 
 

 
 

att diskutera de här svåra frågorna 

med en kunnig och klok samling 

människor. Vilken dag!” (Fant, 2004, 

s. 65) 

frågorna med kunnig och klok 

samling människor. Vilken dag! 

”Jag blir jätteglad, det är underbart 

att höra att ett av mina program lett 

till en så positiv förändring för 

människor!” (Fant, 2004, s. 96-97) 

Blir jätteglad, underbart höra att 

ett av mina program lett till 

positiv förändring för människor. 

Påverka omgivning 

positivt. 
 Sysselsättning. 

”Ännu en sommar får vi tydligen 

njuta i vårt paradis. Igår ändrade vi 

våra planer: i stället för att vi flyttar 

in till stan så flyttar Ove sitt kontor 

hit ut.” (Fant, 2004, s. 102) 

Ännu en sommar får vi njuta i 

vårt paradis. Igår ändrade vi 

planer: i stället för att vi flyttar så 

flyttar Ove sitt kontor hit. 

Eget bestämmande 

över boende. 
 Självbestämmande. 

”Idag kräver det så mycket kraft att 

jag är svettig innan jag ens får in 

tvätten i maskinen! Sedan ska allt ur, 

påslakanet har vänt sig ut och in, 

annan tvätt har gömt sig i påsen och 

jag bökar och drar. Baxar till slut 

alltihop ut på altanen så att det kan 

soltorka och dofta gott ikväll.” (Fant, 

2004, s. 104)  

Idag kräver det mycket kraft är 

svettigt innan jag får in tvätten i 

maskinen! Sedan ska allt ur, 

påslakanet har vänt sig ut och in, 

annan tvätt gömt sig i påsen och 

jag bökar och drar. Baxar alltihop 

ut på altanen så det kan soltorka 

och dofta gott. 

Hushållsgöromål.  Sysselsättning. 

”Jag vill prioritera andra uppgifter, 

vill skriva, föreläsa, medverka i TV 

och radio. Samt få mer tid för familj 

och vänner än jag haft tidigare.” 

(Fant, 2004, s. 110) 

Vill prioritera andra uppgifter, 

skriva, föreläsa, medverka i TV 

och radio. Få mer tid för familj 

och vänner. 

Prioriteringar.  Självbestämmande. 

”Det som gläder mig mest är att jag 

kan tänka, läsa, lyssna, se, höra, 

lukta och känna. Och att ingen enda 

av dessa förmågor kommer att tas 

ifrån mig av sjukdomen.” (Fant, 

Gläder mig mest att jag kan 

tänka, läsa, lyssna, se, höra, lukta 

och känna. Ingen enda av dessa 

förmågor kommer tas av 

sjukdomen. 

Sinnen i behåll.  Integritet och 

funktioner i 

behållning. 



 
 

 
 

2004, s. 121) 

”Jag fick klartecken för bad så nu 

njuter jag av premiärdoppet, i 24-

gradigt vatten! Kroppen känns lätt 

och i vattnet kan jag sträcka ut 

vänsterarmen från kroppen och 

nästan ta simtag. Det känns härligt!” 

(Fant, 2004, s. 188) 

Fick klartecken för bad njuter av 

premiärdoppet, 24-gradigt vatten! 

Kroppen känns lätt i vattnet kan 

jag sträcka ut vänsterarmen från 

kroppen och nästan ta simtag. 

Känns härligt! 

Livskvalitet  Stunder av glädje 

och upplevelser av 

starka intryck. 

”Jag tänker fortsätta att skriva, 

föreläsa och medverka i radio/TV så 

länge jag kan tänka och prata – och 

så länge människor vill läsa och 

lyssna. Jag tänker fortsätta njuta av 

livet, kärleken och vännerna, av alla 

nära och kära – så länge jag kan 

andas och känna.” (Fant, 2004, s. 

216) 

Tänker fortsätta skriva, föreläsa 

och medverka i radio/TV så länge 

jag kan tänka och prata- och så 

länge människor vill läsa och 

lyssna. Tänker fortsätta njuta av 

livet, kärleken och vännerna, alla 

nära och kära - så länge jag kan. 

Prioriteringar  Självbestämmande. 

”Jag känner djup sorg över allt jag 

inte kommer att få uppleva. Jag är 

bedrövad för att jag snart kommer att 

lämna mina fyra barn. Samtidigt 

känner jag stor lycka och glädje över 

allt jag upplever just nu. Flera 

gånger varje dag fylls mitt hus med 

skratt.” (Lindquist, 2004, s. 7) 

Känner sorg över allt jag inte 

kommer uppleva. Bedrövad att 

jag snart kommer lämna mina 

barn. Känner stor lycka och 

glädje över att jag upplever. 

