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ABSTRACT  
 
Background: Amyotrophic lateral sclerosis is a progressive neurological disease which 
causes a slow degeneration of the body. Living with this disease means being exposed to se-
vere strain and every day could bring new losses. Amyotrophic lateral sclerosis does not 
cause any harm to the intellect, the mind remains unaffected.   

Aim: The aim of this study was to achieve an understanding, and to shed light on the nature 
of positive life experiences of people living with amyotrophic lateral sclerosis.  

Method: This literature study is based on detailed examination of three person’s narrations 
taken from their autobiography and biographies.  

Results: Although each person’s story was different, some themes were recurring. The most 
powerful themes to emerge from this study was the vital importance of a sense of coherence, 
being able to cope, feeling hopeful, finding quality of life and engaging in good intrapersonal 
relationships.  
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1. INLEDNING 
För en människa som drabbas av sjukdomen amyotrofisk lateralskleros (ALS), kan varje dag 

innebära en ny förlust. Sjukdomen karaktäriseras bland annat av en eskalerande degenerering 

av kroppen. I de flesta fall omfattar denna nedbrytning inte hjärnan. Människans intellekt och 

minnen bevaras och förblir intakta hela sjukdomstiden igenom. Än idag finns det inget bot 

mot sjukdomen.  

 

Arbetet inom hälso- och sjukvården innebär kontakter med människor som drabbats av både 

terminala och ovanliga sjukdomar som ALS. Att möta människor med en begränsad tid kvar 

att leva ställer höga krav på sjuksköterskans, vårdpersonalens och medmänniskors stödjande 

och hjälpande omvårdnadsfunktion. För att kunna ge en god omvårdnad är det viktigt med 

förståelse och kunskap om människors positiva, såväl som negativa, upplevelser i samband 

med en terminal sjukdom.  

 

Denna studie syftar till att ge en bild av människors positiva upplevelser, känslor och tankar 

kring hur det är att leva med ALS. Studien är baserad på några utvalda skönlitterära verk, 

vilka beskriver tre människors unika sjukdomsberättelser.  

 

 

 

2. BAKGRUND 
Denna studie handlar om människor som lever med ALS. Det är i första hand - dock inte ute-

slutande - människors positiva upplevelser kring en tragisk situation som illustreras. Studien 

fokuserar på deras personliga upplevelser, känslor och tankar. Varje människa är unik och 

varje människas upplevelser av ett fenomen eller en känsla är individuell. Det som kommer 

att belysas är; känslan av sammanhang, coping, upplevelser av hopp, livskvalitetens innebörd 

och anhörigas betydelse.  

 

 

2.1 Amyotrofisk lateralskleros 
ALS är en terminal, det vill säga slutgiltig eller dödlig, sjukdom som förekommer i hela värl-

den. I Sverige insjuknar cirka 200 personer varje år. ALS förekommer oftare hos män än hos 

kvinnor. Vanligtvis sker insjuknandet vid 50-60 års ålder (Socialstyrelsen, 2002). ALS orsa-
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kar muskelsvaghet, förlust av muskelmassa, förlamningar, kramper, ryckningar och viktför-

lust. I samband med symtomet muskelbortfall vid ALS, kommer orörlighet. Detta medför 

problem som smärta och andningssvårigheter. Det finns idag inget botemedel mot sjukdomen 

och hur fort personer med ALS försämras, varierar från person till person. De flesta dör emel-

lertid inom två till fem år efter insjuknandet (Forshew & Hulihan, 2002). 

 

ALS är en neurologisk sjukdom som orsakas av att nervcellerna i hjärnan, hjärnstammen och 

ryggmärgens laterala delar dör. ALS drabbar både de nedre och övre motorneuronen vilket 

påverkar de frivilliga musklerna - muskler i exempelvis armar, ben, ansikte och svalg. De 

automatiska musklerna, såsom hjärta och de inre musklerna, påverkas inte av ALS. Sjukdo-

men börjar i en region av centrala nervsystemet (CNS) och fortskrider till andra delar av CNS. 

Allt eftersom sjukdomen fortskrider blir musklerna svagare och muskelmassan minskar. Rö-

relserna blir klumpiga och fumliga. Musklerna aktiveras okontrollerbart och fascikulationer 

(små ryckningar i musklerna som syns under huden) uppstår (Forshew & Hulihan, 2002). Den 

mentala statusen påverkas oftast inte av ALS. Ny forskning har dock funnit att 10-15 % kan 

ha symptom på frontallobsdemens. När frontalloben blir påverkad uppstår ofta personlighets-

förändringar och talsvårigheter (Gelinas, 2002). 

 

Andra vanliga symtom på ALS är sluddrande och nedsatt tal, sväljsvårigheter och oförmåga 

att kontrollera känslor. Sluddrande och sakta tal samt sväljsvårigheter är ofta påfrestande och 

obehagliga för patienten. Att vara oförmögen att kontrollera sina känslor är en bieffekt där 

personen plötsligt kan börja gråta eller skratta ohejdat i de mest opassande situationer (Geli-

nas, 2002). 

 

2.1.1 Behandling 
Då det idag inte finns någon bot för ALS, går behandlingen ut på att lindra symtom och att 

kompensera funktionsnedsättningar. Personer med ALS bör ha tillgång till ett behandlings-

team. Detta vårdteam består av; arbetsterapeut, dietist, kurator, logoped, läkare, sjukgymnast 

och sjuksköterska. Vårdteamet har till uppgift att behandla och pröva ut hjälpmedel. Behoven 

hos personen med sjukdomen förändras ständigt. Det är därför viktigt med planering och 

framförhållning. En individbaserad vård krävs för att kunna ge en god omvårdnad och den 

hjälp personen behöver. Omvårdnaden av patienten sker ofta i samband med primärvården 

och ALS-teamet. I det tidiga skedet av sjukdomen sker oftast vårdinsatserna i öppenvård. I 
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senare skeden behövs vanligen hemtjänst, hemsjukvård och särskilt boende eller sjukhusvis-

telse (Socialstyrelsen, 2002). 

 

För att ha möjlighet att ge människan med ALS en god omvårdnad, krävs en djupare förståel-

se för dennes upplevelsevärld. Beghi och Mennini (2004) skriver att livskvalitet är viktigt för 

patienter med ALS eftersom dessa patienter lever utan förväntningar eller hopp om bot för sin 

sjukdom. Deras tillstånd har också påverkan på deras fysiska, psykiska och sociala välbefin-

nande. Det är därför viktigt att de kan upprätthålla eller återfå sin livskvalitet. 

 

ALS är en utmanande sjukdom att leva och att orka med. Alla personer som möter en terminal 

sjukdom går inte in i sjukdomen totalt oförberedda. Tidigare upplevelser har försett personer-

na med intellektuella och känslomässiga färdigheter som är till hjälp när personerna hanterar 

sjukdomen. Varje person har en unik blandning av idéer, drömmar, humor och spiritualitet 

som de använder sig av för att fortsätta leva. Det är viktigt för personer med ALS att uttrycka 

sitt hopp, sina rädslor, berätta sina skämt, göra sina tricks och vara den person de alltid varit. 

Detta är viktigt för att kunna uppnå livskvalitet i livet med ALS. Coping (problemhantering) 

är att ta kontroll över sitt liv. Med detta menas att fortsätta vara aktivt involverad i sin värld, i 

synnerhet i sin egen omvårdnad och hälsa. En viktig del i detta är för personen att själv få 

välja en doktor och vårdteam som denne känner tillit till. När en person hanterar sin sjukdom 

är det viktigt att inte fylla vägen med ånger och skuld. Detta blir endast en börda på alla de 

andra bördor som ALS medför. I stället bör personen fokusera på sin styrka och övertygelse 

att leva livet till fullo (Ciechoski, 2002). 

 

Diagnosen ALS innebär förändring i livet både för människan med ALS och dennes anhöriga 

och vänner. Diagnosbeskedet blir ofta mött av en överväldigande känsla av rädsla, oro och 

förlust hos patienten. När en patient fått diagnosen kan en konfliktkänsla av hopp och hopp-

löshet uppstå. Personer med ALS får hela tiden kämpa för att uppnå livskvalitet. ALS tvingar 

personen och dennes anhöriga att hantera förändringar, utmaningar och val som personerna 

själva inte kunnat påverka. För att kunna hantera ALS på ett effektivt sätt kan patienten söka 

svar i sitt inre. Det är viktigt att hjälpa patienten att tänka positivt istället för negativt.  Istället 

för att tänka ”varför jag?”, bör personer runt omkring försöka uppmuntra patienten till att tän-

ka i banor som ”vad kan jag göra nu?”. Genom att tänka positivt på detta sätt kan patienten se 

lösningar istället för hinder (Ciechoski, 2002). 
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Den uppenbara faktorn i att leva med ALS är att fortsätta sökandet efter hopp och att hitta en 

ny mening med livet. Hoppet är en guide genom livet och genom sjukdomsupplevelsen. Män-

niskan växer i förståelsen, själen och visdomen när denne lever och hoppet intensifierar resan 

genom livet. ALS testar människans förståelse, i synnerhet då fysiska förändringar uppstår 

och livet blir svårare att leva. Det är viktigt att hantera denna sjukdom en dag i taget och för-

söka se nya vägar för att finna meningen i livet. Hoppet tröstar och stärker sökandet efter me-

ning. Det är hoppet som tillåter personen och dennes anhöriga att uthärda livet med ALS (Ci-

echoski, 2002).  

 

En närmare genomgång av begreppen känsla av sammanhang, coping, hopp, livskvalitet och 

anhöriga kommer att åskådliggöras nedan.   

 

 

2.2 Känsla av sammanhang 
Antonovsky (1979, 1991) har formulerat begreppet känsla av sammanhang, vilken är en vik-

tig hälsofrämjande faktor. Känsla av sammanhang definieras enligt följande: 

 

”Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken 

utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk 

känsla av tillit till att de stimuli som härrör från ens inre och yttre 

värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, 

de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa 

stimuli ställer på en finns tillgängliga, och dessa krav är utmaningar, 

värda investering och engagemang.”  (Antonovsky, 1991, s. 41) 

 

Antonovsky menar att begreppet känsla av sammanhang innefattar tre element. Dessa är; be-

griplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  

 

Begriplighet avser i vilken omfattning människan upplever inre och yttre stimuli som begrip-

liga, rent förnuftsmässigt. Detta innebär att informationen uppfattas som sammanhängande, 

ordnad, tydlig och strukturerad. En människa som förväntar sig att de stimuli som kommer att 

påträffas i framtiden går att förutsäga, ordna eller förklara, besitter en hög känsla av begrip-

lighet (Antonovsky, 1991).     
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Hanterbarhet syftar på i vilken utsträckning en människa upplever sig ha resurser, och kon-

troll, att möta de krav som ställs på människan då denne överöses av stimuli. En människa 

som inte känner sig som ett offer för omständigheterna eller orättvist behandlad av livet, har 

en hög känsla av hanterbarhet. En individ med hög känsla av hanterbarhet kommer att klara 

sig, och inte gå under då olyckliga företeelser inträffar (Antonovsky, 1991).   

