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SAMMANFATTNING:  

Bakgrund: ALS är en ovanlig sjukdom som medför en förlamning av nästan alla kroppens 

muskler, med en dödlig utgång. Närstående till personer som är sjuka i ALS beskriver i 

tidigare forskning sina erfarenheter som en tung belastning men med en plikt inför 

medmänniskan. Vården arbetar idag mycket kring begreppet värdighet och modeller tas fram 

som stöd för vårdpersonal. Vården kring personerna med ALS är komplex och det krävs 

undersökningar i hur dessa personer upplever livet med sjukdomen. Syfte: Att belysa 

upplevelser av värdighet hos personer med ALS. Metod: Kvalitativ innehållsanalys baserad 

på fem biografier. Resultat: Genom analysen framkom fem kategorier som bildade två 

teman. Det ena temat är att livet kan få en mening genom att få uppleva ett välbefinnande 

och trygghet samt att få vara autonom. Det andra temat är när värdigheten sätts på spel 

genom upplevelser som att bli fåntagen sin egna makt och att känna sig utsatt. Slutsats: 

Resultatet visar att personer med ALS kan uppleva värdighet genom en personlig utveckling 

av självbilden med stöd från närstående. Det är av vikt för sjukvården att uppmärksamma 

dessa personers upplevelser och även se de närståendes behov, för att på så sätt främja 

välbefinnandet under sjukdomstiden. 

Nyckelord: ALS, biografier, kvalitativ innehållsanalys, palliativ vård, självbild, värdighet. 



ABSTRACT: 

Background: ALS is an unusual disease that causes paralysis in almost all of the muscles in 

the body, with a fatal outcome. Family members to those who are ill in ALS describe in earlier 

research their experiences as a heavy burden but a duty for their fellow human being. Today 

healthcare works a lot with the concept of dignity and models are developed as support for 

health professionals. The healthcare around the people with ALS is complex and research is 

needed in how these people experience their fate. Aim: To illustrate experiences of dignity 

for people with ALS. Method: Qualitative content analysis based on biographies. Results: 

Through the analysis we found five categories which formed two themes. One theme is that 

life can have a meaning through the experience of wellbeing and comfort aswell as a feeling of 

autonomy. The second theme is when one´s dignity is put at risk by experiencing a loss of 

one´s own power and going through feelings of exposure. Conclusion: The result shows 

that people with ALS can experience dignity through personal development of the self-image 

with the help of the environment. It is of great importance for the healthcare to notice the 

experiences of these people and to see the needs of their family members, so they can support 

the well-being of the affected and their family members in the difficult period which the 

disease entails. 

Keywords: ALS, biographies, dignity, palliative care, qualitative content analysis, self-

concept. 
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1 INLEDNING 

Amyotrofisk lateralskleros, eller ALS såsom sjukdomen vanligen kallas, är en obotlig 

förlamningssjukdom med dödlig utgång. Att mottaga ett besked om att ha blivit drabbad av 

ALS kan med andra ord likställas med att ta emot sitt egna dödsbesked - de flesta avlider 

redan inom en femårsperiod.  

Förslaget på detta ämnesområde kommer från en huvudhandledare och SSIH, vilket är en 

vårdorganisation med palliativ vård i hemmet. Intresset för ämnet uppkom genom vänners 

hjärtknipande berättelser om närstående som drabbats av ALS. Vi blev även berörda av 

filmen `The theory of everything`, som är en filmatiserad biografi av fysikern Steven 

Hawking´s liv med sjukdomen. Dessa lämnade starka intryck som i sin tur initierade tankar 

kring ämnet och en diskussion inleddes rörande vad som kan tänkas hända inom en 

människa som drabbas av denna sjukdom. Förekomsten av sjukdomen är låg vilket gör 

kunskapen om den begränsad och detta kan medföra en komplex vårdsituation för såväl den 

sjuke som för involverad personal inom omvårdnaden. I vårt kommande yrke som 

sjuksköterskor förväntas vi träda in som ett stöd för personer vilkas hälsa påverkats av 

sjukdom. Vi önskar genom detta examensarbete finna kunskap för att skapa vägledning och 

stöttning för vårdpersonal och närstående i omvårdnaden av personer med ALS. 

2 BAKGRUND 

Bakgrunden ämnar att beskriva vad sjukdomen Amyotrofisk lateralskleros (ALS) innebär 

med symtom och sjukdomsförlopp. En definition av palliativ vård, redogörs med en 

beskrivning av dess användningsområden. Vidare framställs begreppet värdighet ur ett 

teoretiskt perspektiv och vårdens förpliktelser enligt lagar och styrdokument lyfts i 

förhållande till detta vårdsammanhang. En inblick i vårdarperspektivet, både utifrån 

vårdpersonal och närstående lyfts genom tidigare forskning. Dessa delar mynnar sedan ut i 

en problemformulering.  

2.1 Amyotrofisk lateralskleros (ALS) 

Socialstyrelsen (2018) definierar Amyotrofisk lateralskleros som ett samlingsnamn för ett 

antal undergrupper av sjukdomen vilka involverar motorneuronen i kroppen. 

Motorneuronen har som funktion att sända impulser till musklerna från hjärnan. Vid ALS 

ersätts den yttre delen av ryggmärgen med bindväv och skelettmusklernas nervceller kan då 
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inte ge impulser vilket leder till att musklerna förtvinar. Ericson och Ericson (2012) beskriver 

att ALS är en obotlig och progressiv sjukdom, vilket innebär att den har en negativ utveckling 

och att patienten försämras hela tiden. Majoriteten av de insjuknande avlider inom en 

femårsperiod. Dödsorsaken är vanligen en kombination av aspirationskomplikationer och 

andningsinsufficiens. Opåverkade funktioner kan vara ögonmuskulatur, sfinktrar, intellekt 

samt de sensoriska signalerna, till exempel beröring. 

Enligt Socialstyrelsen (2018) drabbas ungefär 250 personer i Sverige årligen av ALS och det 

råder oklarheter kring varför sjukdomen bryter ut. Neuroförbundet (2017) skriver att det 

idag finns ett ledande forskarteam i Sverige som arbetar med att hitta orsaker till 

uppkomsten av sjukdomen samt hur den behandlas på bästa sätt. Forskarteamet har 

upptäckt olika typer av proteinrelaterade orsaker samt genmutationer hos de drabbade 

personerna - sjukdomen kan alltså nedärvas men denna typ är än mer ovanlig. 

Socialstyrelsen (2018) beskriver andra riskfaktorer som forskning hittills kommit fram till 

vad gäller utvecklandet av sjukdomen. Riskfaktorerna kan bland annat vara smal 

kroppsbyggnad, rökning, virusinfektioner, kraftig fysisk aktivitet samt överaktivitet av 

signalsubstansen glutamat i hjärnan. Mariosa m.fl. (2017) har kommit fram till att höga 

värden av blodfetter visar på ökad förekomst av ALS, medan höga värden av blodsocker visar 

en lägre förekomst av sjukdomen. Även Socialstyrelsen (2018) nämner att det kan finnas 

samband mellan blodsockernivån och ALS, då det visat att personer som drabbats av både 

diabetes och ALS har en bättre diagnos.  

Neuroförbundet (2014) nämner att sjukdomsförloppet vanligen startar med vaga symtom, 

exempel små ryckningar i händer och armar samt tal och sväljsvårigheter på grund av 

svaghet i tungan. Eftersom flertalet andra sjukdomar kan medföra liknande symptom kan 

svårigheter med diagnostisering uppstå. När symptomen uppkommit, har vanligen en större 

del av nerverna påverkats och sjukdomen har startat långt innan. Symptomen kan visa sig 

synnerligen olika beroende på vilken typ av ALS personen har. Gemensamt för de olika 

typerna är att andningsmuskulaturen slutligen involveras vilket leder till 

andningsinsufficiens och personen avlider. 

Neuroförbundet (2017) skriver att det idag inte finns någon botande behandling mot ALS. 

Olika typer av bromsmediciner har således nyligen uppkommit i världen då forskning 

utvecklas löpande med framgångar, dock menar de ledande svenska forskarna att försiktighet 

bör förehållas då det krävs lång tid av utvärdering för nya bromsmediciner. Enligt 

Neuroförbundet (2014) finns en typ av bromsmedicin som använts under längre tid, den har 

dock varierande effekt. Funktionen är att medicinen hämmar förekomsten av ämnet 

glutamat i hjärnan vilket forskare tror saktar ner sjukdomens förlopp. Då det inte finns 

någon botande behandling så inriktas vården mot symtomlindring och olika hjälpmedel. 

Socialstyrelsen (2018) beskriver att olika hjälpmedel kan underlätta i vardagen för en person 

med ALS. Ett exempel på hjälpmedel är trakeostomi där man opererar in ett rör från halsens 

utsida in genom luftstrupen vilket kan underlätta andningen. Problematik med 

näringstillförsel uppstår när muskulatur som sköter förmågan att svälja slagits ut. Ett vanligt 

förekommande hjälpmedel vid denna komplikation är att en PEG (perkutan endoskopisk 

gastrostomi) opereras in genom magen och födan kan tillföras genom den. Ericson och 

Ericson (2012) beskriver att ALS kan medför stora svårigheter att kommunicera då både talet 



3 

och kroppsspråket kan förloras hos den drabbade. Olika typer av verktyg och metoder kan 

hjälpa personen att kommunicera. Ett datoriserat tal kan skapas genom en talsyntesapparat 

samt röstförstärkare som hålls mot personens mungipa vilket kan hjälpa personen att 

framföra önskemål. Vidare menar Ericson och Ericson (2012) att då sjukdomen är obotlig 

med ett snabbt förlopp mot döden är det av vikt att personer med ALS omgående får den 

hjälp som krävs och att behov tidigt bör upptäckas och tillgodoses. 

Neuroförbundet (2014) beskriver att i Sverige förekommer det idag särskilda ALS team på en 

del sjukhus som blir inkopplade vid diagnostisering av sjukdomen. Ett ALS team involverar 

vanligen sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, kurator, logoped och läkare där 

alla arbetar tillsammans med att planera, stödja och symtomlindra den sjuke personen för att 

skapa förutsättning för ett meningsfullt liv. I och med att sjukdomen ALS har ett snabbt 

förlopp och inget bot finns så vårdas de drabbade personerna palliativt sista tiden i livet.  

2.2 Palliativ vård – Vård i livets slutskede   

World Health Organization (2017) definierar palliativ vård som den vård med syfte att 

förbättra livskvaliteten för närstående och de sjuka genom att tidigt upptäcka, förebygga och 

behandla symtom och problem rörande den fysiska, psykosociala och andliga hälsan. Detta 

innebär bland annat att den palliativa vården skall lindra smärta, stödja både den sjuke och 

dennes närståendes behov - och genom det främja livskvaliteten för alla involverade. SOU 

(2001:6) beskrivning av den palliativa vården är vård i livets slutskede när inget bot finns 

mot sjukdom. All inblandad vårdverksamhet bör arbeta gemensamt mot målet att den sjukes 

symtom till exempel lidande och smärta, skall lindras.  

Ternestedt, Henoch, Österlind och Andershed (2017) har tillsammans tagit fram en modell 

för organisationer som arbetar med palliativ vård att arbeta utifrån. Modellens mål är att 

vårdandet skall förhållas personcentrerat och möta den sjukes specifika behov i slutskedet av 

livet. Modellen innehåller sex viktiga delar vilka berör den döende personens identitet och 

integritet, för vårdaren att förhålla sig till i varje enskild vårdsituation. Självbilden, 

självbestämmande, sociala relationer, symtomlindring, sammanhang och strategier är de 6 

S:N vilka alla är lika viktiga att tänka på för att vården skall bli så god som möjligt för varje 

enskild person. Det är viktigt med dokumentation, planering och utvärdering av vården 

utifrån ett helhetsperspektiv på den sjukes berättelse, förändringar och sammanflätning 

mellan kropp och själ.  