Varje dag fylls mitt hus med 

skratt. 

Upplevelse av lycka 

och glädje. 

Förstärkta intryck vid 

livets slutskede. 

Stunder av glädje 

och upplevelser av 

starka intryck. 

”Men att se någonting för den sista 

gången kan vara lika starkt som att se 

det den första. Jag njuter av scillan, 

krokusen, bofinken, och jag skrattar 

åt sädessärlans lustiga 

huvudrörelser.” (Lindquist, 2004, s. 

Se någonting för den sista gången 

kan vara lika starkt som den 

första. Njuter av scillan, 

krokusen, bofinken och skrattar åt 

sädessärlans lustiga 

huvudrörelser. 

Upplevelse av 

intryck. 

Förstärkta intryck vid 

livets slutskede. 

Stunder av glädje 

och upplevelser av 

starka intryck. 



 
 

 
 

40) 

”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 mina 

söner.” (Lindquist, 2004, s. 46) 

Hur sorgligt det än är vara 

dödssjuk och ha barn är det också 

en rikedom. Är fylld av mina 

döttrar och söner. 

Familjens betydelse.  Familjens och 

vänners betydelse. 

”Situationskomik, jag väjdejaj 

situationskomik numeja, skrattar så 

jag kiknar, och börjar hosta. Jag 

menar att jag” ”värderar 

situationskomik mera numera”. 

(Lindquist, 2004, s. 83) 

Situationskomik, skrattar så jag 

kiknar, börjar hosta. Värderar 

situationskomik numera. 

Humor. Humor. Stunder av glädje 

och upplevelser av 

starka intryck. 

”Det märkliga är att jag kan känna 

stunder av stark lycka nu när jag är 

dödssjuk, stunder som jag sällan känt 

förut.” (Lindquist, 2004, s. 84) 

Kan känna stunder av stark lycka 

när jag är dödssjuk, stunder jag 

sällan känt förut. 

Sjukdomsvinst. Förstärkta intryck vid 

livets slutskede. 

Stunder av glädje 

och upplevelser av 

starka intryck. 

”Nu känns det viktigare än någonsin 

för mig att vara fräsch. Varje morgon 

vill jag ha Bulgaris Eau Fraiche i 

halsgropen.” (Lindquist, 2004, s. 99) 

Känns viktigare än någonsin att 

vara fräsch. Vill ha Bulgaris Eau 

Fraiche i halsgropen. 

Personlig hygien.  Självbestämmande. 

”Skratt är befriande. Skratt håller det 

onda borta. Svart humor har räddat 

många.” (Lindquist, 2004, s. 108) 

Skratt är befriande. Håller det 

onda borta. Svart humor har 

räddat många. 

Humor. Humor. Stunder av glädje 

och upplevelser av 

starka intryck. 

”-OK. Men jag fryser om fötterna. 

Du får fem kronor om du masserar 

dem. Och det gör han. Jag ser att han 

gillar det. Det är bra, för då är han 

delaktig. Han, den lille, vill inte 

prata. Att röra vid sin sjuka mamma 

och pyssla om, det måste vara bra.” 

(Lindquist, 2004, s. 119) 

Fryser om fötterna. Du får fem 

kronor om du masserar dem. Det 

gör han. Han gillar det. Bra, då är 

han delaktig. Den lille, vill inte 

prata. Röra vid sin sjuka mamma 

och pyssla om, måste vara bra. 

Familjens betydelse. Engagera barn till 

delaktighet i 

sjukdomstillstånd. 

Familjens och 

vänners betydelse. 



 
 

 
 

”Det är en riktig sjukdomsvinst att få 

besök.” (Lindquist, 2004, s. 149) 

Sjukdomsvinst att få besök. Sjukdomsvinst. Värdesatt 

ansträngning. 

Familjens och 

vänners betydelse. 

”Att uppleva något för sista gången 

kan vara starkare än den första.” 

(Lindquist, 2004, s. 164) 

Uppleva något sista gången kan 

vara starkare än första. 

Upplevelse av 

intryck. 

Förstärkta intryck vid 

livets slutskede. 

Stunder av glädje 

och upplevelser av 

starka intryck. 