 

Meningsfullhet är begreppet känsla av sammanhangs motivationselement och innefattar vik-

ten av att känna sig delaktig och medverkande i de skeenden som skapar en människas öde 

och dagliga erfarenheter. Meningsfullhet syftar på i vilken utsträckning människan känner att 

livet har en emotionell mening. Människan känner att åtminstone en del av de problem och 

krav som ställs på en människa genom livet är värda att lägga energi på och engagera sig i. En 

människa med högt värde på meningsfullhet, drar sig inte för att konfronteras med en utma-

ning, är inställd på att söka en mening i den och gör sitt bästa för att komma igenom situatio-

nen med bevarad värdighet (Antonovsky, 1991).  

 

Dessa tre komponenter - begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet - bildar alltså tillsam-

mans begreppet känsla av sammanhang. Komponenterna är oskiljaktigt sammanbundna och 

bör inte jämföras med varandra. För en stark känsla av sammanhang är meningsfullheten, 

med dess motivationella egenskap, det viktigaste elementet. De människor som är engagerade 

och empatiska har alltid potential att få förståelse och hitta resurser. Det näst viktigaste ele-

mentet bör vara begriplighet, då hög hanterbarhet förutsätter att människan har förståelse för 

situationen. Framgångsrik problemhantering är beroende av känsla av sammanhang i dess 

helhet (Antonovsky, 1991).  

 

Antonovsky (1991) framhåller även att en person med stark känsla av sammanhang är bättre 

rustad att förhindra att anspänning omvandlas till stress. En sådan person har även bättre stra-

tegier när det gäller att hantera och finna en lösning på det problem som stress utlöser. Anto-

novsky hävdar vidare att det är styrkan i känsla av sammanhang hos den individ som upplever 

livshändelsestressorer1 som avgör ifall de kommer att vara skadliga, neutrala eller hälsobring-

ande. 

 

                                                           
1 Antonovsky använder sig av detta begrepp för att definiera avgränsande händelser i en människas liv - en fa-
miljemedlems död, skilsmässa, pensionering, tillkomst av ny familjemedlem etc.  
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Kristoffersen (1998) hävdar att känsla av sammanhang ligger nära den personliga identiteten. 

Det som är grunden till känsla av sammanhang är, enligt Kristoffersen, händelser i barnaåren, 

ungdomen och tidiga vuxenlivet. Känsla av sammanhang är olika för olika personer.  

 

Vissa personer upplever en hög grad av känsla av sammanhang i tillvaron medan andra upp-

lever en låg grad av känsla av sammanhang. I svåra och påfrestande situationer kan människor 

som har en grundläggande tillit och positiv förväntan uppleva situationen begriplig, menings-

full och hanterbar. Personer som upplever en kraftfull känsla av sammanhang kan uppleva 

problemen som förklarliga och att de går att bemästra (Kristoffersen, 1998).  

 

De personer som har låg grad av känsla av sammanhang tror ofta att svårigheterna är oöver-

vinneliga och ger upp varje försök till att finna mening och förståelse i situationen. Personer 

med stark känsla av sammanhang använder sig av egna och andras resurser för att hantera 

svårigheten. Genom att dessa personer väljer ett aktivt sätt att påverka sin känsla av samman-

hang påverkas hälsan och livskvaliteten i positiv riktning. Att ha en stark känsla av samman-

hang gör människan bättre rustad för att finna sätt att hantera svåra situationer. Detta sätt att 

hantera svårigheter kallas coping (Kristoffersen, 1998).  

 

 

2.3 Coping 

Antonovsky (1979) utgår från att tillvaron är full av påfrestningar och svårigheter, som indi-

viden bör lära sig hantera. Denna copingförmåga är beroende av att människan förmår skapa 

och se ett sammanhang i sin tillvaro.  

  

Lazarus och Folkman (1984) menar att coping handlar om problemhantering, det vill säga hur 

människan hanterar stressfyllda situationer och lär sig övervinna svåra känslor. Lazarus och 

Folkman definierar coping som:  

 

“…constantly changing cognitive and behavioral efforts to manage 

specific external and/or internal demands that are appraised as taxing 

or exceeding the resources of the person.” (s. 141) 

 

Lazarus och Folkman (1984) menar att det finns två huvudsakliga copingstrategier; problem-

fokuserad coping och känslofokuserad coping. Människan använder sig av en blandning av de 
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två strategierna. Vilken strategi som dominerar är beroende av personlighetstyp och typ av 

situation.  

 

De problemfokuserade copingstrategierna handlar om att kunna möta verkligheten och där-

igenom förbättra sin situation. Människan hanterar situationen genom att vara aktiv, vilket 

innebär att aktivt söka efter och jämföra olika alternativ. Problemfokuserad coping ger en 

känsla av kontroll över situationen och människan blir mentalt förberedd på svårigheter. Detta 

i sin tur leder till ökad självrespekt och en känsla av kompetens (Lazarus & Folkman, 1984).  

 

Copingstrategier med emotionell fokus innefattar sätt att hålla känslorna under kontroll samt 

att minska de känslomässiga konsekvenserna som den stressfyllda situationen för med sig.  

Känslomässiga copingstrategier är mer inriktade på människans sätt att hantera sina känslor 

snarare än den aktuella situationen. I en stressfylld situation är det viktigt att få utlopp för sina 

känslor. Detta kan exemplifieras genom att en person gråter då han är ledsen, visar ilska då 

han är arg eller skrattar då han är glad (Lazarus & Folkman, 1984). 

 

Tamm (1991) delar in coping i fyra olika strategier. Dessa fyra strategier är; informationssök-

ning, direkta respektive återhållna handlingar, intrapsykisk process och socialt stöd. Informa-

tionsökningen handlar om att skaffa och hantera information, det vill säga skaffa kunskap om 

sin situation för att kunna hantera den. Direkta respektive återhållna handlingar handlar om att 

personen antingen driver på, handlar impulsivt för att finna svar eller att personen håller till-

baka sina impulsiva handlingar utan att vara passiv. Den intrapsykiska processen handlar om 

att förneka och inte visa känslor. Det sociala stödet använder sig människan av för att bearbe-

ta sina känslor. 

 

Miller (2000) beskriver coping som ett unikt sätt för människor och familjer att hantera kra-

ven som uppstår vid en terminal sjukdom. Coping är de förmågor som patienter och familjer 

har för att klara av fysiska krav, livsstilsförändringar, sjukdom och psykologiska nedsättning-

ar. Coping handlar om att hantera situationer som utgör ett hot mot människan. Det handlar 

om att klara av obehagliga känslor, såsom ängslighet, rädsla, sorg, skam och skuld. Copingst-

rategier är de tekniker som en individ använder sig av för att hantera svårigheter och konse-

kvenserna av svårigheterna. Copingstrategierna är också de individuella utmaningarna som 

människan behöver hantera och övervinna för att bevara sin integritet, skapa eller bevara en 

positiv självkänsla och fungera i relationer och livsroller. Människor med en terminal sjuk-
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dom blir utmanade att hantera många olika och komplexa strategier. Coping vid en terminal 

sjukdom är influerat av stöd av familjen, psykiskt välbefinnande, självkänsla, motivation och 

att se en mening i livet, trots sjukdomen (Miller, 2000).  

 

 

2.4 Hopp 
Travelbee (1971) menar att hopp är ett själsligt tillstånd som innebär en önskan om att avsluta 

något eller uppnå ett mål. En människa som har hopp tror att om han/hon uppnår det denne 

önskar kommer livet att bli mer meningsfullt, behagligt och glädjerikt. En person som hoppas 

ser en möjlighet att förändra och förbättra sin livssituation. Personen i fråga tror på att det 

finns en väg ut ur de problem och svårigheter denne upplever. Hoppets kärna utgörs av män-

niskans grundläggande tillit och tillförsikt till omvärlden.  

 

Vidare anser Travelbee (1971) att då människans egna resurser inte längre räcker till, exem-

pelvis vid svår sjukdom, knyts hoppet till en förväntan om att få hjälp av andra. Framtidstron 

innebär att människan, trots att nuet är präglat av förtvivlan, riktar uppmärksamheten mot en 

framtida förändring till det bättre. Tron på framtiden bidrar till att nuet blir mer uthärdligt. En 

hoppfull människa upplever en känsla av frihet och autonomi till följd av upplevelsen av val-

frihet. Valfriheten innebär att människans känsla av kontroll över sitt eget liv och öde bevaras 

– även i extrema situationer, såsom vid terminal sjukdom. Travelbee framhåller även att för 

att kunna hoppas bör en människa anse, samt bedöma det sannolikt att han/hon kommer att 

uppnå det denne hoppas på. Att hoppas innebär alltså en realistisk önskan om att allt så små-

ningom blir bättre. 

 

Hopp är, enligt Travelbee (1971), även knutet till tillit och uthållighet. Tillit innebär en tro på 

att andra finns till hands då personen i fråga har ett behov av hjälp. Genom att en människa 

har förmågan att hela tiden försöka på nytt har hon uthålligheten att uppnå det hon hoppas på. 

Hopp kräver även mod. Människan behöver ha modet att kunna erkänna sina svårigheter och 

förluster i samband med sjukdom och lidande. Mod krävs för att orka hålla ut och inte ge upp 

trots att allt känns mörkt och hopplöst. Genom modet övervinns ångest och otrygghet. Mod 

ger hopp om en ljusare framtid. 
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Travelbees (1971) definition av begreppet hopp består alltså av sex grundläggande delar; be-

roende av andra, framtidstro, val, önskningar, tillit och mod. Hoppet är även en viktig bi-

dragande faktor till att en person upplever livskvalitet.  

 

 

2.5 Livskvalitet 
Miller (2000) skriver att trots de oförutsedda dilemman som en terminal sjukdom medför kan 

människan ha mål att leva livet till fullo och att fungera optimalt i alla aspekter av livet; att ha 

livskvalitet. Med livskvalitet anses här att leva livet som personen själv vill trots sjukdom. 

Livskvalitet omfattas av att kunna träda in i roller som är viktiga för människan. Detta för att 

kunna känna oberoende, tillfredställelse med sig själv och relationer, välbefinnande trots be-

gränsningarna av sjukdom och att ha energi att leva livet. Dessa känslor är några som tillhör 

livskvalitet.  

 

Sjödén (1999) skriver att människans uppfattning av sin livskvalitet genomgår ständiga för-

ändringar som är beroende av de erfarenheter människan gör. Det finns också en variation i 

uppfattningen av livskvalitet före och efter insjuknandet, diagnosen och behandlingen vid en 

terminal sjukdom. 