2.3 Teoretiskt perspektiv 

Det teoretiska perspektivet utgår från det vårdvetenskapliga begreppet värdighet. Begreppet 

har valts ut för att skapa en förståelse för vad värdighet står för i detta sammanhang. 

Vårdvetenskaplig forskning av begreppet värdighet, visar på att det är ett av fler betydande 

begrepp inom vården, vilket utgör grunden i goda vårdrelationer (Edlund, 2012).    
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2.3.1 Värdighet  

Barclay (2016) har genom sin studie gjort en filosofisk tolkning av vad begreppet värdighet 

innebär inom omvårdnaden. Begreppet studeras och definieras oftast utifrån upplevelser, 

men en övergripande definition av innebörden är av vikt för att förstå de tidigare genomförda 

kvalitativa studierna. Barclay beskriver även att värdighet är särskilt viktigt inom vården på 

grund av patienters fysiska, sociala och mentala sårbarhet. Värdighet inom vården handlar 

om att sjuksköterskan vårdar med medkänsla och ser till hela personen i patienten, vilket ger 

varje liv en mening. 

Edlund (2012) beskriver att inom vårdvetenskapen är värdighet ett begrepp vilket är av stor 

vikt i flera olika sammanhang såsom det caritativa vårdandet, lagar och sociala områden. 

Värdighet kan innebära att bli sedd som den unika person man alltid har varit. Likaså kan 

värdighet finnas genom att bli bekräftad, känna sig betydelsefull och bli tagen på allvar och 

med respekt i relationen med andra vilket då kan ge välbefinnande. Genom en semantisk 

analys finns det en indelning av begreppet värdighet i tre dimensioner, den absoluta, den 

relativa och den yttre värdigheten. Den yttre värdigheten beskrivs som ett estetiskt beteende 

och kan liknas med heder, pondus och aktning. I den vårdvetenskapliga forskningen träder 

endast den absoluta och den relativa värdigheten fram förbundna till varandra men samtidigt 

i två separata dimensioner. Människan har en absolut värdighet inom sig just för att hon är 

människa, det är hennes tilldelade roll, hennes människovärde vilket är oföränderligt och 

okränkbart. Den absoluta värdighet kan innefatta ansvar, frihet och plikt som alltid finns hos 

en människa och kan då även finnas i de mest skamfyllda situationer.  

Vidare beskriver Edlund (2012) att människans relativa värdighet har sitt ursprung från den 

absoluta värdigheten men den gestaltas individuellt av varje enskild människa. Denna 

värdighet är föränderlig och kan påverkas av samhälle och kultur, samt kan brytas ner men 

också återskapas. Genom att drabbas av en svår sjukdom då viktiga värden blir hotade så kan 

ett caritativt vårdande ha betydelse för att värdighet ska kunna återskapas och upplevas 

bevarad. Den relativa värdigheten innefattar att ha insikt om både andras och den egna 

värdigheten, att inneha en inre etisk medvetenhet. Den relativa värdigheten kan delas in i en 

inre och en yttre domän. Den inre omfattar värden som påverkas av människans personliga 

utveckling, etik, moral och egna prioriteringar. Under livets olika faser kan en del värden ge 

plats åt andra värden, tidigare mindre viktiga värden framträder och blir då mer synliga och 

betydande. En hierarkisk omvärdering av de olika värdena kan då ske genom att ha försonats 

med de bristande förmågorna. Den yttre kan framstå genom handlingar, attityder och i 

egenskap av att passa in i olika kontexter och situationer. Att utföra en handling som i 

upplevelsen inte passar in i den självklara kontexten kan förefalla bidragande till att 

värdighet kränks. Den relativa värdigheten upplevs alltid i relation till någon eller något 

vilket gör att den kan framstå på flertalet sätt. I den påtagliga verkligheten kan en förbindelse 

mellan dessa olika dimensioner av värdighet finnas, där alla värden i både den absoluta och 

den relativa värdigheten formas gemensamt. En annan viktig del i den mänskliga värdigheten 

är ansvar. Genom att inte ta ansvar kan en del av värdigheten gå förlorad. Här handlar det 

om en balans, att å ena sidan inte få för stort ansvar med tillhörande känsla av att inte klara 

av det och å andra sidan att inte få för lite ansvar (Edlund, 2012). 
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Även Nordenfeldt (2004) beskriver begreppet värdighet i flera dimensioner. Likt Edlund 

(2012) beskrivning av den absoluta värdigheten, talar Nordenfeldt (2004) om 

menschenwürde, vilket innebär att vara mänsklig och är detsamma för alla människor. 

Värdigheten i att vara människa är oföränderlig så länge människan existerar, den är lika för 

alla genom exempel gemensamma rättigheter. Vidare talar Nordenfeldt (2004) om 

identitetsvärdigheten som handlar om den enskildes kopplingar mellan själ och kropp. 

Identitetsvärdigheten är föränderlig och påverkas av den enskildes autonomi och synen på 

sig själv. Vid ålderdom, sjukdom eller medmänniskors handlingar kan den enskildes 

autonomi och självbild förminskas vilket kan leda till förlorad identitet och denna värdighet 

byter nivå i dess skala. Båda dessa dimensioner grundas i de mänskliga grundläggande 

egenskaperna autonomi och förutsättning för liv.  

2.4 Tidigare forskning  

Under tidigare forskning presenteras hur närstående och vårdpersonal beskriver sina 

erfarenheter av att vårda personer med ALS. De vetenskapliga artiklarna eftersöktes via 

högskolans bibliotek i databaserna CINAHL Plus och PubMed då båda innehåller 

vetenskapliga artiklar i bland annat vårdvetenskap, vilket är examenarbetets ämne. Använda 

sökord var till exempel amyotrophic lateral sclerosis, experience, nursing care och dignity i 

olika kombinationer, se Bilaga A. Artikelsökningen valdes att begränsas med tillgänglighet 

för de artiklar med fulltext för att på så sätt kunna få en helhet av artikelns innehåll direkt i 

sökningen. Sökning gjordes även i PsychINFO utan resultat. Friberg (2012) beskriver vikten 

av att kontrollera de använda artiklarnas publicering genom att inkludera peer-reviewed i 

artikelsökningen. De visade artiklarna har då en garanti för att de är publicerade i en 

vetenskaplig tidskrift och de exkluderade artiklarna i sökningen faller då på en icke 

publicering av denna typ. Med den ovan nämnda motiveringen att inkludera peer-reviewed i 

sökningen så gjordes det i samtliga artikelsökningar. Codex (2017) menar att artiklar ska 

uppfylla ett vetenskapligt krav genom fackgranskning innan de publiceras. Denna 

vetenskapliga granskning görs alltid genom en kontroll av viktiga kriterier som skall 

uppfyllas för att stärka säkerheten. För vidare beskrivning av de valda artiklarna, se Bilaga B.  

2.4.1 Närståendes erfarenheter av att vårda personer med ALS 

Tidigare forskning visar att närstående som vårdar personer med ALS upplever det som en 

börda vilket påverkar den närstående både psykosocialt och emotionellt. Den närstående 

vårdaren får uppleva den andres sjukdom och utsättas för dennes lidande genom empati och 

samtidigt behöva belastas av sitt eget lidande. Även ångestkänslor träder fram i form av oro, 

frustration, sorg och rädsla över att bevittna hur den sjuke förlorar mer och mer av sig själv 

och den begränsade tiden som är kvar tillsammans. Närstående upplever även förlust av tid 

för sig själv då nästan all tid ägnas den sjuke. Genom en ökad förståelse för de närståendes 

belastning ges en möjlighet till att bättre stödja dem och öka deras välbefinnande, vilket i sin 

tur kan påverka den vårdande relationen med den sjuke (Galvin m.fl., 2016). De Wit m.fl. 

(2018) belyser även de att närstående som vårdar personer med ALS erfar en stor börda 

genom den sjukes snabba försämring. Denna börda växer varefter sjukdomen fortskrider och 
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funktionsnedsättningen tilltar. Detta resulterar i ökad stress och oro hos den närstående 

samt att få tid för sig själv och energi att fylla sina egna behov minskar. En del närstående är 

än mer sårbara i den svåra situationen vilket gör att de går in i depressioner.           

Tidigare forskning visar även att närstående äventyrar sina egna vardagsbehov då de ger all 

sin tid till den sjuke. Ju längre sjukdomen fortskrider desto tyngre blir bördan, då behovet att 

vara tillgänglig för den sjuke dygnet runt gör att tiden till sig själv minskar. Det är dagligen 

ett tungt emotionellt arbete och här krävs det professionellt stöd för att lindra de närståendes 

lidande. Trots att det är krävande och tungt att vårda en person med ALS anser en del 

närstående att det ger en känsla av att uppfylla de moraliska förpliktelser samt en känsla av 

engagemang. Många familjer skapar strategier som exempel middagar med goda vänner och 

filmkvällar för att kunna behålla sin normala vardag och upprätthålla ett socialt liv (Lerum, 

Solbrække & Frich, 2016). Tidigare forskning visar att de närstående som vårdar personer 

med ALS, som får professionellt stöd upplever att deras börda minskar. Detta kan i sin tur 

leda till en mer positiv känsla, bättre livskvalitet till den närstående och då ge en starkare 

relation med den sjuke (Bergin & Mockford, 2016). Många närstående har en positiv 

erfarenhet av att vårda personer med ALS. Dock känner en del att hälso- och 

sjukvårdspersonalen saknar kunskap och erfarenhet av sjukdomen. En viktig faktor i 

vårdandet är just att det finns ett kunnigt och stödjande ALS-team, vilket inger en känsla av 

säkerhet och trygghet. För att hantera den svåra situationen har de närstående  behov av att 

få kontakt med andra familjer med liknande omständigheter. Genom fokus på den sjuke och 

inte tänka på egna behov hanteras den svåra tiden bättre. En del närstående känner att 

behovet av att få både emotionellt- och praktiskt stöd uppkommer först efter den sjukes 

bortgång, då det är så mycket kring familjen under sjukdomstiden (Jakobsson Larsson, 

Fröjd, Nordin & Nygren, 2015). 

2.4.2 Vårdpersonalens erfarenheter av att vårda personer med ALS 

Tidigare forskning visar att det kan vara en komplicerad vårdsituation att vårda personer 

med ALS och vårdpersonalen kan ställas mot flera utmaningar. En detaljerad planering kan 

förebygga uppkomster av dessa utmaningar som kan vara att bygga relationer med 

vårdtagarna, förebygga utbrändhet, tillhandahålla specialvård, säkerställa goda 

arbetsförhållanden och rekrytera samt kunna behålla kvalificerad vårdpersonal (Lerum, 

Solbrække & Frich, 2017). Då ALS är en ovanlig sjukdom så upplever vårdpersonalen att det 

föreligger kompetensbrister som hinder för att kunna ge adekvat och god vård. Denna 

kompetensbrist gör att vårdpersonalen kan uppleva en känsla av att vara otillräckliga. Det är 

deras plikt att ha kunskap och förståelse för sjukdomen för att kunna ge korrekt information 

vid stöttning och vägledning (O´Brien, 2004). Adekvat kunskap underlättar också för 

personalen att kunna förutse behoven av framförallt specialvård innan de uppstår och 

därmed planera vården på rätt sätt. En kompetensutbildning inom området ALS skulle 

kunna tillgodose vårdpersonalens behov av ökad kunskap och även medföra fler möjligheter 

för kommunikation i vårdrelationen (McConigley m.fl., 2014).  