”Så länge min tanke är fri är jag 

okränkbar. Jag kan tänka fritt och är 

därför oberoende.” (Lindquist, 2004, 

s. 167) 

Så länge min tanke är fri är jag 

okränkbar. Kan tänka fritt och är 

därför oberoende. 

Okränkbarhet.  Integritet och 

funktioner i 

behållning. 

”De kan få tvätta min kropp och jag 

kan låta mig njuta av det istället för 

att känna skammen. Att överlämna 

mig naken i deras händer befriar mig. 

Ingen når min själ. De kan vara mina 

åror och ro åt mig och jag kan ligga 

på durken och se himlen.” (Lindquist, 

2004, s. 168) 

De kan tvätta min kropp och jag 

kan njuta av det istället för känna 

skammen. Naken i deras befriar 

mig. Ingen når min själv. De kan 

vara åror och ro åt mig och jag 

kan ligga på durken och se 

himlen. 

Okränkbarhet.  Integritet och 

funktioner i 

behållning. 

”Det är smärtsamt att ta avsked från 

människor och allt positivt som man 

har varit med om. Det gör ont. Men 

det är viktigt.” (Lindquist, 2004, s. 

173) 

Smärtsamt ta avsked från 

människor allt positivt man varit 

med om. Gör ont. Det är viktigt. 

Avsked.  Självbestämmande. 

”Han håller mig i handen när vi lever 

oss in i orchers, alvers och hobers liv 

i två timmar och femtio minuter. När 

har jag tidigare kunnat ge honom den 

tiden?”  (Lindquist, 2004, s. 176) 

Håller mig i handen när vi lever 

in i orchers, alvers och hobers liv 

i timmar och minuter. När 

tidigare kunnat ge honom den 

tiden? 

Familjegemenskap.  Familjens och 

vänners betydelse. 

”Här behövs inga försonande ord, 

för vi har aldrig varit ovänner. Vi 

samtalar om vardagliga ting. Om 

gemensamma bekanta och 

dagshändelser. Det känns bra. 

Behövs inga försonande ord, har 

aldrig varit ovänner. Samtalar om 

vardagliga ting. Gemensamma 

bekanta och dagshändelser. 

Känns bra. Många ord sägs inte. 

Gemenskap.  Familjens och 

vänners betydelse. 



 
 

 
 

Många ord sägs inte. Men det behövs 

inte. De finns där i alla fall och jag 

vet att de är snälla.” (Lindquist, 

2004, s. 178) 

Behövs inte. Finns där i alla fall 

och vet de är snälla. 

”Livskvalitet” – varför inte 

”dödskvalitet”, ”att få fullfölja sitt 

liv, värdigt, nära dem man älskar.”  

(Lindquist, 2004, s. 192) 

Livskvalitet - varför inte 

dödskvalitet, få fullfölja sitt liv, 

värdigt, nära dem man älskar. 

Värdigt avslut.  Självbestämmande. 

”Att få någons tid. Att någon ger mig 

av sin tid. Det är en gåva så stor, så 

stor.”  (Lindquist, 2004, s. 194) 

Få någons tid. Någon ger mig av 

sin tid. En gåva så stor. 

Värdesatt 

ansträngning av 

andra. 

Värdesatt 

ansträngning. 

Familjens och 

vänners betydelse. 

”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.” 

(Lindquist, 2004, s. 199) 

Förunderligt – vill inte vara utan 

den här delen av mitt liv! Har 

ytterst begränsad tid kvar. Först 

nu känner mig närvarande. Döden 

för närmare livet. 

Återstående tid av 

livet värdefullt. 

Förstärkta intryck vid 

livets slutskede. 

Stunder av glädje 

och upplevelser av 

starka intryck. 

”Vilken räddning mina söner och 

döttrar är. Vilka livsförlängare. Med 

dem är jag inte ensam.” (Lindquist, 

2004, s. 213) 

Räddning mina söner och döttrar 

är. Livsförlängare. Med dem är 

jag inte ensam. 

Familjens betydelse.  Familjens och 

vänners betydelse. 

”Döttrarna och sönerna är nära intill 

mig. Vi vet att det är allvar nu. Att ha 

dem här, hud mot hud, gör min lycka 

så stark att jag inte behöver vara 

glad.” (Lindquist, 2004, s. 222) 

Döttrarna och sönerna nära intill 

mig. Vet det är allvar nu. Ha dem 

här, hud mot hud, gör min lycka 

stark jag inte behöver vara glad. 

Familjens betydelse.  Familjens och 

vänners betydelse. 

 

 

 