 

Enligt Næss (1994) är livskvalitet att ha det bra. Personer har hög livskvalitet om de är aktiva, 

känner samhörighet, har självkänsla och en grundstämning av glädje: 

- Att vara aktiv innebär att ha livslust och aptit på livet och att personen är engagerad i 

något meningsfullt. Att vara aktiv är nära knutet till begreppet mening. Om människan 

inte känner meningsfullhet i sin situation kan livskvaliteten minska. 

- Att känna samhörighet handlar om att ha bra personliga relationer. Människan har en 

nära och ömsesidig relation till en annan människa, känner vänskap, gemenskap och 

grupptillhörighet. För livskvalitet krävs nära och ömsesidiga relationer och en känsla 

av samhörighet. 

- Att ha självkänsla innebär att personen accepterar sig själv och sin situation. Har 

känslan av att kunna hantera olika svårigheter. 

- Att ha en grundstämning av glädje innebär att personen känner samhörighet, är öp-

pen och tillgänglig och att inte avskilja sig från omvärlden. Denna del av livskvaliteten 

är också förbunden med människans andliga mått. 
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Dessa fyra delar hör alla till begreppet livskvalitet och de påverkar varandra och utgör männi-

skans livskvalitet ( Næss, 1994).  

 

 

2.6 Anhöriga 
Anhöriga och vänner har ofta en central betydelse i livet hos terminalt sjuka personer. De stöt-

tar, hjälper personen med praktiska ting samt har en viktig betydelse för upplevelsen av 

trygghet och hopp. Anhöriga och vänner utgör ett socialt nätverk runt den sjuke personen. Det 

sociala nätverket utgörs av de stabila kontakter en person eller en familj har. De band och 

kontakter som skapas i det sociala nätverket har betydelse för upplevelsen av sjukdomen. Att 

som terminalt sjuk känna trygghet, omsorg, kärlek och bekräftelse från en annan människa 

betyder mycket (Valset, 1998). 

 

De människor som ingår i det sociala nätverket betyder alla något för varandra. Den viktigaste 

funktionen i det sociala nätverket är att personen har en eller flera människor som denne kän-

ner tillit till. Människorna i nätverket ger också emotionellt och praktiskt stöd. Detta ger en 

trygghet hos den sjuke om att kunna räkna med att få socialt stöd när det behövs. Anhöriga 

och vänner utgör också en viktig resurs för att kunna tillfredställa trygghetsbehov, biologiska 

behov, behov av hjälp med praktiska uppgifter och med att klara de personliga problem som 

uppstår vid en terminal sjukdom. Att vara omgiven av ett socialt nätverk med människor som 

tycker om en, bidrar till stärkt självkänsla och en stärkt upplevelse av meningsfullhet i livet 

(Smebye, 2000). 

 

Det sociala nätverket kan påverka upplevelsen av hälsa. Har personen ett väl fungerande nät-

verk runt sig, kan detta påverka upplevelsen av hälsa i positiv riktning. Det gäller så väl psy-

kisk som fysisk hälsa. Om det sociala nätverket utgör ett stöd kan personen oftast uppleva en 

högre grad av hälsa, oavsett vilka påfrestningar han/hon utsätts för. Att känna tillhörighet och 

social gemenskap ökar upplevelsen av hälsa, livskvalitet och trygghet. Det sociala stödet är en 

resurs som flertalet terminalt sjuka är beroende av för att klara av sin livssituation (Smebye, 

2000). 
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3. SYFTE 
Syftet med studien var att beskriva människors upplevelser, tankar och känslor av att leva 

med ALS.  

 

 

3.1 Frågeställningar 
Följande frågeställningar ligger till grund för studien: 

1. Hur finner människan en känsla av sammanhang? 

2. Vilka problemfokuserade copingstrategier använder sig personerna av? 

3. Vilka känslofokuserade copingstrategier använder sig personerna av? 

4. Hur gestaltar sig hoppet? 

5. Vad innebär livskvalitet? 

6. Vilken betydelse har anhöriga? 

 

 

 

4. METOD 

Metoden som använts i studien - för att nå en djupare förståelse av människors upplevelser, 

tankar och känslor - var kvalitativ och av hermeneutisk karaktär. I den kvalitativa metoden 

studeras människans sätt att tolka och forma sin livsvärld. Den kvalitativa metoden handlar 

om att få förståelse för hur människan eller en grupp människor upplever sin situation (Back-

man, 1998; Dahlberg, 1997; Hartman, 2004; Olsson & Sörensen, 2001). Hartman (2004) skri-

ver att den hermeneutiska vetenskapen strävar efter förståelse för människans sätt att uppfatta 

världen. Forskaren bör tolka människans livsvärld och det sätt människan ser på verkligheten 

för att nå en förståelse. Vad som söks i hermeneutiken och den kvalitativa metoden är, enligt 

Hartman, förståelse för människans upplevelser av livsvärlden. 

 

För att få förståelse för människans livsvärld baserades studien på en självbiografi och två 

biografier som beskriver hur det kan vara att leva med ALS. Dahlberg (1997) menar att skriv-

na berättelser inte behöver vara gjorda för en forskningsstudie för att användas i forskning. 

Vidare skriver Dahlberg att biografier är utmärkta för analyser och tolkning där syftet är att 

beskriva människors upplevelser och erfarenheter av världen. Enligt Patel och Davidson 
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(2003) är självbiografier dokument som kan användas av forskare för att besvara frågor kring 

människors upplevelser av ett förhållande eller en företeelse.  

 

 

4.1 Litteratursökning 
För att söka information, i form av litteratur och vetenskapliga artiklar, till studien användes 

osystematisk och systematisk sökning samt söktjänster på Internet. Backman (1998) skriver 

att en vetenskaplig artikel är en artikel som genomgått en kritisk granskningsprocedur av en 

redaktionskommitté. Denna kommitté består oftast av de internationellt mest framstående 

forskarna inom området. Detta kallas att artikeln är peer-rewied och ger ofta en garanti att 

artikeln är av god kvalitet.  

 

Enligt Nyberg (2000) är osystematisk sökning ett sätt att finna lämplig litteratur i form av 

böcker. När forskaren gör osystematisk sökning går han runt på bibliotek eller i bokhandlar 

och söker boktitlar som kan vara intressanta i hyllorna. Nyberg skriver att denna metod kan 

vara ineffektiv men att den bör genomföras automatiskt av forskaren. Om systematisk sök-

ning skriver Nyberg att forskaren söker böcker, vetenskapliga artiklar och rapporter genom att 

systematiskt gå igenom specialdatabaser. Sökningen sker utifrån specifika sökord.  

 

En systematisk sökning av vetenskapliga artiklar till studien utfördes på Högskolebiblioteket 

på Högskolan Väst, avdelning Vänersborg. Bibliotekets databaser Academic Search Elite och 

CINAHL användes. Sökorden som använts är; Amyotrophic lateral sclerosis, chronic illness, 

experience, nursing, quality of life, coping, chronic disease, hope, dying, patient, illness, suf-

fering, terminal disease, progressive neurological disease och motor neurone disease. Olika 

kombinationer av sökorden användes för sökning i de olika databaserna. Begränsningar som 

gjordes vid sökningen var enbart artiklar i fulltext och peer-rewied artiklar. 

 

En systematisk sökning utfördes även på Högskolebiblioteket i Vänersborgs egen biblioteks-

katalog Sofia. De sökord som användes är; Antonovsky, coping, Lazarus, vetenskapsteori, 

amyotrofisk lateralskleros och känsla av sammanhang. 

 

Enligt Nyberg (2000) kan söktjänster på Internet användas för sökning av litteratur. Sökning 

gjordes i söktjänsten Google på Internet för att finna webbadress till ALS Association. Inter-
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net har också använts för att finna dokument om ALS på Socialstyrelsens webbsida. Vidare 

användes Riksdagens webbsida för att söka lagar och etiska principer som styr forskningsetik. 

  

Sökningen av den skönlitteratur som studien baserats på utfördes systematiskt på Högskole-

biblioteket i Vänersborg. Nyberg (2000) menar att olika sökord kan användas i biblioteksda-

tabaser för att finna önskvärd litteratur. Sökordet som har använts är; amyotrofisk lateralskle-

ros. Begränsningarna som gjordes i sökningen var; endast skönlitteratur och endast svenska 

språket. Resultatet av sökningen blev fem träffar som presenteras i tabell 1.  

 

Tabell 1: Sökning av skönlitteratur, som studien baseras på, i Högskolebibliotekets egen kata-
log på Högskolan Väst. 
 
Författare Verk Utgivningsår 
 
Abram-Nilsson, Kerstin  Lyckliga ni som lever: om 
   rätten till vår död  2003 
 
Albom, Mitch  Tisdagarna med Morrie  2000 
 
Fant, Maj   Klockan saknar visare  1994 
 
Lindquist, Ulla-Carin  Ro utan åror: en bok om 
   livet och döden  2004 
 
Simonson, Philip E  Fånga dagen: ett vanligt 
   livs välsignelser  2003 
 
 

 

För att finna intressant litteratur användes även en osystematisk sökning utförd på biblioteken; 

Uddevalla stadsbibliotek, Högskolebiblioteket i Vänersborg och Stenungsunds bibliotek. Den 

osystematiska sökningen användes även för att söka i befintlig kurslitteratur till sjuksköters-

keprogrammet, 120 poäng, på Högskolan Väst. Enligt Nyberg (2000) bör osystematisk alltid 

utföras vid forskning, trots att den kan vara ineffektiv.  

 

 

4.2 Urval och avgränsningar 

Urvalet av vetenskapliga artiklar gjordes i två steg. Nyberg (2000) anser att det gäller att läsa 

selektivt, alltså välja ut vad som kan vara värdefullt för studien. För att finna det värdefulla 

kan titelblad, abstrakt eller inledning läsas. För att göra det första urvalet lästes titel och ab-
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strakt av de artiklar som kom fram i sökningarna. De artiklar som var intressanta för studien 

granskades kritiskt för ett andra urval. De vetenskapliga artiklar som passade för studien val-

des ut. I de båda stegen lästes alla artiklar av båda författarna till studien. Det slutgiltiga urva-

let av vetenskapliga artiklar blev sju artiklar. 

 

Olsson och Sörensen (2001) skriver att urvalsgruppen bör vara representativ för det fenomen 

som forskaren undersöker, för att kunna finna den information han söker. Hartman (2004) 

menar att den kvalitativa undersökningen baseras på ett litet antal människor. Detta görs för 

att den kvalitativa forskaren vill skapa en djupare förståelse för människans livsvärld. Forska-

ren söker specifik kunskap och gör ett urval bland människor som kan ge den information 

som forskaren är ute efter. Backman (1998) skriver att urvalet är beroende av studiens syfte 

och att det specifika i studien utgör begränsningarna för urvalet. Vad som styr det urval av 

informanter som forskaren gör är det som är relevant för att kunna ge forskaren svar på studi-

ens forskningsfråga. 