Vårdpersonal upplever även att det saknas möjlighet att erhålla värdefull information om den 

enskilde personens förmågor för att kunna ge en adekvat och god vård. Då 
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sjukdomsförloppet kan gå fort har vårdpersonalen svårt att hinna skapa en relation med 

personen innan dennes förmågan att kommunicera gått förlorad (Crockford, Stockton & 

Abrahams, 2017). Det är av vikt att vårdaren inom den palliativa vården integrerar med och 

har en tydlig kommunikation med övrig sjukvård och närstående redan vid diagnos för att 

kunna skapa en god relation med personen med ALS. Idag sätts vanligen den palliativa 

vårdorganisationen in i ett vårdsammanhang utefter specifika kriterier, vilket kan skapa 

problem då den sjuke personen redan kan ha förlorat möjligheten att kunna kommunicera 

med involverad vårdpersonal. Specialiserade ALS kliniker som arbetar systematiskt och 

kommunicerar med varandra är av stor vikt för att kunna ge en god vård (Bede m.fl., 2011).  

Vid diagnos genomförs vanligtvis endast en klinisk bedömning i korta möten med en 

neurolog, och brist på personal kan orsaka bortfall av övriga bedömningar i detta tidiga 

skede. Detta kan ge en ostabil bild av den drabbades förmågor, vilket kan skapa ett hinder för 

adekvat vård. Genom att rikta fokus på patientens beteende och kognitiva förmåga utifrån en 

nationell screeningmodell som kan göras vid diagnos så skulle all involverad personal inom 

denna typ av vård kunna ha en tryggare arbetsgrund att luta sig emot, samt att utifrån den 

enskildes individuella behov direkt ha möjlighet att skapa en psykologisk kontakt med rätt 

personal för detta (Crockford, Stockton & Abrahams, 2017).  

2.5 Lagar och styrdokument 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) kräver att hela befolkningen erhålls samma goda 

vård på lika villkor, där den enskilda människans värdighet skall respekteras. Vården skall 

vara lättåtkomlig och bygga på goda vårdrelationer mellan vårdare och patient, där 

patientens integritet och självbestämmande beaktas. Patienten skall känna sig trygg och 

säker i vårdsituationer varpå verksamheten säkras och utvecklas kontinuerligt. Patientlagen 

(SFS 2014:821) påyrkar att varje patient har rätt till en fast vårdkontakt, vilket kan skapa 

trygghetskänsla hos patienten. Samordning och kontinuitet är viktigt i den individuella 

planeringen samt att utformningen av hälso- och sjukvården skall genomföras i samråd med 

patienten.  

I den legitimerade sjuksköterdskans yrkesroll förväntas det att hen vid all omvårdnad har ett 

etiskt förhållningssätt och visar respekt för patientens värdighet, självbestämmande och 

integritet. Sjuksköterskan bör vara lyhörd inför sin patient och dennes tankar, känslor och 

önskemål för att omvårdnaden skall förhållas med ett personcentrerat fokus. En stor del av 

sjuksköterskans arbete är dokumentation, där hen skall tydliggöra och företräda patientens 

upplevelser och mål med vården (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

I värdegrund för omvårdnad belyses att alla människor har en absolut värdighet  genom att 

vara människa. Detta medför att alla människor har rätt att bli bekräftade som de unika 

människor de är samt en ömsesidig skyldighet mot medmänniskan att respektera och 

bekräfta hen på samma vis. Det handlar om att bemöta en människa med hänsyn till hens 

absoluta värde trots yttre omständigheter, utan att på något sätt kränka den andra. Alla 

människor har även rätt till att fatta egna beslut och rätt till egna upplevelser vilket skall 
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respekteras utav medmänniskan och att omtanke ska visas den andre (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). 

2.6 Problemformulering  

Tidigare forskning visar att det saknas kompetens kring sjukdomen ALS vilket genererar en 

känsla av att vara otillräcklig hos vårdpersonalen. För att kunna ge en god vård till personer 

med ALS beskriver vårdpersonalen att det krävs god planering, samarbeten mellan 

vårdorganisationer, kunskap om sjukdomen och värdefull information om den enskilde 

vårdtagaren. Den tidigare forskningen fokuserar på strukturella problem rörande personer 

med ALS, vilket framkommer ovan. Forskning på området saknar fördjupad kunskap om hur 

personer med ALS upplever hur det är att leva med sjukdomen. Föreliggande examensarbete 

avser att studera hur personer med ALS upplever att deras värdighet påverkas i relation till 

sjukdomen. Värdighet är ett framstående begrepp med stor betydelse inom vården. Inom 

vårdvetenskapen beskrivs värdighet som både okränkbar och kränkbar, där den okränkbara 

är konstant genom varandet som människa. Sjuksköterskan har ett ansvar att bevara den 

enskildes värdighet, självbestämmande och integritet i vårdandet utifrån hennes gällande 

lagar och legitimation. Genom detta examensarbete ämnar vi ge sjuksköterskan en bättre 

förståelse för hur värdighet hos personer med ALS kan bevaras. Denna förståelse kan vara till 

stöd i sjuksköterskan arbete i den komplexa vårdsituationen som sjukdomen kan medföra.  

3 SYFTE 

Syftet är att belysa upplevelser av värdighet hos personer med ALS.  

4 METOD  

Då syftet avser att belysa upplevelser av värdighet hos personer med ALS ansågs en kvalitativ 

ansats vara en relevant metoddesign. Friberg (2012) beskriver att genom att använda en 

kvalitativ ansats innebär det en ökad förståelse och att ett fenomen bättre kan förstås i 

relation till människors upplevelser. Obearbetat material valdes i form av biografier som 

analyserades genom en innehållsanalys.  
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4.1 Urval och datainsamling 

Till en början diskuterades dokumentärer, bloggar och filmer som eventuellt urval, men då 

dessa typer av material upplevdes svårt att analysera så exkluderades den typen av material. 

Urvalet baserades istället på biografier och annan upplevelselitteratur om ALS som valdes ut 

efter dess kvalitet och upplägg. Sökningen av biografier gjordes i Högskolebiblioteket/Primo 

samt Libris med sökorden ”ALS biografier”. Inklusionskriterier var att böckerna skulle vara 

skrivna av personer som själva hade ALS, att dessa personer var bosatta i Sverige samt att 

böckerna var skrivna på svenska. Genom att böckerna är skrivna av personer som själva har 

sjukdomen ALS, så är dess data förstahandskällor och texten bedömdes därmed som 

tillförlitlig. Inklusionskriteriet att författarna till biografierna skulle var bosatta i Sverige 

motiveras med att det ansågs lämpligt om samtliga deltagare bodde och levde under lika 

vårdförutsättning, vilket kan skilja mellan olika länder. Svenska som inklusionskriterie 

valdes då svenska upplevdes lättare att analysera texten i. Exklusionskriterier var att 

författarna själva ej hade sjukdomen, var bosatta i andra länder samt alla övriga språk då det 

upplevdes svårhanterligt.   

I Primo genererade sökningen i åtta böcker varav samtliga sammanfattningar lästes och fyra 

böcker bedömdes lämpliga utifrån urvalskriterierna. Sökningen i Libris resulterade i trettio 

träffar där tio plockades ut utefter titlarna för vidare granskning. Utifrån urvalskriterierna så 

matchade fyra böcker och dessa var samma böcker som i sökningen i Primo. Dessa fyra 

böcker var ”Ro utan åror” skriven av Lindquist (2004), ”Klockan saknar visare” skriven av 

Fant (1994), ”Lyckliga ni som lever: Om rätten till vår död” skriven av Abram-Nilsson och 

Axelsson (2003) samt Sandgren (2005) bok ”Ett år med ALS - en smygande sjukdom”. Under 

läsningen av sammanfattningarna uppmärksammades även en upplevelselitteratur skriven 

av en sjuk kvinnas man. Boken ”Ett långsamt farväl” skriven av Dahlbäck (2014) bedömdes 

vara skriven med fokus utifrån den sjuka kvinnans egna ord och upplevelser och valdes 

därmed ut som en femte bok till analysen. Totalt valdes fyra självbiografier och en 

upplevelselitteratur ut. Segesten (2012) beskriver att en upplevelselitteratur handlar om en 

persons historia utifrån en närståendes berättelse. Då sökningarna inte resulterade i större 

antal träffar och då antalet biografier som matchade urvalskriterierna var få så valdes ingen 

tidsbegränsning på sökningen. Syftet var att belysa upplevelser av värdighet hos personer 

med ALS och därmed bedömdes att tidsspannet inte har någon större betydelse. För vidare 

beskrivning av  biografisökningen, se Bilaga C och vidare beskrivning av biografierna, se 

Bilaga D.  

Friberg (2012) skriver att det är viktigt att försäkra analysens vetenskapliga värde genom en 

kvalitetsgranskning av materialet. En kvalitetsgranskning genomfördes på de utvalda 

biografierna innan de användes, se Bilaga E.  

4.2 Genomförande och analys 

Vald analysmetod är en innehållsanalys vilket Lundman och Hällgren Graneheim (2012) 

beskriver är en granskning av en text för att påvisa likheter och skillnader, för att sedan 

skildra dessa variationer. Denna typ av analys sker i flera steg där texten först plockas isär 
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och det väsentliga lyfts, för att sedan byggas ihop till en ny helhet utifrån det som undersökts. 

Analysmetoden bedöms passande då syftet var att belysa upplevelser av värdighet hos 

personer med ALS.  

Analysen påbörjades med att samtliga valda biografier lästes enskilt och en helhetsbild av 

respektive bok och huvudperson skapades. Därefter lästes alla böcker ytterligare en gång, 

med fokus på att urskilja upplevelser av värdighet. Under denna fas markerades 

meningsbärande enheter, stycken i texten som tydligt framkom och passade an syftet. Efter 

att samtliga böcker genomgått detta steg i processen jämfördes de markerade 

meningsbärande enheterna. Det framkom vid jämförelsen att samma metod och 

förhållningssätt i urskiljningen följts, då större delen av de utvalda meningsbärande 

enheterna var markerade i respektive urskiljning. Totalt togs åttioåtta meningsbärande 

enheter ut varav sjutton sållades bort då de inte svarade an på syftet i tillräcklig tydlighet och 

sjuttioen blev då kvar till analysen. Genomförandet av gallringen skedde genom att 

ytterligare en gång läsa de sidor i litteraturen där respektive mening var markerad.  

En tabell skapades i ett dokument i dataprogrammet Word där de utvalda sjuttioen 

meningsbärande enheterna skrevs in i första kolumnen. Ett exempel av tabellen med 

tillhörande steg ses i Tabell 1. De meningsbärande enheterna som valdes ut kondenserades 

till kortare meningar i nästa kolumn i tabellen, vilket innebar att alla överflödiga ord 

plockades bort. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) beskriver vikten av att vara 

vaksam på att inte rensa bort värdefull information med betydelse för meningen, det 

manifesta måste kvarstå. Denna kondensering gör meningen mer lätthanterlig och det 

betydelsefulla blir mer uppenbart. Nästa steg i analysen är att koda dessa kondenserade 

meningar utefter sitt innehåll och det är av vikt att koden beskriver meningens faktiska 

helhet och innebörd (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

En kolumn för koder skapades i tabellen och för att kontrollera att rätt koder valts jämfördes 

dessa med de ursprungliga meningsbärande enheterna. I och med att det är viktigt att 

koderna stämmer överens med textens helhet så jämfördes koderna med de meningsbärande 

enheterna flera gånger. Ytterligare en kolumn lades sedan till i tabellen där koderna 

abstraherades och underkategorier skapades, även dessa kontrollerades mot de 

meningsbärande enheterna flera gånger. Underkategorierna sorterades utefter skillnader och 

likheter som sedan skapade kategorier. Både underkategorierna och kategorierna fördes in i 

respektive kolumn i tabellen och därmed följdes en tydlig struktur i genomförandet. Sista 

steget i analysen var att skapa en ny helhet av texten där ett samband kunde ses mellan de 

olika kategorierna, teman bildades och gav då en ny innebörd utefter det som undersöktes.  
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Tabell 1: Exempel på analysprocessen.  

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

mening 

Kod Underkategori Kategori 

”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) 

Vill inte vara 

utan den här 

delen av mitt 

liv. Begränsad 

tid kvar som 

gör mig mer 

närvarande där 

döden för mig 

närmare livet 

Tiden för mig 

närmare livet 

Tacksamhet Välbefinnande 

 

4.3 Etiska överväganden 

Då samhället är i behov av ett pålitligt och evident forskningsresultat är det av vikt att alla 

studier genomförs med ett redligt förhållningsätt, där fusk, stöld, plagiat och förfalskningar 

inte används (Codex, 2017).  

All empirisk forskning med obearbetat material skall bedrivas med beaktning av fyra 

forskningskrav utifrån forskningetiska principer. Dessa krav är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

deltagare i en undersökning bör informeras om dess syfte och en beskrivning av hur 

undersökningen skall genomföras. Dessutom är det viktigt att informera om att deltagandet i 

undersökningen är frivilligt och kan avbrytas när som helst samt att uppgifterna endast avser 

det aktuella syftet. Samtyckeskravet innebär att deltagare som aktivt deltar i undersökningen 

har rätt att själva bestämma över sin medverkan. Om information om deltagarna är offentlig, 

så krävs dock inget inhämtat samtycke från deltagarna. Med konfidentialitetskravet skyddas 

personuppgifter för att inte obehöriga skall kunna ta del av dem. Detta involverar all typ av 

information angående personlig identifiering, utomstående skall inte kunna förstå vem 

deltagaren är. Slutligen nyttjandekravet vilket avser att säkra all information om deltagarna 

som undersökningen innefattar. Informationen skall endast användas just för det avsedda 
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forskningssyftet och får ej användas av utomstående för bedrivning av annan verksamhet 

(Vetenskapsrådet, 2017).  

Syftet är att belysa upplevelser av värdighet hos personer med ALS och det valda materialet 

är publicerad litteratur skrivna eller innehållande personer som idag inte längre finns i livet. 

Några etiska problem rörande informationskravet kan ej föreliggas, då deltagarna ej kan 

informeras. Samtyckeskravet berörs heller ej då deltagandet inte är aktivt samt att detta 

examensarbete är baserat på offentliga böcker vilket innebär att ett automatiskt informerat 

samtycke föreligger. Med anledning av att böckerna är offentliga berör heller ej 

konfidentialitetskravet. Vad gäller nyttjandekravet så används all analyserad data endast i 

detta sammanhang.  

5 RESULTAT 

Här presenteras analysen som mynnade ut i fem kategorier vilka bildade två teman.  

Tabell 2: Kategorier och teman. 

Kategorier Teman 

Att uppleva stunder av välbefinnande  

Livet kan få en mening Att få behålla autonomi 

Att uppleva trygghet 

Att bli fråntagen sin makt  

 När värdigheten sätts på spel Att uppleva en utsatthet 

 

5.1 Livet kan få en mening  

Stunder av välbefinnande upplevdes av kvinnorna genom glädje i vardagen, ett inre lugn, 

tacksamhet för livet, bekräftelse i relationer och en uppskattning av förmågor. Genom 

självaktning, bevarad integritet, upplevelser av att vara självständig och bevara 

självbestämmandet kunde kvinnorna uppleva att de fick behålla sin autonomi trots 

sjukdomen. En närhet av omgivningen och att bli omhändertagen upplevdes som en 

trygghet. Alla dessa faktorer var viktiga för kvinnorna och ingav dem en mening med livet, 

trots deras svåra tid med sjukdomen.  
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5.1.1 Att uppleva stunder av välbefinnande 

Analysen visade att det fanns flera faktorer som skapade ett välbefinnande hos kvinnorna 

med ALS. De tidigare banden i nära relationer med vänner och bekanta var viktiga då en 

upplevelse av glädje och gemenskap inföll sig i dessa möten. Med en positiv inställning till 

livet och ett gott humör, fanns glädjen kvar i vardagen. Med den inställningen skapades även 

ett hopp om en positiv resterande framtid och att livet var vad det gjordes till, där bitterheten 

inte tilläts ta över. Hos några av kvinnorna blev glädjen stor, med en upplevelse av stark och 

intensiv lycka som aldrig erfarits förut. Lyckan tog över och bringade kvinnorna många 

ögonblick av skratt, både skratt inombords eller när kroppen tillät, skratt i höga toner ut i 

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

stunder som jag sällan känt förut. Lycka har aldrig varit min starkaste sida. Men nu börjar 

den bli det. Därför skrattar jag” (Lindquist, 2004, s. 84). Dessa skratt och denna glädje 

släppte på de tuffa spänningarna av allvar och genom att använda humor i lidandet tog sig 

kvinnorna med familjer igenom dagarna.  

Synen på den inre bilden av sig själv blev klarare hos några av kvinnorna och en avgränsning 

mellan det inre och det yttre framträdde. Detta gjorde att en friskhet upplevdes i det inre  

trots den svårt sjuka kroppen. ”Jag är inte min kropp. Jag är i den. Den är sjuk, men min 

ande är frisk. Mitt själv är min själ och den är stark. Lidandet kan bli min styrka” 

(Lindquist, 2004, s. 90). Genom detta fanns ett lugn och ro i sinnet, vilket påverkade 

kvinnornas välbefinnande och de vände det kroppsliga lidande till en styrka för det inre. 

Innan sjukdomen beskrevs livet som otydligt, det var mycket som cirkulerade i vardagen och 

kvinnorna tog sig inte tid att stanna upp och se livet i klarhet. Genom den svåra 

sjukdomessituationen trädde en inre styrka fram som skapades en klarhet av livet, dess 

prioriteringar och värden. Goda relationer med vårdpersonalen, både i hemmet och på 

sjukhus gav ett inre lugn. Om personalen visade intresse av vårdandet, hade kunskap och var 

trygga i sig själva kände kvinnorna tillit för personalen.  

Ett behov av bekräftelse genom att bli sedd och lyssnad på fanns hos kvinnorna. Det var 

betydelsefullt att bli tagen på allvar och att tydlighet samt ärlighet fanns i vårdrelationen -  

det ingav ett stort förtroende. Det var viktigt att bli sedd som samma människa som innan 

sjukdomen och att inte objektifieras. Genom att bli besvarad, bemött och omhändertagen på 

det sätt kvinnorna tidigare blivit av omgivningen upplevde kvinnorna att relationerna 

fortfarande var ömsesidiga och respektfulla. 

 Den begränsade tiden kvar i livet gjorde att flera av kvinnorna upplevde en tacksamhet både 

för förmågor de hade kvar och närvaron till livet. Genom reflektion av livet som varit och 

vetskapen om att tiden kvar var kort upplevdes en tacksamhet för allt vad livet innehöll. Att 

vara nära döden och veta att inget på denna jord kan påverka sjukdomens utgång skapade en 

starkare närvaro till livet. Tiden som fanns kvar och att utnyttja den till fullo med gemenskap 

tillsammans med familj och andra kära, försatte oviktigheter i livet åt sidan. De förmågor 

livet för med sig, vilka upplevs självklara i ett friskt tillstånd, uppskattades än mer av 

kvinnorna under sjukdomstiden. ”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, 1994, s. 121). Förmågor som var oåtkomliga för sjukdomen 

fick en starkare betydelse i kvinnornas liv.  
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5.1.2 Att få behålla autonomi 

Analysen visade att kvinnorna gav fler uttryck gällande att vara autonoma, vilket var svårt på 

grund av sjukdomen. När sjukdomen fråntog kvinnorna deras kontroll av det yttre, deras 

kropp, började en process av självaktning ta form. Processen utformades på olika sätt 

beroende på personlighet, tidigare erfarenheter av livet och normer. Självaktningen och 

utvecklingen av självbilden där kvinnorna lärde känna sig själva på ett sätt de aldrig tidigare 

gjort, hade en mycket viktig roll och det hjälpte kvinnorna att hantera sina förluster.  

Det yttre utseendet var också viktigt som att få vara ren, lukta gott och vara fin. Betydelsen av 

utseendet var inte för omgivningen skull, utan för kvinnornas självsäkerhet, där upplevelsen 

av bevarad integritet och självrespekt var i fokus. Kvinnornas inre självbild förändrades, men 

det var också av betydelse för kvinnorna att bevara deras gamla syn på sig själva. På det sättet 

kom sjukdomen inte åt att även skada det inre, som den gjort med det yttre. ”När jag dör 

måste du lova mig att se till att mina mungipor inte hänger nedåt. (Inte skulle slutet ge sken 

av någon bitterhet, inte skulle livet summeras med mungiporna nedåt.)” (Dahlbäck, 2014, s. 

156). Denna citering av Carina beskriver hennes beslutsamhet att sjukdomen inte fick ta över 

och påverka helheten av henne till det negativa. Hon hade ett behov av att få bestämma själv 

hur hon ville summera sitt liv, att hon hade vunnit och var bevarad som den hon var. Det var 

viktigt att omgivningen skulle minnas den friska personen och inte den sjuke. Att få en 

bekräftelse på att sjukdomen inte tog över minnet för nära och kära och att kvinnornas tid 

som friska fick leva kvar var viktigt. 

I tankarnas värld lyftes självständigheten genom att ingen kunde nå dit och påverka den, där 

och då upplevdes ett oberoende. Ulla-Carin skrev ”Så länge min tanke är fri är jag 

okränkbar. Jag kan tänka fritt och är därför oberoende” (Lindquist, 2004, s. 167). För flera 

av kvinnorna var den fria tanken ett slags rum, i vilket de kände sig fria och opåverkade. 

Genom tankarna och självgranskningen kände kvinnorna vad deras behov var och de 

försökte förmedla det till vårdpersonalen. När en relation mellan dem fanns och 

vårdperonalen kände kvinnorna väl, blev behoven uppfyllda. Kvinnorna med en stark 

självkännedom kontrollerade på ett lättare sätt de egna känslorna och behoven, när hoppet 

sviktade och rädslan tog vid. Genom att nå ett accepterande av livet som det var och se de 

möjligheter som fanns att påverka det, upplevdes en inre självständighet.  

5.1.3 Att uppleva trygghet 

Med hjälp av familj och andra i omgivningen att hålla rädslan på kontrollerat avstånd 

upplevdes en trygghet. Närheten i form av fysisk kontakt med ömhet och beröring på den 

nivå kvinnorna gav uttryck för var mycket uppskattad. Att bli vaggad i en trygg famn, få lägga 

sitt huvud mot någons bröst eller känna sina barns hud mot sin var en trygghetskänsla och en 

inre lycka mitt i sorgen. Denna typ av närhet uppskattades mycket när den gavs på rätt sätt 

och av rätt person, på den enskilde kvinnans villkor. Relationen mellan kvinnan och den som 

gav närheten skulle vara av rätt slag, även om det rörde sig om en assistent eller en äkta 

make, annars kunde beröringen upplevas kränkande.  
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Kvinnorna var starka individer som innan sjukdomen varit de som gett mycket stöd och 

hjälpt andra personer i deras omgivning. På grund av sjukdomen och deras nya livssituation 

behövde de få den stöttning som de själva tidigare gett, och kvinnorna hade behov av närhet 

när de svåraste stunderna inföll. Att krama någon eller att ligga i någons famn och få vara 

liten en stund var skönt, det var tryggt att få bli omhändertagen. ”Myran håller om mig, 

vaggar mig och tröstar. Det är skönt att någon gång få vara liten i någons trygga famn, 

det är jag så sällan” (Fant, 1994, s. 183). Det stora ansvar kvinnorna tidigare gett sig själva i 

livet föll då från deras axlar. Dessa tankar och upplevelser skapade retrospektiva analyser 

inom kvinnorna med reflektion över vilka de varit där de kunde ifrågasätta varför de tidigare 

inte tillåtit sig själva att släppa kontrollen.  