 

Urvalet av skönlitteratur till studien ägde rum efter att alla böcker som kom fram i sökresulta-

tet (tabell 1) lästs.  När böckerna lästs av båda författarna till studien valdes tre böcker ut. 

 

4.2.2 Inklusionskriterier 

De skönlitterära böcker som valdes ut var självbiografier eller biografier. Övriga kriterier för 

att inkludera böckerna i studien var; att de handlade om personernas upplevelser, tankar och 

känslor av ALS, personerna var mitt i sjukdomen och hade insjuknat år 1994 eller senare samt 

personerna hade en kortare sjukdomstid än tre år. Böckerna som valdes ut belyste alla på ett 

intressant och bra sätt personernas upplevelser av sjukdomen samt svarade på forskningsfrå-

gan (Backman, 1998).  

 

4.2.3 Exklusionskriterier 

Två skönlitterära böcker valdes bort efter noggrann läsning. Böckerna valdes bort för att de 

handlade om personer som höll på att lära sig leva med sjukdomen. Vidare var personerna 

inte mitt i sjukdomsförloppet. En person hade längre sjukdomstid än tre år och en person hade 

insjuknat tidigare än år 1994. Böckerna valdes bort då de inte ansågs svara på forskningsfrå-

gan (Backman, 1998). 

 



 15

4.3 Bearbetning och analys 

Syftet med den kvalitativa analysen var att genom organisation och strukturering av data få 

fram en djupare mening och förståelse för det bearbetade materialet. Genom tolkning får fors-

karen förståelse och djupare kunskap (Polit & Beck, 2004, Patel & Davidson, 2003). Enligt 

Backman (1998) utgår den kvalitativa analysen från empirin där forskaren först samlar in data 

för att sedan formulera hypoteser eller teorier. Tanken med tolkning av data är att ge mening 

och innebörd av datamaterialet. Vidare skriver Backman att den kvalitativa analysen oftast är 

induktiv. 

 

Hartman (2004) beskriver analytisk induktion som en kvalitativ bearbetningsmodell. Den ana-

lytiska induktionen består av tre faser som forskaren bearbetar en efter en. De tre faserna är 

planering, insamling och analys. Först planerar och samlar forskaren in data som sedan analy-

seras. Analysfasen delas in i två steg: 

- Reducering av datamaterialet sker genom kodning. Kodningen går ut på att finna kate-

gorier i textmassan. Dessa kategorier hjälper sedan forskaren att tolka och förstå det 

fenomen som är intressant. 

- Tolkning av de data som kategoriserats. Vid tolkningen sätts de olika kategorierna i re-

lation till varandra. Genom att tolka kategorierna på detta sätt får forskaren en bild av 

hur de olika delarna hör ihop. 

 

Vid den kvalitativa analysen sker en upprepad läsning av litteraturen, för att finna det som är 

av vikt och få en djupare förståelse. Efter läsning av litteraturen görs en tolkning av materialet 

där citat väljs ut och sorteras under preliminära kategorier. Därefter väljer forskaren ut de spe-

cifika citat ut som bäst illustrerar kategorierna (Patel & Davidson, 2003). 

 

Bearbetningen av analysen i denna studie har skett i tre olika steg. Det första steget i analysen 

utfördes individuellt. Först lästes varje bok två gånger. Böckerna lästes ytterligare en gång 

med utgångspunkt från studiens syfte och frågeställningar. Vid den sista läsningen markera-

des citat. De markerade citaten sorterades sedan in under frågeställningarna. I det andra steget 

av analysen jämfördes och diskuterades de citat som framkommit ur steg ett. De citat som var 

kärnfulla och illustrerade kategorierna valdes ut för vidare analys. Slutligen genomfördes en 

sammanställning av det analyserade materialet.  
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Presentationen av analysen sammanställdes genom en kombination av citat och tolkningar. 

Detta sätt valdes för att skapa en känsla, göra resultatet tydligt och lätt för läsaren att följa. 

Enligt Patel och Davidson (2003) utgör en sammanställning av analysen slutprodukten av den 

kvalitativa bearbetningen. Slutprodukten är ofta en textmassa där citat varvas med tolkningar. 

För att göra det tydligt och inte överlåta hela analysen till läsaren bör det vara en väl avvägd 

balans mellan citat och tolkningar. 

 

 

4.4 Trovärdighet och tillförlitlighet 
Enligt Dahlberg (1997) är trovärdigheten ett mått på en vetenskaplig studies kvalitet. Kvalite-

ten på studien avgörs genom att kontrollera att det som undersökts svarar på syftet med studi-

en. I det ontologiska perspektivet2 är trovärdigheten ett mått på hur väl undersökningen fångat 

in de viktigaste delarna i det som studerats. Vidare skriver Dahlberg att missförstånd och 

misstag lätt kan uppkomma i kvalitativa undersökningar eftersom de består av tolkningar av 

en annan människas ord. Forskaren som intervjuar, observerar eller tolkar en människas upp-

levelser kan inte veta exakt vad människan menar. Detta bidrar till att trovärdigheten på en 

kvalitativ studie kan vara svår att bedöma. 

 

Tillförlitlighet är det mått som mäter en studies tillförlitlighet och säkerhet och fastställer att 

resultatet inte är slumpmässigt. Det innebär att mätningarna är korrekt gjorda och att samma 

metod ska kunna användas av andra forskare på samma material (Dahlberg, 1997). Om två 

forskare gör samma undersökning och får samma resultat är tillförlitligheten hög hos mätin-

strumentet (Olsson & Sörensen, 2001). 

 

4.4.1 Trovärdighet 
Det har i studien använts en självbiografi och två biografier, vilket bidrog till att trovärdighe-

ten i undersökningen blir låg. Trovärdigheten blir låg på grund av att forskaren inte kan säga 

med säkerhet att det skrivna ordet är tolkat på rätt sätt. Det går inte att veta med säkerhet att 

författaren till en biografi inte själv tolkat det som personen säger, skriver, tycker, känner och 

upplever. Då fler än en person tolkar analysmaterialet höjs trovärdigheten. I denna studie var 

det två personer som utförde tolkning och läsning av analysmaterialet. De utvalda citaten i 

resultatet höjer också trovärdigheten då läsaren själv får en möjlighet att uppleva och förstå 

                                                           
2 Ontologi är läran om varandet eller existensen av något. 



 17

tolkningarna som gjorts. Enligt Patel och Davidson (2003) kan citat höja trovärdigheten då 

läsaren överlåts att själv tolka delar av resultatet. 

 

4.4.2 Tillförlitlighet 
Genom att det analyserade materialet lästes flera gånger och analysinstrumentet användes av 

två personer, där båda kommit fram till liknande resultat, blir tillförlitligheten hög. Tillförlit-

ligheten höjs också av att vem helst kan läsa tillvägagångssättet för analysen och använda sig 

av frågorna för att analysera samma material. När olika personer tolkar ett material finns alltid 

en risk att textmassan uppfattas på olika sätt, vilket sänker tillförlitligheten (Olsson & Sören-

sen, 2001). 

 

 

4.5 Etiska överväganden  
I lagen (SFS 2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor står det att den 

enskilda människans integritet till varje pris skall bevaras och skyddas. Forskning skall utfö-

ras med respekt för människovärdet. Alla personer som ingår i forskningen skall informeras 

om syfte, metoder, risker och om rätten att de när som helst kan avbryta sitt deltagande. 

 

Studien är skriven med respekt för människovärdet och informanternas integritet. Då det är en 

skönlitterär studie bedömdes den inte kunna skada informanterna vare sig fysiskt eller psy-

kiskt.  

 

 

 

5. RESULTAT 
Studien beskriver människors upplevelser och deras sätt att hantera den terminala sjukdomen 

ALS. I det kommande resultatet beskrivs tre personers känslor, upplevelser och tankar. Resul-

taten presenteras under rubrikerna; känsla av sammanhang, problemfokuserade copingstrate-

gier, känslofokuserade copingstrategier, upplevelser av hopp, livskvalitetens innebörd och 

anhörigas betydelse.  
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Ulla-Carin Lindquist var en framgångsrik TV-journalist som, mitt i livet, drabbades av ALS. 

Under sin korta sjukdomstid skrev hon självbiografin ”Ro utan åror” (2004). Ulla-Carin skild-

rar där sina upplevelser, känslor och tankar kring livet, familjen, döden och kärleken.  

 

I ”Tisdagarna med Morrie” skildrar Mitch Albom (2000) sina möten med sin gamle professor 

Morrie Schwartz. Morrie fick diagnosen ALS då han var 78 år gammal. Biografin återger 

Morries upplevelser och känslor av att leva med en terminal sjukdom. Varje tisdag, under 

professorns sjukdomstid, träffades Mitch och Morrie och samtalade om äktenskap, kärlek, 

förståelse, känslor, saknad och död.  

 

Kerstin Abram-Nilsson drabbades år 1997, av ALS då hon var 66 år gammal. Tillsammans 

med sin make Axel V Axelsson skrev de boken ”Lyckliga ni som lever – om rätten till vår 

död” (2003). Boken handlar om Kerstins sjukdomstid, från sjukdomens debut till hennes död. 

Kerstins känslor, tankar och upplevelser framkommer genom hennes egna dagboksanteck-

ningar samt makens återberättande.  

 

 

5.1 Känsla av sammanhang  
Både Ulla-Carin och Morrie kände att sjukdomen var en upplevelse som de inte ville vara 

utan. Sjukdomen bidrog till att de kände sig närvarande och upplevde att andra saker i livet 

var viktiga. Både Ulla-Carin och Morrie upplevde att döden förde dem närmare livet. Detta 

gjorde att de hade en stark känsla av sammanhang. De fick en ny syn på sin existens vilket 

förde dem närmare livet. Ulla-Carin sade: 

 

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) 

 

Både Morrie och Ulla-Carin kände stor sorg över vad de inte skulle få uppleva samtidigt som 

de kände en lycka över vad de upplevde just då. Att känna lycka och glädje över det de upp-

levde gav känsla av sammanhang. Ulla-Carin sade: 
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Jag känner djup sorg över allt jag inte kommer att få uppleva. /…/ 

Samtidigt känner jag en stor lycka och glädje över allt jag upplever 

just nu. Flera gånger varje dag fylls mitt hus med skratt. (Lindquist, 

2004, ss. 7-8) 

 

Morrie ville att folk skulle lära av honom och ha nytta av honom fram till dess att han dog. 

Han valde att inte tyna bort utan att göra något betydelsefullt av sin sista tid på jorden. Han 

gjorde döden till ett sista projekt tillsammans med sin före detta student Mitch. Morrie ville 

dela med sig av sina tankar och upplevelser av döden. Detta blev ett sätt för honom att hantera 

situationen, få en känsla av tillhörighet och känsla av sammanhang. 