5.2 När värdigheten sätts på spel 

I analysen framkom att det ibland brister i värdigheten, detta redogörs i två kategorier: att bli 

fråntagen sin makt och att uppleva en utsatthet. Kvinnorna beskrev hur de blev fråntagen 

sin makt genom att uppleva både skam och skuld över sjukdomen. Även upplevelser som 

hopplöshet, hjälplöshet och uppgivenhet ingick i den kategorin. Genom kvinnornas beskrivna 

upplevelser som förlust av yttre identitet och en inskränkt vardag samt att bli utelämnad, 

övergiven och förolämpad uppkom den andra kategorin: att uppleva en utsatthet.  

5.2.1 Att bli fråntagen sin makt 

Att leva med ALS upplevdes av dessa kvinnor ibland skamligt. Att inte kunna äta och dricka 

utan att det rann ur mungiporna på grund av förlamningen, fick några av kvinnorna att 

känna en oduglighet och en skam gentemot den de åt tillsammans med. En av kvinnorna 

försökte länge dölja sjukdomen utåt för att inte bli präglad som sjuk och patient alltför 

snabbt. ”ALS är heller inte smittsam, så varför har det varit så viktigt för mig att hålla 

sjukdomen hemlig? Mitt främsta skäl har varit att jag inte har velat få sjukstämpel på mig, 

inte hamna i rollen som patient för tidigt” (Fant, 1994, s. 15). Kvinnan upplevde en skam 

över att armar och ben började tappa sin funktion vilket av kvinnan inte ansågs passa in i 

livet med den framgång hon hade då. 

En av kvinnorna upplevde skuld över att ha drabbats av denna sjukdom, skulden framstod än 

värre då omgivningen trodde att kvinnan själv betraktade sjukdomen som skamlig. 

Kvinnorna ville inte vara beroende av någon, de ville vara självständiga precis som innan 

sjukdomen. Genom sjukdomen blev kvinnorna mycket beroende utav hjälp från andra och de 

upplevde en stor skuld, att inte längre klara av att ta hand om sig själva. En av kvinnorna 

upplevde skuld då hon med självinsikt ansåg att ett fullt människovärde endast kan erhållas 

ifall människan är rörlig och frisk. 

Jag känner mig ertappad på ett obestämt sätt, lite skamsen. Vet att jag har ett starkt behov av 

självständighet, att jag inte vill vara beroende av någon. Inser att jag trots allt fallit offer för 

myten om att man ska vara frisk och rörlig för att ha fullt människovärde… (Fant, 1994, s. 44). 
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En annan av kvinnorna kämpade mycket och hårt för att få dödshjälp, eftersom det fanns en 

stark oro som resulterade i ångest då tankar uppkom om hur slutet skulle komma att se ut. 

Gång på gång nekades dödshjälpen och kvinnan upplevde ofta en hopplöshet genom att 

tvingas inse att bestämmandet över sin egen död aldrig skulle existera. Detta tog mycket kraft 

och energi vilket gav kvinnan färre förutsättningar att kunna hantera situationen på ett bättre 

sätt, och styrkan att kunna uppskatta den kvarvarande tiden i livet. En hopplöshet över att 

behöva ge upp livet då orken att kämpa inte längre fanns och med en förlorad rätt att få 

bestämma över dödsögonblicket ingav maktlöshet.                                                                                                           

Att inte klara av de dagliga behoven upplevdes av kvinnorna som att vara hjälplösa i 

situationen. Även hjälplöshet uppstod då kvinnorna inte längre kunde medverka till att 

dagligen få möjlighet till att känna fräschhet med ett bra utseende och en god doft. En av 

kvinnorna beskrev den upplevelsen på följande sätt: ”Jag har alltid varit känslig för lukter, 

älskar goda dofter och avskyr illaluktande odörer. Nu för jag en daglig kamp mot dålig 

andedräkt och armsvettslukt” (Fant, 1994, s. 195). Det framkom även genom analysen att 

kvinnorna upplevde uppgivenhet. Till exempel då maktlösheten tog över när kvinnorna inte 

längre kunde göra sig förstådda via talet. Kvinnorna upplevde en uppgivenhet över förlusten 

av förmågor. Något som hade klarats av galant för någon dag sedan lyckades inte längre, 

klumpigheten tog över och både maktlösheten och uppgivenheten var ett faktum. 

Varje dag är det något nytt som jag inte längre kan göra, något som jag klarade igår. Jag tappar 

saker, jag spiller, jag får inte upp högerhanden så att jag kan tvätta ansiktet längre. Inte ens 

när jag står dubbelvikt med huvudet nere i handfatet (Fant, 1994, s. 198).  

5.2.2 Att uppleva en utsatthet 

Det visade sig genom analysen att kvinnorna kränktes då den yttre identiteten fråntogs dem. 

Det kunde vara att kroppsdelar förlorade funktionen eller att rösten ändrades på grund av 

dysfunktionen i struphuvudet som ALS kan ge. En kvinna beskrev det på följande sätt: ”Jag 

hör min egen, riktiga röst inom mig. En röstmelodi och ett tonfall som varit en viktig del i 

mitt jobb. Men sedan passerar rösten struphuvudet, ALS-filtret, och ut kommer bara ett 

läte. Som en brölande åsna” (Lindquist, 2004, s. 86). Flera av kvinnorna reagerade även 

starkt då de blev behandlade som barn exempel när folk klappade dem på huvudet. ”Och 

numera får jag klappar på kinden eller, allra värst, på huvudet, som ett barn. Så jag avskyr 

det. Det där nedlåtande medlidandet. Så fjärran från medkänsla och empati” (Lindquist, 

2004, s. 224). Eller ännu värre när det talades med högre röster och gestikulerades mer i tron 

om att kvinnorna varken hörde eller förstod något för att de var rullstolsburna. I själva verket 

hade kvinnorna kommunikationssvårigheter, kvinnorna både förstod och hörde mycket väl 

men kunde inte göra sig förstådda. 

Att behöva vistas i en sjukhusmiljö påverkade kvinnorna genom att de upplevde att de blev 

förolämpade och att vara mindre värda. Kvinnorna varken trivdes eller kände sig hemma på 

sjukhuset för att det var smutsigt eller på annat sätt ovälkommet. En av kvinnorna fick erfara 

att sjukdomen hade tagit över livet till så stor del att det bästa enligt henne själv var att 

begränsa livet till att bevittna några få upplevelser. ”Det som är enklast för mig nu, det är på 

sätt och vis att uppleva så lite som möjligt. Jag blir så upprörd över allt härligt och all 
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uppmuntran och alla möjligheter och all nyfikenhet” (Abram-Nilsson, 2003, s. 73). ALS 

påverkade även kvinnornas integritet på flera negativa sätt. Kvinnorna beskrev det som att 

vara fast i den egna kroppen och inte kunna röra sig, där kroppen strejkade och blev till ett 

fängelse. Förlusten av att inte kunna äta var för en av kvinnorna en av de största förlusterna i 

livet, då det är en självklar daglig handling för upprätthållelse av liv. Samtidigt beskrev 

kvinnan att det upplevdes än mer skrämmande att inte kunna tvätta de intima regionerna än 

att inte kunna äta. Det framkom även att kvinnorna upplevde ett utelämnande i vissa 

situationer. Som exempel i samband med sjukvårdskontakter kunde det vara svårt för 

vårdpersonalen att kommunicera med kvinnorna, vårdpersonalen vände sig då till de 

enskilda kvinnornas assistent istället för direkt till kvinnorna. Ett fall där en läkare talade 

med assistenten istället för direkt till kvinnan om viktig information angående en operation, 

detta gjorde att kvinnan upplevde sig utelämnad och att samtalet skedde över kvinnans 

huvud. Kvinnan uttryckte en viss ilska mot sjukvården och upplevde sig ofrivilligt liten på 

grund av denna brist på delaktighet i den egna vården. Kvinnan upplevde sig kränkt och 

beskrev det som följande: ”Gråten river och sliter i mig. Det värker av sorg och ursinne. Och 

jag är faktiskt kränkt över att de talar över mitt huvud” (Lindquist, 2004, s. 160). 

Kvinnorna upplevde även att kommunikationssvårigheterna försatte dem i ett utanförskap i 

olika sammanhang, med en upplevelse av att vara ett objekt. Tidens betydelse inom 

vårdsammanhang och en frisk vardag hade en förändrad betydelse i kvinnornas livsvärld. 

Där stannade tiden av vilket gav en upplevelse av ensamhet och utanförskap, då resten av 

omgivningen och samhället fortgick i dess vanliga anda. 

En rädsla infann sig hos kvinnorna, en rädsla för att bli bortglömda. Kvinnorna med yngre 

barn i sitt liv hade mycket tankar rörande hur barnens minnen av dem skulle se ut. Det fanns 

även en rädsla för att övriga närstående och vänner skulle glömma bort den friska kvinnan 

bakom sjukdomen. Kvinnorna upplevde att tiden stannade och därmed blev väntan på slutet 

en lång och utdragen plåga samtidigt som omgivningen blev vana vid den nya vardagen där 

den friska vardagen suddades ut. Rädslan av att behöva dö i ensamhet och uppleva sig 

övergiven mot slutet var stark hos kvinnorna, det framkom att det var av stor vikt att inte 

uppleva ensamhet inför slutet. Kvinnorna upplevde ingen rädsla över att dö, utan rädslan för 

ensamheten, plågan inför döden och att bli bortglömd var starkare. ”Är du så rädd för att 

dö? -Nej, jag är rädd för att bli ensam. Jag är rädd för att bli övergiven” (Lindquist, 2004, 

s. 136). 
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6 DISKUSSION 

Inledningsvis diskuteras här resultatet mot tidigare forskning och teoretiskt perspektiv. 

Vidare följer en metoddiskussion om vald metod och examensarbetets trovärdighet och 

avslutningsvis en etikdiskussion.   

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen kommer att förankras bland annat till det teoretiska perspektiv och den 

tidigare forskningen som presenterades i bakgrunden. Genom analysen skapades en 

reflektion över huruvida personer med ALS har flertalet möjligheter att uppleva värdighet, 

trots alla de hinder sjukdomen medför.                                                              

Det centrala som framkom genom analysen var att det fanns ett starkt behov hos kvinnorna 

att få fortsätta vara sig själva och den person de varit innan sjukdomen, genom detta 

bevarade kvinnorna sin värdighet. Att insjukna i ALS försatte kvinnorna i en snabb resa mot 

livets slut, med flertalet hinder, känslor och prövningar för värdigheten på dess väg. 

Kvinnorna upplevde en vändning i livet, där viktiga värden fick byta plats med tidigare 

mindre viktiga värden - en personlig process inleddes. Edlund (2012) menar att genom 

sjukdom kan ett hot mot viktiga värden skapas där dessa kan kränkas, men denna värdighet 

hos en människa är relativ och föränderlig, vilket gör att dessa värden kan återskapas. Där 

människan är okränkbar är i den absoluta värdigheten, den värdighet människan innehar 

genom varandet som människa. Den absoluta värdighet innefattar begrepp som frihet, 

ansvar, helighet samt plikt och är omätbar med en ständig närvaro i alla sammanhang. 

Begreppen kan relateras till att kvinnorna inte lät sig själv skadas eller påverkas och kan ses 

vara en överlevnadsinstinkt eller självbevarelsedrift.  

Vidare menar Edlund (2012) att den kränkbara värdigheten utgår ifrån den okränkbara, den 

är relativ och har en yttre och en inre domän. Denna kränkbara värdighet påverkas av bland 

annat människans omgivning med kultur, normer och personlig utveckling med rötter i de 

personliga värdena. Nordenfeldt (2004) talar även han om en okränkbar värdighet, 

menschenwürde, den är bestående och oföränderlig för alla människor. Genom analysen 

framkom det att kvinnorna var starka och framgångsrika där det tydligt framträdde vilka de 

var som personer med en trygg och stark grund i sin identitet. När sjukdomen angrep dem 

skapades en inre process med reflektion över vilka de var och varför just dem hade insjuknat 

i ALS. En acceptans inföll sig hos kvinnorna och deras öde, men processen dit var genom en 

krokig väg. Viktiga och bidragande faktorer till ett accepterande var stöttning, närhet, 

trygghet och glädje i gemenskap med kvinnornas närstående. 

Det Nordenfeldt (2004) syftar på med Menschenwürde likt den absoluta värdighet som 

Edlund (2012) talar om innehas av alla människor och innebär även respekt för 

medmänniskan. Plikten för omsorg av andra är av en grund med betydelse för värdigheten 

hos både den som ger och tar omsorgen. Lerum, Solbrække och Frich (2016) beskrev att 

närstående till personer med ALS upplevde att de kände denna moraliska plikt och ett 

ständigt engagemang att finnas där och vårda. Denna upplevelse skulle kunna likställas med 
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det som Edlund (2012) menar med människans absoluta värdigheten och det Nordenfeldt 

(2004) anser med människovärde. Resultatet kan relateras till både Edlund (2012) och 

Nordenfeldts (2004) beskrivningar av människovärdet där kvinnornas upplevelser av 

självaktningen, självrespekten och självbevarelsedriften framkom. På denna nivå var 

kvinnornas värdighet inte kränkt, vilket stärker Edlund (2012) och Nordenfeldt (2004) 

teorier om den okränkbara värdigheten. Denna okränkbara värdighet kan likställas med 

Ternestedt, Henoch, Österlind och Andershed (2017) beskrivning av människans självbild 

och Nordenfeldts (2004) identitetsvärdighet, där båda grundas i de personliga värden och 

synen på sig själv. Utifrån detta kan det konstateras att det är av stor vikt att vårdpersonalen 

är lyhörd och uppmärksam även på närståendes behov av stöttning och delaktighet, då 

närståendes välbefinnande är av vikt för den sjukes välmående.  

Ternestedt, Henoch, Österlind och Andershed (2017) beskriver att bli bemött och behandlad 

som den person man alltid har varit och få känna sig hemma i sin identitet är betydande för 

självbilden, vilket är ett av de centrala begreppen i deras litteratur De 6 S:N. Bland annat kan 

självbilden i denna modell skapa en förutsättning för den sjuke att känna sig bekräftad och 

att denne då har ett bevarat värde för omgivningen. Enligt Edlund (2012) kan 

ömsesidigheten i en relation till andra vara en bekräftelse och är då av stor betydelse för att 

värdighet i den relativa dimensionen skall finnas. Svensk sjuksköterskeföreing (2016) 

beskriver i värdegrunden för omvårdnad att det är viktigt att bemöta en människa med 

hänsyn och respekt för hens absoluta värde. Medmänniskan skall respektera den enskildes 

egna upplevelser och dennes rätt till att fatta egna beslut. 

Nordenfeldt (2004) menar att identiteten snarare är en avgörande faktor för att skapa 

värdighet, vilket är likt Ternestedt, Henoch, Österlind och Andershed (2017) syn på 

självbilden. Genom analysen framkom det att kvinnorna upplevde värdighet dels genom 

självbilden och identiteten i kombination med en ömsesidig bekräftelse med närstående. Det 

fanns ett starkt behov för kvinnorna att bli ihågkomna som de personer de varit innan 

insjuknandet i ALS då värdighet för kvinnorna vilade i denna bekräftelse. Likt Edlund (2012) 

vars teori om att den föränderliga relativa värdigheten kan brytas ner men även återskapas, 

beskriver Nordenfeldt (2004) identitetsvärdighet där en individs personliga värden kan 

pendla i styrka i olika skala. Dessa skalor varierar över tid och påverkas av individens 

förutsättningar, omgivning och utveckling. När värdighet sjunker i dess skala kan en individ 

uppleva kränkning men genom olika förutsättningar kan värdigheten återigen stiga. 

Resultatet styrks genom att kvinnorna gav uttryck för behov av stöd i den inre processen. 

Omprioritering av personliga värden skedde i perioder som kom och gick genom bearbetning 

och försoning av förlusterna. Den individuella inre styrkan att genomföra detta kunde vara 

beroende av personlighet, och uttryck för behov av hjälp och stöttning var därför av olika 

slag. Bergin och Mockford (2016) och Galvin m.fl. (2016) belyser att ett professionellt stöd till 

närstående skulle kunna öka förutsättningen för dem att känna ett ökat välbefinnande, vilket 

kan leda till en starkare relation med den sjuke. Detta visades även i resultatet då stöd från 

närstående var av vikt för att kvinnorna skulle klara av att genomgå sin inre process och 

bevara sin värdighet.  

Även Jakobsson Larsson, Fröjd, Nordin och Nygren (2015) belyser att behovet av stöd till 

närstående var extra viktigt, men det var främst efter den sjukes bortgång. Närståendes egna 
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känslor och praktiska faktorer sågs bortprioriterade under vårdtiden då fokus låg på den 

sjuke, detta framträdde när den tiden var över. Ett individuellt stöd till närstående bör enligt 

resultatet erbjudas under hela sjukdomstiden, då det framkom att närstående och 

omgivningen var viktiga stöd för kvinnorna. Nordenfeldt (2004) belyser att en person med 

bristande autonomi har en risk för en sviktande identitetsvärdighet. Detta är i likhet med 

Edlund (2012) som beskriver att när en person med exempel social status, pondus och stark 

autonomi med vana att ta hand om sig själv förlorar något av detta, riskerar personen att 

mista sin värdighet. I resultatet framkom att kvinnorna var framgångsrika och autonoma 

individer som ställdes inför denna sviktande identitetsvärdighet när autonomin fråntogs dem 

genom sjukdomen. Vidare lyfter Edlund (2012) att en person som ställs inför detta måste 

försonas med de bristande förmågorna och låta andra värden stiga fram, för att bevara sin 

självaktning. Likt det Nordenfeldt (2004) belyser med att identitetsvärdigheten pendlar i 

skalan beroende på självbilden och hur personen omsätter de egna värdena. Detta framkom 

genom analysen, då kvinnorna beskrev sin förtvivlan över bristande autonomi och hur viktig 

den var för dem. För att återskapa makt och kontroll över sig själv, förflyttade kvinnorna sin 

autonomi genom att uppskatta de kvarvarande förmågorna. Kvinnorna uttryckte upplevelser 

av att vara autonoma i det inre, där tanken var fri och en känsla av oberoende omgav dem 

där. Kvinnornas identitet blev till en början splittrad med anledning av sjukdomens grymma 

karaktär och behovet av att få vara de personer de varit tidigare var stort. Trots detta 

uttryckte kvinnorna tacksamhet till processen inom dem, då dessa tankar med självaktning 

och reflektion kring vilka de var, gjorde att de lärde känna sig själva på ett sätt de tidigare 

aldrig upplevt. Den nya självkännedomen värderades högt av kvinnorna. Den inre processen 

som skapades hos kvinnorna, var snarlik hos dem alla, det som skiljde processens framfart 

var den personliga självbilden. 

Det handlar om att bemöta en människa med hänsyn till hens absoluta värde trots yttre 

omständigheter, utan att på något sätt kränka den andra. Alla människor har även rätt till att 

fatta egna beslut och rätt till egna upplevelser vilket skall respekteras utav medmänniskan 

och att omtanke ska visas den andre (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

6.2 Metoddiskussion 

Utifrån det avsedda syftet, att belysa upplevelser av värdighet hos personer med ALS, var en 

kvalitativ innehållsanalys av biografier mest lämplig. Lundman och Hällgren Graneheim 

(2012) beskriver att en innehållsanalys på manifest nivå är användbar vid denna typ av 

undersökning då exempel människors olika upplevelser skildras, där tolkning av texten bör 

ske i minsta möjliga mån. Genom denna metod kunde kvinnornas upplevelser analyseras på 

nära håll då de beskrevs i biografier direkt utifrån kvinnornas egna tankar, ord och 

erfarenheter. Texterna är i sig bearbetade av kvinnorna själva och de kan ha valt de egna 

orden med eftertanke, vilket stärker trovärdigheten i de uttryckta känslorna. För den med 

avsikt att undersöka denna typ av litteratur, är det obearbetat material då texten inte 

analyserats av utomstående, den är en primärkälla. Om en annan metod hade valts, exempel 

en litteraturstudie med vetenskapliga artiklar, hade kanske eftersökningen av material 

genererat en större mängd än vald metod. En risk då skulle kunna vara att för mycket 



21 

tidigare tolkning legat i vägen för kärnan i texten, det skulle bli en sekundärkälla. Med 

anledning av syftet, skulle en sekundärkälla ge ett mindre trovärdigt resultat. En 

intervjustudie var av intresse, men då ALS är en mycket ovanlig sjukdom hade det varit svårt 

att finna medverkande till en sådan undersökning. Det är dessutom inte etiskt korrekt att 

utföra intervjuer på sjuka personer då examensarbetet är på kandidatnivå.  

Metoden innebar både styrkor och svagheter vilket framkom under processens gång. Ett 

specifikt kapitel om metoden lästes i en antologi flera gånger för att analysen skulle kunna 

genomföras och en viss svårighet att förstå metodens helhet upplevdes. När analysen 

påbörjats blev strukturen i metoden tydligare och en diskussion kring svårigheterna av att 

förstå helheten landade i brist av erfarenhet av metoden. Under analysens gång ökade 

förståelsen och en lärdom erhölls genom noggrannhet och återkommande översikt av 

arbetet. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) beskriver att i en kvalitativ 

innehållsanalys plockas det manifesta, det uppenbara, i texten ut i delar och analyseras. I en 

text finns även ett latent budskap vilket innebär att en viss grad av tolkning måste ske för att 

inte bortse det som finns i texten men inte står i ord. Det är dock av vikt att fokus vilar på det 

manifesta i texten då en innehållsanalys genomförs och att inte påverkas för mycket av det 

latenta, då det skulle kunna påverka resultatet. Under genomförandet av analysen upplevdes 

det svårt att inte tolka för mycket då texten var väldigt personlig och hade ett känslomässigt 

djup. Biografierna lästes därmed två gånger för att i första läsningen skapa en helhetsbild och 

i den andra läsningen lättare kunna plocka ut det manifesta i texten, de meningsbärande 

enheterna. Därmed distanserades det latenta budskapet till en lagom och betydande nivå.  