 

Genom att leva i nuet upplevde Ulla-Carin känsla av sammanhang i livet. Hon kände sig ut-

vald, upplevde en närvaro, hade en känsla av tillhörighet och upplevde på detta sätt känsla av 

sammanhang. Detta gav henne meningsfullhet i livet. Ulla-Carin talade om upplevelsen av 

närvaro: 

 

Det är en ny slags närvaro. Jag känner just nu – nuet. Det är mycket 

som känns vunnet. Närvaro men utanförskap. En känsla av utvaldhet. 

Märkligt och lite knäppt? (Lindquist, 2004, s. 51) 

 

Både Ulla-Carin och Morrie såg döden som naturlig och att den ingick i ett större samman-

hang som de deltog i. Morrie hade levt livet som han önskat leva det och nu visste han att det 

var hans tur att dö. Morrie samtalade med Mitch om att vara en del av ett större sammanhang. 

Han liknade detta sammanhang vid oceanen. Morrie såg sig själv som en våg som njöt av li-

vet, men som skulle krossas mot stranden och inte finnas mer. Morrie hävdade att allt på jor-

den var delar av en stor samhörighet. Han menade att allt har sin alldeles specifika tid och 

betydelse. Detta gjorde att han hade stark känsla av sammanhang.  

 

Till skillnad från Ulla-Carin och Morrie hade Kerstin svag känsla av sammanhang. Kerstin 

hade svårt att finna känsla av sammanhang i sitt liv efter sjukdomen, då hon hade svårt att se 

någon framtid för sig. Kerstin skrev: 
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Tänk, för ett år sen trodde jag inte att jag var sjuk ens! Nu minns jag 

inte hur det var att ha framtiden framför sig. Kan inte se sommaren. 

(Abram-Nilsson och Axelsson, 2003, s. 56) 

 

 

5.2 Problemfokuserade copingstrategier 
Ulla-Carin, Morrie och Kerstin - var och en på sitt sätt - lyckades alla upprätta strategier som 

möjliggjorde ett liv med innehåll, den tid som de hade kvar. Ulla-Carin och Morrie fann många 

gånger till och med ett fördjupat innehåll i sina liv.  

 

Ulla-Carins problemfokuserade copingstrategier innebar att hon aktivt sökte efter information 

och olika behandlingsalternativ. Hon skötte själv det mesta som hade med hennes hjälpbehov 

att göra. Ulla-Carin kände att hon hade kontroll över sin situation vilket gav henne kraft och 

ork att leva ända till slutet. Hon planerade sin egen död och begravning in i minsta detalj. Detta 

gjorde Ulla-Carin för att förbereda sig mentalt och även för att hon kände att det gav henne 

tillfredsställelse och lugn. Ulla-Carin talade om för sin bästa väninna, som även var hennes 

personliga assistent, hur hon skulle gå till väga då döden infann sig: 

 

Du måste linda mitt huvud med en elastisk binda så att munnen inte 

stelnar öppen. Och händerna vill jag ha korsade över bröstbenet. Inte 

knäppta. Jag vill ha en rosa linnepyjamas och den torkade lavendeln 

som ligger där vid TV:n.  (Lindquist, 2004, s.129)  

 

Morrie fann sätt att hantera sin situation genom att hjälpa och vägleda andra. För att komma 

över sin rädsla inför döden startade Morrie diskussionsgrupper. I dessa diskussionsgrupper 

diskuterade Morrie tillsammans med andra människor själva döendet. De diskuterade vad dö-

endet innebär och hur de skulle kunna försonas med tanken att döden är oundviklig. Morrie 

uppmanade sina vänner och bekanta att spara på sin medkänsla och istället komma och hälsa 

på honom ofta, ringa till honom och diskutera sina problem med honom – såsom de alltid hade 

gjort. Morrie blev fast besluten om att bevisa att bara för att han var döende betydde inte det att 

han var onyttig. Morrie förklarade hur han när allt började ställdes inför ett val. Han frågade 

sig om han skulle dra sig undan ifrån världen, som de flesta människor gör, eller om han skulle 

leva? Morrie svarade så här på den frågan:  
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Jag beslöt mig för att leva – eller åtminstone försöka leva – så som jag 

själv ville, med värdighet och mod och humor och fattning. (Albom, 

2000, s. 28)  

 

Kerstins problemfokuserade copingstrategier var koncentrerade kring att söka efter informa-

tion och efter en läkare som var villig att ge henne dödshjälp. En annan strategi för Kerstin 

var att arbeta. Genom sitt konstnärliga yrkesarbete fick hon styrka att leva vidare. Även i 

Kerstins privata liv utgjorde konsten en stor del av hennes copingförmåga. Hon skrev dagbok 

om sitt liv och tecknade bilder som illustrerade hennes situation. Kerstin skrev: 

 

Lyckliga ni som lever. Glöm aldrig livets ofattbara ljuvlighet.  (Ab-

ram-Nilsson & Axelsson, 2003, s. 22) 

 

 

5.3 Känslofokuserade copingstrategier 
Genom att bejaka och förstå sina känslor blev Morries situation uthärdlig. Morrie menade att 

han måste få utlopp för sina känslor och inte hålla tillbaka dem. Om han höll tillbaka sina 

känslor, och inte tillät sig att uppleva dem helt och hållet, skulle han aldrig komma så långt att 

han skulle kunna lösgöra sig, han skulle bli alltför uppfylld av rädsla. Morrie förklarade detta: 

 

Man är rädd för smärtan och man är rädd för sorgen. Man är rädd för 

den sårbarhet som hör ihop med kärleken.  (Albom, 2000, s. 103) 

 

Morrie förklarade vidare att genom att överlämna sig till de här känslorna, genom att tillåta 

sig att dyka rakt ner i dem, kunde han uppleva dem helt och fullt. Då kunde han veta vad 

smärta var, veta vad kärlek var och vad sorg var. Först då ansåg Morrie att han kunde säga att 

han hade upplevt den känslan. Han visste vad den känslan var. Då var han tvungen att lösgöra 

sig ifrån den. Morrie var inte rädd för sina känslor, han omfamnade dem. Hans inställning var 

att släppa in känslorna:  

 

Om du släpper in rädslan, om du drar på dig den som en gammal 

skjorta, då kan du säga till dig själv: Okay, det är bara rädsla, jag be-

höver inte låta mig styras av den. Jag tar den för vad den är! (Albom, 

2000, ss. 104-105) 
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Genom att på detta sätt kontrollera sina känslor hanterade Morrie sin situation. Även Ulla-

Carin gav sig hän åt sina känslor, vilket hjälpte henne att kämpa vidare. Ulla-Carin visade 

sina känslor utan förbehåll. Hon grät då hon var ledsen och visade sin ilska då hon var arg.  

 

Då Ulla-Carin kände ångest, förnedring eller skam kunde hon fly in i sina tankar. Hon tänkte 

på saker som gjorde henne lycklig. Då hon vid ett tillfälle blev badad av två vårdbiträden un-

dantryckte hon skamkänslorna genom en slags verklighetsflykt. Ulla-Carin kände att så länge 

hennes tanke var fri så var hon okränkbar. Hon kunde tänka fritt och var därför oberoende. De 

kunde få tvätta hennes kropp och Ulla-Carin kunde tillåta sig att njuta av det, istället för att 

känna skammen. Ulla-Carin kände befrielse:   

 

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)  

 

För Ulla-Carin var även humorn ett sätt att hantera sin sjukdom. En emotionellt fokuserad 

copingstrategi hon använde sig av var glädje. Att se saker från den ljusa sidan och att skratta 

åt saker hon upplevde svåra var viktigt för Ulla-Carin. Hon skrev:  

 

Skrattet bara bubblar fram. Försöker hejda mig, trycker handen mot 

läpparna men det går inte. En kaskad av café au lait sprutar ut över 

bordet. – Jag… jag… ja sa fölläddlamöte… fö.. föjäldjamöte… sa jag 

ju, stammar jag.  (Lindquist, 2004, s. 83)  

 

Ulla-Carin menade att det absurda ofta är komiskt. Hon sade även att skratt är befriande och 

håller det onda borta. Svart humor blev hennes räddning. 

 

  

5.4 Upplevelser av hopp 

Hoppet var något som genomsyrade hela Ulla-Carins berättelse. I berättelsens början hade 

Ulla-Carin hopp om att de symtom hon hade drabbats av inte tydde på en allvarlig sjukdom. 

Ulla-Carin sade:  
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Man får symtom som tyder på sjukdom. Man pendlar mellan hopp och 

förtvivlan. Det kan ju vara ett misstag. Kanske inbillar jag mig allting? 

/…/ Tack och lov att hoppet tog över. Det är nog bara en nerv i kläm.  

(Lindquist, 2004, s. 216) 

 

Lite senare fick Ulla-Carin sin ALS-diagnos. Hon fick även reda på att hon inte hade lång tid 

kvar att leva, på sin höjd två år. Det hopp hon hade haft innan om att det inte skulle vara något 

allvarligt omvandlades till en annan form av hopp. Då handlade hoppet om ett att göra det 

bästa av situationen. Ulla-Carin hade inte något hopp om att överleva sin sjukdom. Hoppet 

kan ses i form av en möjlighet och valfrihet att göra något meningsfullt av nuet. Ulla-Carin 

visade prov på mod som gjorde att hon orkade hålla ut och kämpa. Hon insåg att hon skulle 

komma att dö av ALS, om inget annat inträffade. Hon ansåg då att det fanns två vägar att fär-

das. Den ena var att lägga sig ner, vänta och vara bitter. Den andra var att försöka göra något 

vettigt av eländet. Ulla-Carin kom till insikt och fann meningsfullhet: 

 

Se det positivt, hur banalt det än kan låta. Min väg är den andra. Lo-

giskt sett måste jag därför leva bara just nu. Det finns faktiskt ingen 

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

 

Även Morrie lyckades se hoppfullt på sin situation. I likhet med Ulla-Carin insåg Morrie att 

han aldrig skulle bli frisk, utan sakta men säkert tyna bort. Morrie såg en möjlighet att göra 

något positivt av sin situation. Han hade hopp om att kunna hjälpa andra och att kunna bidra 

med något. Morrie såg sig själv i ett större sammanhang. Han valde att göra döden till sitt 

sista projekt, till sina dagars medelpunkt. Morrie såg möjligheten att bli till nytta för andra 

människor. Eftersom alla människor kommer att dö, ansåg Morrie att han kunde bli som en 

mänsklig handbok. Morrie skulle vandra över den sista bron mellan livet och döden och berät-

ta om färden. Han sade:  

 

Studera mig under min långsamma och tålmodiga bortgång. Iaktta vad 

som händer med mig. Lär er tillsammans med mig. (Albom, 2000, s. 