För att påvisa en kvalitativ studies trovärdighet används begreppen giltighet, tillförlitlighet 

och överförbarhet. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) innebär trovärdighet hur 

sanningsenligt ett resultat är och hur forskaren använt sin förförståelse för det undersökta 

fenomenet i analysen. I detta sammanhang där värdighet avsågs att undersökas, diskuterades 

begreppet och dess betydelse i olika kontexter. Diskussionen resulterade i att det ansågs att 

en viss förförståelse var av vikt för att förstå helheten av begreppet i denna kontext, dock med 

en eftertanke att inte låta en föreställning av texten påverka. Det teoretiska perspektivet 

värdighet som examensarbetet lutas emot involverar flera nivåer av begreppet och 

urskiljningen av de meningsbärande enheterna inkluderade samtliga nivåer vilket stärker 

trovärdigheten. Då båda författarna läste samtliga biografier och markerade meningsbärande 

enheter enskilt  stärker det trovärdigheten då större delen av enheterna var markerade lika. 

Ett exempel av analysen med analyssteg presenterades i metodavsnittet och ger läsaren en 

förståelse av processen, detta stärker trovärdigheten. Metodvalet var passande då syftet var 

att belysa upplevelser, vilket även det stärker trovärdigheten. Segesten (2012) menar att trots 

att alla utgår från olika syn på livet och dess omgivning, med olika livserfarenheter och 

kulturer har dess data ändå en trovärdighet.  

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) menar att giltigheten i en studie avser att 

resultatet skall synliggöra det typiska fenomen som studien är avsedd för. Syftet här var att 

belysa upplevelser av värdighet hos personer med ALS vilket framkommer i resultatet och 

detta särker giltigheten. Mängden och valet av deltagare har även det en betydelse för 

giltigheten. Fem stycken biografier med endast kvinnor användes till analysen, vilket 

uteslutit män från undersökningen. Antalet biografier skrivna av personer med ALS är i 
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Sverige begränsat och möjliggjorde därmed inte ett större urval. Vidare menar Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012) att det latenta innehållet i en text kan misstolkas, vilket då 

sänker dess giltighet. Biografiernas författare har troligen inte skrivit texten med syfte att 

belysa deras värdighet i sjukdomen, utan snarare för att berätta om helheten av deras liv och 

situation för omgivningen. Det latenta i texten skulle därmed ha kunnat feltolkats om inte 

tillräcklig noggrannhet och följsamhet av metoden genomförts. Citat har använts i 

resultatdelen och ett exempel av analysstegen i metodavsnittet för att påvisa att ingen 

förvrängning av kvinnornas uttryck har gjorts, vilket stärker giltigheten. Giltigheten påverkas 

också av tillförlitligheten i en studie där Polit och Beck (2017) menar att en studie skall kunna 

upprepas under lika omständigheter och få ett likartat resultat. Om studien har en tydlig 

metodbeskrivning menar de att detta ökar möjligheten att utföra en liknande undersökning. 

Genomförandet av analysen beskrivs därför utförligt med tydliga steg så att läsaren ska 

kunna följa processens gång och därmed kunna upprepa analysen under liknande 

omständigheter.  

Vidare beskriver Polit och Beck (2017) att en studies överförbarhet till andra grupper och 

situationer är viktig att lyfta, då det stärker trovärdigheten. Överförbarheten inkluderar även 

studiens användbarhet i likartade situationer. Resultatet visade att en betydande faktor i vad 

värdighet är, beror på vem som upplever den, dennes levnadshistoria och tidigare 

upplevelser. Dock visade resultatet att flera av kvinnorna upplevde liknande typ av känslor 

och upplevelser av värdighet, genom att de visade en starkare uppskattning av vad de hade 

varit med om i livet och till sin omgivning när de ställdes inför döden. Liknande resultat 

skulle kunna ges i andra undersökningar med exempel cancersjuka personer, vilka kan bära 

på en obotlig sjukdom och veta att döden närmar sig. De upplevelser kvinnorna beskrev 

angående förlusten av sin kropp, den yttre identiteten, skulle kunna appliceras på andra 

patientgrupper med liknande neurologiska svagheter och förluster, exempel Multipel Skleros 

eller Parkinsons sjukdom. Då ALS är en ovanlig sjukdom och ger både i stort sett total förlust 

av kroppsfunktioner och även ett besked om att döden är nära, gör att helheten av 

undersökningen kan bli svår att överföra i annan kontext. Upplevelser av värdighet för dessa 

kvinnor involverade många olika delar.  

6.3 Etikdiskussion 

Detta examensarbete berördes inte av de forskningskraven beskrivna under rubriken etiska 

överväganden, vilka är information-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. De 

kvinnor analysen utgick ifrån finns inte längre kvar i livet och kan inte ta del av detta resultat. 

Dock kan efterlevande släkt och närstående finnas kvar i livet och kan ta del av resultatet. 

Skulle det uppstå en situation där ett flertal närstående anser att resultatet avviker för mycket 

från empirin, vidtas eventuella åtgärder där en kritisk granskning av analysarbetet bör ske för 

att urskilja orsaker till feltolkningen. Arbetet är utfört genom en vetenskaplig metod där 

analysen varit textnära, vilket minskat risken för eventuell förvrängning av texten. Risken för 

förvrängning är också minskad då citat använts i resultatpresentationen för att påvisa 

kvinnornas egna ord i biografierna.    
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7 SLUTSATS 

Detta examensarbete riktar sig till allmänsjuksköterskor, med ändamål att få en förståelse för 

upplevelser av värdighet hos personer med ALS. Genom detta examensarbete ges en inblick 

hur personer med ALS kan uppleva värdighet under sjukdomstiden som både vårdpersonal, 

patienter och närstående kan ta del av. Om sjuksköterskor får mer kunskap och information 

dels om sjukdomen och dels om hur den enskilda individen känner och upplever sin situation 

så skulle vårdandet kunna planeras och utföras på ett tydligare sätt vilket skulle kunna gynna 

patienten. 

Upplevelser av värdighet är här formade av personer som är starka i sitt sätt att uttrycka sig, 

vilket ses genom författarskapet i biografierna. Resultatet bedöms vara framtaget genom en 

väl utformad text för det som avsågs att belysas. Analysen visade att värdighet i denna 

kontext är en subjektiv upplevelse och påverkas av den enskildes självbild och omgivning. En 

inre process skapas hos den sjuke personen när självbilden hotas. Accepterande av förluster 

och nya situationer är av vikt för att processen skall kunna leda till att den enskilde känner 

sin värdighet bevarad. Självbilden är därmed avgörande i förhållande till upplevelser av 

värdighet för en person som lever med ALS. Att nå ett accepterande i processen kräver stöd 

från omgivningen. Det är därmed av vikt att professionell vårdpersonal till denna 

patientgrupp är stödjande i denna självbildsprocess. Enlig Svensk sjuksköterskeförening 

(2017) så förväntas sjuksköterskan vårda med en personcentrerat fokus där hen är lyhörd 

inför patientens tankar, känslor och önskemål. Hen bör även visa respekt för patientens 

värdighet och integritet. Ett bra hjälpmedel för vårdpersonal att förhålla sig till i den sjukes 

behov av stöd, kan vara modellen De 6 S:N som Ternestedt, Henoch, Österlind och 

Andershed (2017) tagit fram, där bland annat självbilden ses som central.    

7.1 Förslag till vidare forskning 

Med anledning av att kvinnorna var starka, autonoma samt framgångsrika reflekterades 

detta kring huruvida resultatet kunde ha påverkats. Hade resultatet sett annorlunda ut ifall 

analysen hade utgått ifrån endast män, blandat av kvinnor och män eller mindre kända och 

drivna personer? Med anledning av att resultatet visade att värdighet påverkas av personens 

omgivning och självbild, den är individuell utifrån personens egna värdeskalor, är det osäkert 

ifall resultatet skulle sett annorlunda ut med andra deltagare. Det vore dock intressant att se 

vidare forskning i området. Författarna till detta examensarbete anser att området är delvis 

outforskat och skulle behöva utvecklas mer. Förslag på vidare forskning skulle kunna vara att 

intervjua personer med ALS för att på så sätt få ta del av mer specifika upplevelser av vad 

värdighet är för dem. Vid en intervju kan följdfrågor ställas som då kan ge en mer fördjupad 

bild av hur den enskilde personen med ALS upplever värdighet.  
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Använda 

artiklar  

PubMed  

 

Nursing care AND 

amyotrophic lateral 

sclerosis  

2015–2017, endast 

engelska, free full 

text, peer-

reviewed. 

15 7  1  

PubMed 

 

Motor neurone 

disease AND 

healthcare 

professionals 

2016-2018, free 

full text, peer-

reviewed. 

25 10 2 

PubMed 

 

Motor neurone 

disease AND 

professionals AND 

experience 

ÅR?! Endast 

engelska, free full 

text, peer-

reviewed. 

29 20 1 

CINAHL 

plus  

 

Amyotrophic lateral 

sclerosis AND nursing 

2017-2018, peer 

reviewed.  

3 3 1 

CINAHL 

plus 

 

amyotrophic lateral 

sclerosis 

2017, peer- 

reviewed, endast 

engelska, full text.  

69 29 1 

CINAHL 

plus  

Human dignity  2016-2017, peer-

reviewed, full text.  

66 23 1  

CINAHL 

plus 

Amyotrophic lateral 

sclerosis AND dignity 

2011-2017, peer-

reviewed. 

8 8 1 

CINAHL 

plus 

Amyotrophic lateral 

sclerosis AND 

relatives perspective 

or experience 

2015-2018, peer-

reviewed. 

36 36 4 
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BILAGA B: ARTIKELMATRIS TILL TIDIGARE FORSKNING 

Författare 

och land  

Titel och årtal Syfte  Metod  Resultat  

Galvin, M., 

m.fl., 

Irland. 

Caregiving in ALS - 

a mixed methods 

approach to the 

study of Burden.    

2016. 

Syftet med 

analysen var att 

beskriva 

svårigheter och 

bördor med att 

vårda patienter 

med ALS.  

Mixad metod 

men övervägande 

kvantitativ. Halv-

strukturerade 

intervjuer. 

Beskrivande 

analys. Induktiv 

ansats 

Resultatet visar 

att bördan att 

vårda en patient 

med ALS 

påverkar 

vårdgivaren 

både 

psykosocialt och 

emotionellt.  

   

Mariosa, D., 

m.fl., 

Sverige. 

Blood Biomarkers 

of Carbohydrate, 

Lipid, and 

Apolipoprotein 

Metabolisms and 

Risk of 

Amyotrophic 

Lateral Sclerosis: A 

More Than 20-Year 

Follow-up of the 

Swedish AMORIS 

Cohort.               

2017. 

Syftet med 

studien var att 

ta reda på om 

och hur olika 

metaboliter från 

födoämnen har 

en förbindelse 

med 

uppkomsten av 

ALS. 

Longitudinell 

kohortstudie. 

Kvantitativ. 

Under 20 års tid 

har forskarna 

följt och studerat 

636 män och 132 

kvinnor genom 

blodprov. 

Resultatet visar 

att höga halter 

blodsocker hade 

låg förekomst av 

ALS och att 

höga och 

obalanserade 

halter blodfetter 

hade en ökad 

förekomst av 

ALS.  

 

Lerum, 

S.V., 

Solbrække, 

K.N., & 

Frich, J.C. 

Norge. 

Healthcare 

Professionals 

accounts of 

challenges in 

managing motor 

neurone disease in 

primary healthcare: 

a Qualitative study.      

2017. 

Syftet var att 

identifiera vilka 

utmaningar 

vårdpersonal 

ställs inför vid 

vårdandet av 

personer med 

ALS. 

En kvalitativ 

studie med 15 

halvstrukturerade 

intervjuer med 

18st 

vårdpersonal. 

ALS kräver en 

detaljerad 

planering av 

vårdpersonalen. 

Även ett antal 

utmaningar 

finns, exempel 

att bygga 

relationer med 

patienterna och 

att förebygga 

utbrändhet. 
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O´Brien, 

M.L. 