18)  

 

Morrie ansåg själv att han hade levt ett långt och lyckligt liv, fyllt med mening. Han ångrade 

inte mycket och kände sig tillfreds med sig själv. Morrie var fylld av visdom och hans mål blev 
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att förmedla sin kunskap till andra. Detta mål blev det som utgjorde kärnan i Morries hopp. 

Morries önskan var att andra människor skulle förstå det han själv kommit till insikt om. Han 

ville få människor att ta vara på livet och att leva i nuet. Morrie hoppades kunna få människor 

att leva fullt ut. Han ansåg att: 

 

… de flesta av oss går omkring som sömngångare. /…/ Vi upplever 

inte världen helt och fullt därför att vi är halvsovande och gör saker 

som vi automatiskt tror att vi måste göra.  (Albom, 2000, s. 85) 

 

Morrie hävdade att när människan står ansikte mot ansikte med döden så förändras detta. Han 

menade att:  

 

Man skalar bort allt det där onödiga och koncentrerar sig på det som 

är viktigt. När man förstår att man ska dö, ser man allt så annorlunda. 

/…/ Lär man sig att dö så lär man sig att leva.  (Albom, 2000, ss. 85-

86)  

 

Trots svår sjukdom och vetskap om en begränsad tid kvar att leva, kunde både Ulla-Carin och 

Morrie finna hopp i sina liv. Deras hopp grundade sig i att de hade tillförsikt till omvärlden. De 

hade även hopp om en fridfull död. Ulla-Carin uttryckte sin önskan om en lugn och stillsam 

död: 

 

Jag är kommen ur vatten. Havet är min urkraft. 

Havet bär mig.  

/…/ 

Jag lägger mig tillrätta på durken och väntar. 

Vinden för mig och jag har ro. 

När det mojnar i skymningen är jag i hamn. 

Varje sekund är ett liv.  (Lindquist, 2004, ss. 225-226) 

 

Kerstin hade svårare att se något hoppfullt i sin situation. Då Kerstin fick sin ALS-diagnos föll 

hela hennes värld. Hon såg dödshjälp som enda vägen ut. Kerstin insåg snart att eutanasi, som 

är förbjudet i Sverige, inte var en möjlighet och detta förmörkade hennes sjukdomstid. Hon 
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förlorade sin tilltro till omvärlden. Kerstin såg med hopplöshet och förtvivlan på sin föreståen-

de död. Efter ett ansträngande kvävningsanfall formulerade hon sig så här:   

 

Gudars vilken himla hemsk framtid. /…/ … jag kommer att uppleva 

kvävningsdöden femtielva gånger och upplevelsen av att vakna igen 

efter att ha blivit nerklippt från galjen. Vad är det för död att se fram 

emot. 100 dödar och 100 nerklippningar. (Abram-Nilsson & Axels-

son, 2003, s. 73) 

 

Trots rädslan inför döden, hade Kerstin innerst inne hopp om att ändå få en lugn och stillsam 

död. In i det sista hoppades hon på att hon skulle få tag på en läkare som var villig att ge hen-

ne dödshjälp.  

 

 

5.5 Livskvalitetens innebörd 
För både Ulla-Carin och Kerstin innebar livskvalitet att ha möjligheten att få uppleva saker 

tillsammans med familjen. Genom att göra saker med sin man och sina barn upplevde Kerstin 

glada och positiva dagar i sitt liv. Tillsammans med sin make Axel fick Kerstin uppleva tre 

underbara dagar som gav henne livskvalitet. Gemensamt åkte de ut på sjön i sin lilla båt för 

att fiska. Det var en stilla dag och solen sken. Kerstin och Axel kopplade av och njöt av livet. 

Kerstin uttryckte sin tacksamhet till sin make i en dagboksanteckning:  

 

15 Maj.  resa. Tack snälla Axel för dessa härliga dagar! (Abram-

Nilsson och Axelsson, 2003, s. 78) 

 

Att kunna göra saker som fortfarande betydde något gav både Ulla-Carin och Kerstin livskva-

litet. För Kerstin hade arbetet alltid legat henne varmt om hjärtat och det hade uppfyllt en stor 

del av hennes liv. Att med hjälp av sina barn och sin man kunna fortsätta arbeta trots sjukdo-

men, gav henne livskvalitet. För Ulla-Carin betydde det mycket att kunna krama, röra och 

pussa sina barn och sin make. Ulla-Carin uttryckte: 

 

Jag kan skratta. 

Krama mina fyra barn, åtminstone få upp vänsterarmen så att jag kan 

röra dem. 
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Krama min man, och pussa honom… 

/…/ 

Lyssna på musik. 

Andas frisk luft. 

Resa i minnets labyrint. 

Lyssna på vänner. 

Ro…? 

Känna inre ro! 

(Lindquist, 2004, s. 152) 

 

För Ulla-Carin var det också de små sakerna i livet som utgjorde livskvalitet. Att uppleva nå-

got för sista gången kunde vara en lika stor lycka som att uppleva något för första gången. 

 

– Det kan vara sista gången jag upplever våren… /…/ Men att se nå-

gonting för sista gången kan vara lika starkt som att se det den första. 

Jag njuter av scillan, krokusen, bofinken, och jag skrattar åt sädesär-

lans lustiga huvudrörelser.  (Lindquist, 2004, s. 40) 

 

Både Ulla-Carin och Morrie upplevde livskvalitet genom att bli omhändertagna. De upplevde 

livskvalitet genom att njuta av sitt beroende och att ta omvårdnaden till sig. Genom god om-

vårdnad och att ha en känsla av tillit till sina vårdgivare upplevde Ulla-Carin livskvalitet. 

Vårdarna hjälpte henne att uppnå livskvalitet genom att tillsammans med Ulla-Carin göra 

saker som hon alltid hade gjort tidigare, till exempel: 

 

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) 

 

Morrie blev till slut helt beroende och de mest grundläggande färdigheterna hade tagits ifrån 

honom. När Morrie blev omhändertagen upplevde även han livskvalitet. Detta gjorde han 

genom att njuta av sitt beroende och att ta omvårdnaden till sig. Han sade att det kändes som 

att bli barn igen. Morrie beskrev känslorna av att bli omhändertagen: 
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Jag började njuta av mitt beroende. /…/ Jag tycker det är skönt. Jag 

blundar och tar till mig det. Och det känns väldigt välbekant. Det är 

som att bli barn igen.  (Albom, 2000, s. 115) 

 

För Morrie förändrades livskvaliteten efter det att han blev sjuk. Den förändrades på så sätt att 

han istället för att njuta av att vara ute, njöt av utsikten genom fönstret och känslorna han 

kunde minnas av att vara ute. Vidare innebar livskvalitet för Morrie att leva och att finna det 

viktiga i det liv han levde just då. Morrie utryckte det så här: 

 

Man måste hitta det som är sant och bra och vackert i livet just nu. 

(Albom, 2000, s. 119) 

 

Att känna sig betydelsefull och omtyckt var också livskvalitet för Ulla-Carin. Genom att få av 

någons tid kände hon sig lycklig och betydelsefull. Ulla-Carin uttryckte: 

 

Att någon ger mig av sin tid. Det är en gåva så stor, så stor. En kollega 

kommer hit och läser skönlitteratur med vacker röst. /…/ Vi har ett 

ljus tänt och jag vill att den boken aldrig ska ta slut.  (Lindquist, 2004, 

s. 195) 

 

Genom att ge andra av sin tid och sina kunskaper fann Morrie livskvalitet. Genom att fortfa-

rande kunna ge andra något som de kunde ha nytta av kände han sig levande och nästan frisk. 

Då han gjorde sådant som kom från hjärtat blev han överväldigad över vad han fick tillbaka. 

Han formulerade sig så här: 

 

Att kunna ge något till andra människor gör att jag känner mig levan-

de. /…/ När jag ger av min tid, när jag kan få någon att le efter att ha 

varit ledsen, då känner jag mig nästan frisk.  (Albom, 2000, s. 125) 

 

 

5.6 Anhörigas betydelse  
För Ulla-Carin, Morrie och Kerstin hade anhöriga och vänner en central betydelse i deras liv. 

Anhöriga och vänner bidrog till lycka, glädje, skratt, mening i tillvaron, livskvalitet samt ut-

gjorde en trygghet. Familjen hade en stor betydelse i livet i synnerhet då de blev sjuka. Famil-
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jen underlättade och gjorde att sjukdomen blev uthärdlig. Familjen var de som alltid höll ögo-

nen på dem, de som iakttog och de som utgjorde trygghet. Morrie såg familjen som en platt-

form och den enda grund att stå på. Detta stod klart för honom då han blev sjuk: 

 

Får man inte det stöd och den kärlek och omsorg och tillgivenhet man 

får från en familj, då står man sig slätt. Kärleken är så oerhört viktig. 

(Albom, 2000, s. 92) 

 

För Morrie hade också anhöriga och vänner den betydelsen att de hjälpte honom att hålla sig 

uppe och att leva en dag till. Det var de kärleksfyllda relationerna som gjorde att Morrie orka-

de leva vidare: 

 

Så här är det med mina känslor, sa Morrie… /…/ När jag har folk och 

vänner här är jag väldigt uppåt. Kärleksfulla relationer håller mig 

uppe.  (Albom, 2000, s. 74) 

 

Anhöriga spelade en viktig roll för både Ulla-Carin och Morrie genom att finnas till hands, 

vara där och trösta och göra livet lättare för den sjuke. De anhöriga som fanns där och stöttade 

och tröstade i alla svåra situationer, var närvarande dygnet runt. De anhöriga var älskade 

människor som gav kärlek tillbaka i form av omvårdnad, lycka och välbefinnande i den svåra 

situationen. De utgjorde en trygghet. Morrie beskrev skillnaden mellan vänner och anhöriga:  

 

Vänner är bra, men vännerna är inte här på nätterna när man hostar 

och inte kan sova och någon måste sitta uppe hos en hela natten och 

trösta en och försöka hjälpa en.  (Albom, 2000, ss. 143-144) 

 

Att ha någon som tröstar och som stannar till slutet utgjorde en viktig trygghet för Ulla-Carin. 

Ulla-Carin beskrev hur hennes make spelade en viktig roll: 

 

Nu låter sig gråten tröstas och jag somnar mot hans axel när han lovar 

att bara döden skiljer oss åt. Jag ska få dö hemma ”om det går” och 

han är med mig till slutet.  (Lindquist, 2004, ss. 136-137) 
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För både Ulla-Carin och Kerstin betydde besök av nära och kära mycket. Att barnen kom på 

besök och enbart fanns där skänkte en stunds lycka och välbefinnande i den svåra situationen. 

För Ulla-Carin utgjorde barnen en stark lycka: 

 

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) 

 

Även för Kerstin innebar besök av barnen glädje och trygghet samt vetskap om att någon 

brydde sig om henne och alltid skulle finnas till hands. I en dagboksanteckning uttryckte 

Kerstin sin lycka och den trygghet hon kände i samband med ett besök av hennes dotter: 

 

Jag är så lycklig över de här dagarna! Anna gjorde mig så glad, vi tän-

ker och känner upp genom molnen och det är en trygghet när man le-

ver så långt bort, när man ändå lever. /…/ Vänskap genom allt! (Ab-

ram-Nilsson och Axelsson, 2003, s. 105)  

 

För Kerstin hade också familjen betydelsen att de fanns där för henne och kunde hjälpa henne 

att arbeta vidare. De hjälpte henne att klara sina konstnärsutställningar och tryck in i det sista. 

Detta betydde mycket för Kerstin, hon uttryckte det så här: 

 

Utan Tove hade inget blivit. /…/ Tove och jag fortsatte arbetet på Gra-

fikens härliga Hus, en stor och innerlig upplevelse, och det blev en ut-

ställning.  (Abram-Nilsson och Axelsson, 2003, s. 23) 

 

 

5.7 Sammanfattning  
Resultatet beskriver Ulla-Carins, Morries och Kerstins upplevelser och copingstrategier i 

samband med sin dödliga sjukdom. Deras upplevelser skiljer sig från varandra, dock finns 

även en hel del likheter.  

 

Genom att se sig själva som en del av en större samhörighet och att leva i nuet fann Ulla-

Carin och Morrie en känsla av sammanhang. De fann närvaro och mening i sin tillvaro. Både 

Morrie och Ulla-Carin beslutade sig för att göra det bästa av sin situation, istället för att bara 
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ge upp. De levde ett meningsfullt liv ända fram till döden. För Kerstin var det svårare att se 

någon mening i att just hon drabbats av en terminal sjukdom. Hon hade svårt att hantera situa-

tionen och kände därför inte heller någon känsla av sammanhang.      

 

Alla tre personerna i studien hanterade sin sjukdom genom att vara så aktiva som möjligt. 

Detta innebar för Ulla-Carin att hon aktivt sökte information om sin sjukdom. Hon tog även 

kontroll över sitt liv och stod för planeringen angående sin begravning. Detta gjorde att Ulla-

Carin lättare kunde hantera det som hände henne. Morrie använde sin sjukdom och komman-

de död som ett instrument för att hjälpa andra människor. Han fokuserade på att vara till nytta 

och att ge vägledning. Kerstin tog hjälp av sitt konstnärskap, både privat och yrkesmässigt, 

för att handskas med sjukdomen. Hon både skrev och tecknade nästan ända fram till sin död.    

 

Ulla-Carin och Morrie fann olika sätt att hantera alla de känslor som är förknippade med att 

drabbas av ALS. De ansåg att det var viktigt att lyssna till och bejaka sina känslor. Det under-

lättade för dem att se saker och ting positivt och med en stor portion humor. Ulla-Karin fann 

även ro genom att fly in i sina tankar då allt kändes alltför tungt. 

 

Alla tre personerna upplevde någon form av hopp. Ulla-Carins hopp var knutet till en önskan 

om att få en fridfull bortgång. Morries hopp handlade mycket om att kunna bidra med något 

till mänskligheten. Även Morrie hade hopp om en stillsam död. För Kerstins del gestaltade sig 

hoppet i en förhoppning om att själv få bestämma när hon skulle dö, det vill säga att få döds-

hjälp. Gemensamt för alla var alltså hoppet om en fridfull död.  

 

Livskvalitet innebar för både Ulla-Carin och Kerstin att uppleva saker tillsammans med nära 

och kära – det var detta som betydde något. Morrie fann livskvalitet genom att dela med sig 

av sin visdom och att kunna ge av sin tid. Livskvalitet innebar, för Morrie, att njuta av sina 

minnen och av de små tingen i livet. God omvårdnad gav njutning för Ulla-Carin och Morrie 

och bidrog till deras livskvalitet.   

 

Anhöriga spelade en viktig roll för alla tre. Anhöriga gjorde sjukdomen uthärdlig och gav en 

känsla av trygghet. Kärleken från anhöriga gav ork att leva och kämpa vidare. Tack vare sina 

anhöriga fick Kerstin möjlighet att fortsätta arbeta vilket bidrog till hennes välbefinnande. 

Ulla-Carin, Morrie och Kerstin fann störst lycka i närhet av sina anhöriga.  
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6. DISKUSSION 
Syftet med studien var att beskriva människors upplevelser, tankar och känslor av att leva 

med ALS. Resultaten är avgränsade kring sex kategorier; känsla av sammanhang, problem- 

och känslofokuserade copingstrategier, upplevelser av hopp, livskvalitetens innebörd och an-

hörigas betydelse. Studien klargör att det finns både olik- och likartade upplevelser i samband 

med att människor drabbas av ALS. Resultaten belyser personernas upplevelser inom de olika 

kategorierna. Studien identifierar och illustrerar tänkvärda angelägenheter för människor som 

drabbas av en terminal sjukdom och därmed hamnar öga mot öga med döden. Följande dis-

kussion fokuserar på att se samband mellan den teori som presenteras i bakgrunden och den 

empiri som resultaten bygger på.  

 

 

6.1 Metod 
För att få en djupare förståelse av människors upplevelser, tankar och känslor gjordes en kva-

litativ studie. Den kvalitativa metoden valdes utifrån att syftet med metoden är att få en djupa-

re förståelse och kunskap av hur människor upplever en företeelse eller ett förhållande. För att 

nå en djupare förståelse för människors livsvärld valdes tre skönlitterära biografier ut för ana-

lys (Dahlberg, 1997). Att det gjordes en skönlitterär studie grundar sig i att skönlitterära verk 

är dokument som ofta är innehållsrika och kan svara på frågor om människors upplevelser. 

 

Fördelen med att analysera biografier var att människors känslor, tankar och upplevelser 

framkom på ett tydligt sätt. Genom att återge det analyserade materialet i citat, kunde dessa 

känslor, tankar och upplevelser förmedlas på ett enkelt och tydligt sätt. Nackdelen var att det 

inte fanns någon möjlighet att ställa några följdfrågor (Patel & Davidson, 2003).  

 

Trovärdigheten på studien är relativt låg. För att höja trovärdigheten på studier om männi-

skors upplevelser kan det med fördel göras en kvalitativ intervjustudie. Den kvalitativa inter-

vjun ger utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord och tankar. Syftet med inter-

vjuer är att upptäcka människans uppfattning om dennes livsvärld eller ett fenomen. Vid en 

intervjustudie har forskaren också möjlighet att ställa följdfrågor för att kontrollera om han 

har tolkat personens svar riktigt (Patel & Davidson, 2003). Möjligheten att ställa följdfrågor 

för ytterligare tolkning finns inte i en skönlitterär studie - därför hade det varit bra med en 

intervjustudie.  
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6.2 Resultat 
Studien speglar hur människan utvecklar antingen en stark eller en svag känsla av samman-

hang. Personer med stark känsla av sammanhang möter prövningar med flexibla och ända-

målsenliga copingstrategier. Dessa personer oroar sig också mindre, eftersom de har en tilltro 

till att livet är meningsfullt, omvärlden är begriplig och de flesta situationer är hanterbara 

(Svartvik & Nilsson, 1998).  

 

Studien visar att två av personerna har en stark känsla av sammanhang till följd av att de kän-

ner hög grad av de tre komponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Den tredje 

personen har emellertid en svag känsla av sammanhang då hon känner låg grad av dessa 

grundläggande delar.  

 

Frågan är vad som påverkar människans utveckling av känsla av sammanhang. Enligt Anto-

novsky (1979) är det olika sociala och psykologiska faktorer som skapar en inre upplevelse 

hos människan, en personlig bild av världen. Dessa styr människans förhållningssätt till olika 

typer av påfrestningar under livets gång. Livserfarenheter, religion, ärftlighet och kulturella 

förhållanden påverkar även dessa utvecklingen av känsla av sammanhang. Om människans 

uppväxtår präglas av upplevelser som ger möjlighet att delta i beslut rörande det egna livet, 

samt att det finns en balans mellan höga och låga krav, kan denne utveckla en stark känsla av 

sammanhang.  

 

Svartvik och Nilsson (1998) pekar på en rad hälsofrämjande faktorer som återfinns hos termi-

nalt sjuka personer med stark känsla av sammanhang. Dessa faktorer är; balans mellan förne-

kande och fixering, god kunskap om sin sjukdom, lagom stort ansvarstagande för sin sjuk-

dom, god kontrollbalans, ett familjeklimat med utrymme för känslor och utveckling, gott so-

cialt nätverk runt familjen, samt tillgång till någon, inom eller utom, familjen som kan ta emot 

känslor kring sjukdomen.   

 

Det vore fel att antyda att personen i studien med låg känsla av sammanhang har detta till 

följd av hennes barndom och uppväxtförhållande, då inget sådant framkommer. Ett antagande 

som dock kan göras är att hennes känsla av sammanhang skulle kunna stärkas genom en del 

åtgärder. Lustig (2005) påpekar till exempel att begripligheten hos personer med en allvarlig 

sjukdom kan ökas genom undervisning och information om sjukdomen. Hanterbarhet kan 
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uppnås genom att utveckla förmågan till egenvård. Genom terapi, med inriktning mot att ta 

makten över sitt liv, kan ökad känsla av meningsfullhet uppnås.   

 

Resultaten överensstämmer med teorin i den mån att det kan antas att en persons känsla av 

sammanhang påverkar dennes sätt att uppleva huruvida problemen går att förklara och över-

vinna eller inte samt om livet har eller saknar mening. Att ha en stark känsla av sammanhang 

innebär en bättre förmåga att kunna hantera sjukdomen och dess följder.  

 

Människor som drabbas av ALS använder sig av olika sätt att hantera sjukdomen och dess 

följder. Dewar (2001) säger att en människa som drabbas av en terminal sjukdom utvecklar 

copingstrategier för att förhindra att lidandet eskalerar. Av resultaten framkommer att de vik-

tigaste problemfokuserade copingstrategierna hos personer med ALS ligger på det mentala 

planet. ALS har sällan någon påverkan på förståndet och alla tre personerna i studien får be-

hålla sitt intellekt hela sjukdomstiden igenom.  

 

Young och McNicoll (1998) framhåller att en individ som insjuknar i ALS är införstådd i att 

sjukdomen sakta men säkert kommer att bryta ned dennes kropp, men att vederbörande san-

nolikt kommer att få behålla sin hjärnkapacitet. Denna insikt gör att människan, i ett tidigt 

stadium, beslutar sig för att göra en särskiljning mellan den utveckling som denne kan kon-

trollera och den utveckling som inte går att förhindra.  