England. 

Healthcare 

professional´s 

knowledge of motor 

neurone disease.           

2004. 

Studien syftade 

till att 

undersöka 

kunskapsnivån 

och förståelsen 

om ALS. 

En randomiserad 

kvantitativ 

tvärsnittsstudie. 

Frågeformulär 

som skickades ut 

till 100 st 

vårdpersonal 

med fempunkts 

likertskalor. 

Beskrivande 

syntes. 

  

Resultatet 

visade att mer 

än hälften ansåg 

att deras nivå av 

övergripande 

kunskap om 

ALS var 

otillräcklig. 

McConigley, 

R., m.fl., 

Australien. 

Staying just one 

step ahead: 

providing care for 

patients with motor 

neurone disease.            

2014. 

Syftet med 

studien var att 

bestämma 

vårdpersonalens 

erfarenhet och 

behovet av 

utbildning om 

ALS. 

Innehållsanalys 

med beskrivande, 

kvalitativ design. 

Intervjuer. 

Resultatet visar 

att det är 

nödvändigt med 

kompetens för 

att hjälpa 

personer med 

ALS att 

förbereda sig 

innan behoven 

uppstår. Två 

subteman kom 

fram, expertis 

inom området 

och en bra 

kommunikation. 

Barclay, L. 

Australien.  

In sickness and in 

dignity: A 

philosophical 

account of the 

meaning of dignity 

in health care. 

2016. 

Syftet var att 

förtydliga 

begreppet 

värdighet inom 

vården.  

Sammanställning 

av tidigare 

forskning, där 

kvalitativa 

studier beskriver 

olika tolkningar 

av värdighet. 

Resultatet av 

samman-

ställningen visar 

vad värdighet 

betyder i den 

generella 

vården, utifrån 

patienter och 

vårdares egna 

uttryck. Både 

vad som ger 

värdighet och 

motsatsen till 

den.  

Crockford, Clinicians’ attitudes Att undersöka Kvalitativ design. 93% av 
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C., 

Stockton, 

C., & 

Abrahams, 

S. 

Skottland. 

towards cognitive 

and behavioural 

screening in motor 

neurone disease.    

2017. 

vårdpersonalens 

inställning till 

kognitiv- och 

beteende-

screening hos 

personer med 

ALS. 

Intervjuer. 

Tematisk analys.  

klinikerna ansåg 

att kognitiv- och 

beteende-

screening bör 

tillämpas 

rutinmässigt för 

alla personer 

med ALS. 

Deltagarna 

noterade vissa 

hinder som: 

begränsade 

resurser och tid, 

men att ökad 

utbildning och 

en ökad 

psykologiinsats 

kan bidra till att 

övervinna dessa 

hinder. 

Jakobsson 

Larsson, B., 

Fröjd, C., 

Nordin, K., 

& Nygren, I. 

Sverige. 

Relatives of 

patients with 

amyotrophic lateral 

sclerosis: Their 

experience of care 

and support.           

2015. 

Syftet var att 

beskriva 

närståendes 

erfarenhet av att 

vårda personer 

med ALS och 

det stöd de fick. 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie med 

intervjuer. 

Innehållsanalys 

för att analysera 

intervjuerna. 

Resultatet 

visade att 

närstående 

överlag 

upplevde 

vårdtiden som 

positiv, och att 

stöd ges till både 

personerna med 

ALS och 

närstående. 

Bede, P., 

m.fl.,   

Irland. 

Palliative care in 

amyotrophic lateral 

sclerosis: a review 

of current 

international 

guidelines and 

initiatives.         

2011. 

Att undersöka 

när och hur den 

palliativa 

vården bör 

sättas in i 

sjukdoms-

förloppet. 

Systematisk 

analys med både 

kvalitativa och 

kvantitativa 

artiklar. 

Det visar att det 

finns stora bevis 

på att ju tidigare 

den palliativa 

vården sätts in, 

desto mer 

förbättras 

livskvaliteten 

hos både de 

sjuka och deras 

vårdare. 

De Wit, J., Caregiver burden in Att utvärdera Systematisk Resultatet visar 
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m.fl., 

Holland. 

 

amyotrophic lateral 

sclerosis: A 

systematic review.  

2018. 

faktorer som är 

förknippade 

med 

vårdbördan hos 

närstående som 

vårdar personer 

med ALS. 

kvantitativ 

översikt. 

att ökad fysisk 

nedsättning hos 

den sjuke, ger 

en tyngre börda 

för den 

närstående som 

vårdar.  

Bergin, S., 

& 

Mockford, 

C.    

England. 

 

Recommendations 

to support in 

formal carers of 

people living with 

motor neurone 

disease.              

2016. 

Syftet är att hur 

vårdpersonal på 

ett lämpligt sätt 

ska stödja 

närstående till 

att upprätthålla 

sitt 

välbefinnande 

och orka vårda 

den sjuke 

hemma. 

Systematisk 

analys med både 

kvantitativa och 

kvalitativa 

artiklar. 

Beskrivande 

syntes. 

Det framkom 

bland annat att 

tillhandahålla 

professionellt 

stöd till 

närstående och 

tidig tillgång till 

palliativ vård 

ses som viktiga 

aspekter. 

Lerum, S., 

Solbrække, 

K., & Frich, 

J.         

Norge. 

Family 

caregivers´accounts 

of caring for a 

family member 

with motor neurone 

disease in Norway: 

a qualitative study.      

2016. 

Syftet var att 

förstå 

närståendes 

upplevelser att 

vårda en person 

med ALS. 

Kvalitativ studie. 

Intervjuer med 

25 st. Tolkande 

syntes. 

Resultatet 

visade att 

närstående 

kände både ett 

engagemang 

och moraliska 

förpliktelser att 

vårda den sjuke. 
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BILAGA C: SÖKMATRIS-BIOGRAFIER 

Databas  

  

Datum Sökord  Begränsningar  Antal lästa  

sammanfattningar  

och träffar 

Antal utvalda   

biografier  

Högskole-

biblioteket 

/Primo  

 

19/1 -

2018 

ALS biografier  

  

Böcker, endast 

svenska 

8/8 4  

  

Libris  

 

19/1 -

2018  

ALS biografier  Böcker, endast 

svenska  

10/30 5 (varav 4 st. 

var samma 

biografier som 

i föregående 

sökning)  
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BILAGA D: BIOGRAFIMATRIS 

Författare, titel, årtal och förlag  Beskrivning  

Abram-Nilsson, K.,  

Lyckliga ni som lever: Om rätten till 

vår död,  

2003,  

Bokförlaget Atlantis.  

Författaren berättar om när hon drabbades av ALS, 

trots hennes sviktande krafter fortsatte hon arbeta 

med en kommande utställning. Kerstin var en 

etablerad konstnär, grafiker och målare. Fick sin ALS 

diagnos okt-1997 och somnade dec-1998, 67 år 

gammal. Kerstin kämpade för rätten att bestämma 

över sin egen död. 

Dahlbäck, C.,  

Ett långsamt farväl,   

2014,   

Libris förlag.  

Boken handlar om ALS sjuke Carina som lever med 

son make och barn. Carina jobbar som skolledare och 

brinner för sitt jobb. Sjukdomen förändrade hennes 

liv. Hon fick sin diagnos aug-2009 och somnade in 12 

jan-2011, 58 år gammal. Make har skrivit boken med 

samlade kommentarer och citat ifrån Carina. 

Fant, M.,   

Klockan saknar visare,  

1994,  

Natur och kultur.  

En självbiografi där författaren Maj berättar om 

sjukdomen, livssituationen och om rädslan att bli 

beroende och inte klara sig själv. Maj Fant var en 

känd programledare, författare och föreläsare. Hon 

fick sin diagnos sommaren-1993 och somnade in 

nov-1995, 65 år gammal. 

Lindquist, U-C.,   

Ro utan åror: En bok om livet och 

döden,   

2004,   

Norstedts. 

Samma dag som den kända programledaren/Tv-

journalisten Ulla-Carin firar sin 50-årsdag får hon 

diagnosen ALS, detta är våren 2003. Författaren 

skildrar i boken hennes upplevelser ställd ansikte 

mot ansikte med döden. Ulla-Carin somnade in 10 

mars-2004, 51 år gammal. 

Sandgren, I.,  

Ett år med ALS- en smygande 

sjukdom, 

2005, 

Strandkullens förlag. 

Ingrid beskriver sin sjukdom under ett år, från 

diagnos till hur sjukdomen fortskrider. Fick sin 

diagnos Sep-2004, då Ingrid var i 60 årsåldern. 

Boken är sammanställd via Ingrids 

dagboksanteckningar.  
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BILAGA E: KVALITETSGRANSKNING BIOGRAFIER 

Granskningsfrågor utifrån Segesten (2012).  

TITEL Ett långsamt 

farväl 

Ro utan 

åror: En 

bok om 

livet och 

döden 

Klockan 

saknar 

visare 

Lyckliga ni 

som lever: 

Om rätten 

till vår död. 

Ett år med 

ALS -En 

smygande 

sjukdom. 

Vilken form av 

litteratur är detta? 

Upplevelse-

litteratur 

Biografi Biografi Biografi Biografi 

Vem är ansvarig 

utgivare? 

Libris förlag Norstedts Natur och 

kultur. 

Bokförlaget 

Atlantis 

Strand-

kullens 

förlag 

Vem/vilka är 

författarna? 

Carl Dahlbäck Ulla-Carin 

Lindquist 

Maj Fant Kerstin 

Abram- 

Nilsson, 

med hjälp 

av sin make. 

Ingrid 

Sandgren 

När trycktes 

källan? 

-2014.                

Tre år efter 

frun Carinas 

bortgång. Carl 

samman-

ställde 

sjukdoms-

tiden. 

Detaljerad 

beskrivning av 

Carinas 

upplevelser. 

-2004. 

Boken kom 

ut kort 

stund efter 

Ulla-Carins 

bortgång. 

-1994. 

Året efter 

Majs 

diagnos. 

Boken 

gavs ut 

innan Maj 

somnade 

in. 

-2003.       

Fem år efter 

Kerstins 

bortgång. 

Maken Axel 

samman-

ställde 

Kerstins 

egna 

teckningar 

och ord. 

-2005.      

Året efter 

Ingrids 

diagnos. 

Har texten blivit 

kvalitetsgranskad? 

Förlaget 

granskar 

innan 

utgivning. 

Förlaget 

granskar 

innan 

utgivning. 

Förlaget 

granskar 

innan 

utgivning. 

Förlaget 

granskar 

innan 

utgivning. 

Förlaget 

granskar 

innan 

utgivning. 
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På vilket sätt kan 

jag använda denna 

text för att utveckla 

akademisk och 

professionell 

kunskap inom mitt 

ämnesområde? 

I boken lyfter 

Carl Carinas 

egna ord och 

tankar, där 

kärlek och 

omgivningen 

framträder 

som en 

trygghet.  

Ulla-Carin 

beskriver 

sina 

upplevelser 

av ALS på 

en djup 

nivå, 

läsaren lär 

känna 

henne på 

djupet. 

Maj 

skriver 

sina inre 

tankar 

och 

känslor 

på ett sätt 

där hon 

tydligt 

framhäver 

var 

hennes 

värdighet 

finns.   

Kerstin 

beskriver 

sin oro för 

döden och 

tillsammans 

med sin 

make 

kämpar 

dom i 

debatten om 

människans 

rätt till att 

bestämma 

över sin 

egen död.  

Boken är 

skriven som 

dagboksform 

och skapar 

förståelse för 

läsaren hur 

värdefullt 

det är med 

en trygg 

omgivning. 
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