 

De framkomna resultaten visar att människans fokus riktas mot problemlösning och inte mot 

att försöka stoppa sjukdomens utveckling och kroppens degenerering. De tre personerna inrik-

tar sig på att finna strategier för att hantera sjukdomen. Dessa strategier innefattar bland annat 

informationssökning, planering, yrkesarbete samt att hjälpa och att interagera med andra 

människor. Socialt stöd visar sig också vara en viktig del av de problemlösande copingstrate-

gierna.  

 

Carter, MacLeod, Brander och McPherson (2004) menar att för att ha möjlighet att finna de 

rätta copingstrategierna gäller det att ha förmågan att anpassa sig till och att förlika sig med 

situationen och sin sjukdom. Det handlar om att känna och ta kontroll över sitt liv. Saknar 

människan denna förmåga till anpassning och förlikning uttrycks detta som en förlust av stolt-

het och värdighet. Detta i samband med att inte längre kunna klara sig själv utan att istället 

behöva förlita sig på andra. Det finns personer som tar kontroll över sitt liv, inser och accepte-
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rar att döden endast är en del av livet, medan andra har känslan av att livet inte längre är me-

ningsfullt. Två personer i studien bestämmer sig för att ta kontroll över sina liv och acceptera 

situationen. Detta gör att deras anpassningsförmåga ökar. En person i studien saknar förmåga 

att anpassa sig. Detta resulterar i att hon förlorar sin värdighet.  

 

För att kunna utveckla känslofokuserade copingstrategier behöver människan först och främst 

förstå sina känslors ursprung och hur de yttrar sig. Om en person inte förstår vad som fram-

kallar till exempel ilska, oro, ångest, skam och skuld, saknar personen i fråga förmåga att göra 

något åt dessa känslor. Känslor har betydelse för människans välbefinnande (Lazarus och La-

zarus, 1994). Genom att lyssna till och förstå sina känslor kunde två personer i studien lättare 

förstå och hantera sin livssituation. Genom att lära sig om sina känslors betydelse kunde de 

hantera dem nästa gång de uppkom. Dessa personer insåg varför en situation utlöste till ex-

empel ilska, kunde vederbörande vara förberedd då en liknande situation inträffade och kunde 

då handskas med den ilska som uppkom.  

 

Det är inte helt enkelt att lära känna sina känslor. Lazarus och Lazarus (1994) anser att det 

bästa sättet att få insikt i sina känslor är att tala om dem. Att diskutera sina känslor tillsam-

mans med en närstående ger människan möjlighet att reflektera över vad som händer och var-

för det händer. Genom att känna att en annan människa förstår reaktionen kan människan lät-

tare acceptera den och gå vidare. Av resultaten framkommer detta. De tre personerna diskute-

rade alla sina känslor, upplevelser och tankar tillsammans med närstående. Detta bidrog till en 

ökad förståelse och känsla av trygghet.  

 

Studien visar att de personer som använder sig av känslofokuserade copingstrategier har en 

positiv inställning till livet, trots sjukdomen. Young och McNicoll (1998) anser att de perso-

ner som har en positiv inställning till livet och tar en dag i taget är bättre rustade för att hante-

ra de känslor som uppkommer till följd av en terminal sjukdom. En annan viktig faktor som 

inverkar positivt på människor med ALS är humor. Människan använder sig av humor, ofta 

svart sådan, för att avdramatisera och göra skrämmande situationer mer känslomässigt hanter-

bara.  

 

Ytterligare en viktig känslofokuserad copingstrategi för personerna i studien visar sig vara 

känslan av hopp. Att vara hoppfull innebär att kunna se meningsfullhet i svåra situationer. 

Hoppet kan hjälpa människan att övervinna svåra hinder.  
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Personerna i studien upplever alla någon form av hopp, dock skiljer sig deras upplevelser på 

många sätt åt även här. Lazarus och Lazarus (1994) framhåller att hoppet har en personlig 

mening för varje enskild individ. För en av personerna i studien karaktäriseras hoppet av att 

kunna bidra med något till andra. För en annan person handlar hoppet om att själv få bestäm-

ma sin död. Hopp betyder inte alltid endast en passiv önskan eller förhoppning om att något 

kommer att ske. Hoppet kan ta sig uttryck i handlingskraft. En tredje person i studien visar 

exempel på detta. Hon hoppas på en värdig bortgång och tar aktivt del i planeringen kring 

denna.  

 

Lazarus och Lazarus (1994) menar vidare att hoppet har en särskild betydelse för en terminalt 

sjuk människa. Även denna studie skildrar detta. Personerna i studien hoppas inte på ett mira-

kel, att de plötsligt blir botade, utan hoppet de känner handlar om att deras sista tid i livet blir 

så bra som möjligt. Genom sin känsla av hopp får de en chans att leva med värdigheten i be-

håll ända fram till slutet.  

 

Lazarus och Lazarus (1994) menar att hopp är en känsla som oftast uppstår hos människan 

vid svåra lägen, kriser i livet. Människan utvecklar hopp som en hjälp att hantera svåra situa-

tioner, situationer med osäker utgång. Vid sådana tillfällen är det helt enkelt bättre att hoppas 

än att ge vika för uppgivenheten. Människan hoppas att utgången inte blir så hemsk som den 

befaras kunna bli.  

 

Studien visar att, trots svår sjukdom, kan människor uppleva att de har livskvalitet. Livskvali-

tet innebär olika saker för olika människor. Precis som upplevelsen av hopp, är upplevelsen 

av livskvalitet individuell. Denna studie stödjer det Trail, Nelson, Van, Appel och Lai (2003) 

kommer fram till i sin studie om livskvalitet. De menar att det är viktigt för ALS-patienten att 

uppleva saker tillsammans med sin familj och sina vänner. Att umgås med nära och kära har 

visat sig ha en positiv inverkan på livskvaliteten hos den sjuke. Trail et al. anser även att det 

råder en understimulering bland personer med ALS. De föreslår en satsning på utvecklingen 

av hjälpmedel till dessa personer. Datorer, specialanpassade för att passa ALS-patientens 

svagheter i de övre extremiteterna, är något de framhåller skulle ge en förhöjd livskvalitet.  

 

Livskvalitet kan också uppnås genom god omvårdnad. Två av personerna i studien berättar 

om den njutning de upplever av att bli omhändertagna. Att bli bemött med respekt för integri-

teten är något som värderas högt. Det är viktigt att ha i åtanke att enligt hälso- och sjuk-
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vårdslagen (SFS, 1982:763) är ett krav på den professionella omvårdnaden att den skall bygga 

på respekt för patientens autonomi och att den inte heller skall kränka dennes integritet.    

 

En positiv livssyn verkar även ha inverkan på livskvaliteten. Vig och Pearlman (2003) påvisar 

att de personer som anser sig nöjda med livet, att de har levt livet till fullo och att de har hun-

nit med det som de skulle, upplever en högre grad av livskvalitet. Dessa personer visar sig 

också ha en speciell förmåga att se på nuet som något unikt och speciellt. I studien menar en 

av personerna att det inte finns en lysande framtid, men ett lysande nu!  

 

En av kvinnorna i studien upplever livskvalitet genom att fortsätta med sitt arbete. Vig och 

Pearlman (2003) beskriver vidare meningen av att fortsätta leva så normalt som det finns möj-

lighet till. De kommer fram till att människan behöver känna sig som en hel människa, trots 

sjukdom. Att känna sig hel kan till exempel innebära att planera sina dagar, att få genomföra 

sina projekt och att fortsätta med sina fritidsaktiviteter. Det en person tyckt om före insjuk-

nandet, kan ofta vara detsamma även under sjukdomstiden. I studien visar detta sig genom att 

en person som alltid tyckt om att teckna och skriva, finner efter insjuknandet livskvalitet i just 

dessa aktiviteter. Ett annat exempel är professorn - som ägnat största delen av sitt liv åt att 

undervisa studenter - vars livskvalitet grundar sig i att dela med sig av sin visdom.   

 

I studien har anhöriga, i synnerhet livspartner, barn och barnbarn, betydelse i personernas liv. 

Nära och kära inverkar positivt på så sätt att de bidrar till livskvaliteten, de hjälper och stöttar, 

de ger ork att kämpa vidare, de inger trygghet och har betydelse för personernas känsla av 

meningsfullhet. Personerna i studien har alla tre goda förhållanden till sina respektive famil-

jer. Anhöriga har alltså både en praktisk och en emotionell betydelse.  

 

Young och McNicoll (1998) visar hur anhörigas betydelse ökar efter insjuknandet i ALS. 

Självklart är familj och vänner viktiga även innan diagnosen, men relationerna blir djupare då 

sjukdomen slår till. De närstående som stannar kvar vid personens sida blir de som gör livet 

uthärdligt. Young och McNicoll menar att ALS visar vilka som är en persons verkliga vänner. 

Naturligtvis försvinner en del på vägen. Så är det ju dessvärre ibland då tragedier inträffar. 

Inte alla har mod eller kraft att stanna kvar och se någon långsamt tyna bort. De riktiga vän-

nerna viker oftast inte från personens sida. Tillsammans med sina anhöriga och sina vänner 

klarar personerna i denna studie av att leva ända fram till slutet.  
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7. KONKLUSION 

Att drabbas av ALS innebär en omställning för människan och dennes anhöriga. Människan 

ställs inför svårigheter, och tvingas omvärdera sitt liv. Trots att kroppen förtvinar bibehåller 

människan sitt intellekt och sina minnen. Hur människor hanterar sin sjukdom och allt det den 

medför varierar från individ till individ. Varje människas historia är unik. Vissa upplevelser, 

känslor och tankar i denna studie har dock många likheter. Förståelse, hanterbarhet och att 

känna meningsfullhet ger människan en känsla av sammanhang. Att ha en stark känsla av 

sammanhang gör att människan blir bättre rustad för att hantera svårigheter. Genom att förstå 

innebörden av sina känslor, deras ursprung och uttryck hjälper människan att bevara sin vär-

dighet. Förmågan att känna hopp gör livet mer uthärdligt och bidrar till ökad livskvalitet. Stu-

dien visar också hur gemenskap med familj och vänner inverkar positivt på människor.  

 

Området är relativt outforskat, då sjukdomen är tämligen ovanlig, och vidare forskning är 

relevant. ALS-sjuka människors sista tid i livet är fylld av svårigheter och för att kunna under-

lätta för dem krävs förståelse för deras upplevelser, tankar och känslor. Ett förslag på framtida 

forskning kan vara att göra en kvalitativ intervjustudie som täcker detta område. Ett annat 

förslag är att närmare undersöka människors negativa upplevelser och vad som kan göras för 

att motverka dessa. Förhoppningen är att framtida forskning kan bidra med ökad kunskap och 

minskat lidande för människor som lever med ALS.  
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