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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Sjuksköterskan har ett ansvar att bevara värdigheten hos patienter inom pallia-
tiv vård, vilket blir aktuellt vid sjukdomen ALS. Dock anser de att de saknar kunskap om pal-
liativ vård vilket bidrar till svårigheter att vårda patienterna. Tidigare forskning visar anhöri-
gas perspektiv hur det är att leva med en partner som drabbats av sjukdomen, som visar sig i 
oro, rädsla och panikartade upplevelser. I arbetet används värdighet som ett vårdvetenskap-
ligt begrepp som teoretiskt perspektiv. Syfte: Att beskriva hur kvinnor med ALS upplever 
värdighet. Metod: Kvalitativ innehållsanalys baserad på självbiografier. Resultat: Två kate-
gorier som beskriver upplevelser av värdighet, viljan att leva samt begränsningar i livet. Re-
sultatet visade att kvinnor upplever värdighet i samband med sin sjukdom tack vare sina vän-
ner och familj som stöttar dem och sjukvård som hjälper till med hjälpmedel för att upprätt-
hålla ett värdigt liv. Resultatet visade även motsatsen när kvinnorna upplevde sig nedvärde-
rade, bortglömda och oviktiga i samband med sin sjukdom, vilket ansågs ovärdigt. Slutsats: 
Rak kommunikation, tydlig information och att se personen bakom sjukdomen var viktigast 
för att upprätthålla känslan av att vara värdig. Kvinnorna visade på styrka trots sin sjuk-
domsprogression, men också orkeslöshet. De kände tacksamhet över hjälpmedel och att 
människor accepterade dem som de är. 

 
Nyckelord: Kvalitativ innehållsanalys, Palliativ vård, Patientperspektiv, Sjuksköterska. 

  



ABSTRACT  

Background: The nurse have a responsibility to preserve dignity in patients in palliative 
care, which is current for the disease ALS. However they consider that they need more know-
ledge which contributes to difficulties to care the patients. Relatives' perspective of living 
with a partner who has affected by the disease, which turns out in anxiety, fear and experi-
ences of panic. The nurse's perspective on dignity and experiences of caring patients in pallia-
tive care. This essay uses dignity as a care scientific concept as a theoretical perspective. 
Aim: To describe how women with ALS experience dignity. Method: Qualitative content 
analysis based on autobiographies. Result: Two categories describing experiences of dignity, 
the will to live and limitations in life. The women experience dignity associated to the illness 
because of the friends and family who supporting them and the healthcare who support with 
facilities to keep up a worthy life. The result also shows the opposite when the women experi-
ence devalued, forgotten and unimportant associated with the illness, which is considered 
unworthy. Conclusion: Straight communication, clear information and to treat the human 
she is was the most important to keep up the feeling of dignity. The women showed a 
strenght in their disease progression, but even when they lost the energy. They felt thankful 
for facilities and for people who accepted them as humans. 
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1   INLEDNING    

Olika upplevelser kan uppstå när en människa drabbas av en allvarlig obotlig sjukdom som 
Amyotrofisk lateralskleros (ALS). En av författarna i detta arbete har tidigare arbetat med 
människor som drabbats av ALS, den andre har tidigare läst en självbiografi om sjukdomen 
vilket ledde till att en nyfikenhet väcktes. Från både arbetsliv och verksamhetsförlagd utbild-
ning har patienter som varit obotligt sjuka lämnat ett stort avtryck hos författarna. Upplevel-
ser som dödsångest, sorg, dödslängtan, men även djup tacksamhet och lycka har bevittnats 
hos dessa patienter. Tidigare patientmöten gjorde att tankarna kring hur värdighet och att 
drabbas av en obotlig sjukdom stod sig mot varandra. Funderingar kring hur patienter, med 
en dödlig sjukdom som ALS, upplever värdighet uppstod och frågan om de kan uppleva vär-
dighet trots sin sjukdom väcktes. Författarna bakom detta arbete valde att fördjupa sig i äm-
net främst för att försöka få en förståelse för människan bakom sjukdomen vad hen upplever 
under sjukdomstiden. Ämnet valdes också för att förhoppningsvis öka förståelsen hos sjuk-
sköterskor för att patienter med ALS ska få de bästa möjliga förutsättningarna i ett palliativt 
skede. Om sjuksköterskan kan se vad som upplevs som värdighet hos patienter med ALS så 
skulle det kunna hjälpa och främja framtida patienter till ett värdigt liv, trots sin begränsade 
autonomi som sjukdomen bär med sig. Detta arbete kommer att bidra med förståelse i om-
vårdnaden av människor som har ALS och det kommer att gynna oss, blivande sjuksköters-
kor, i framtiden oavsett var och när vi möter människor med sjukdomen. Ämnet är valt uti-
från intresseområde nummer 19, Upplevelser av värdighet hos patienter med diagnosen ALS. 
Uppdraget kommer från Palliativa vårdteamet/SSIH Mälarsjukhuset, Eskilstuna.  

2   BAKGRUND  

Bakgrunden inleds med definitioner av centrala begrepp i examensarbetet. Vidare till en be-
skrivning av sjukdomen amyotrofisk lateralskleros, sjuksköterskan som omvårdnadsansva-
rig, tidigare forskning, värdighet som vårdvetenskapligt perspektiv och avslutningsvis en pro-
blemformulering. 

2.1   Definitioner  

I detta avsnitt definieras tre begrepp som förekommer genomgående i detta examensarbete. 
Begreppen är anhörig, palliativ vård och värdighet. 
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2.1.1   Anhörig  

Detta begrepp definieras utifrån Socialstyrelsens (2004) termbank. Anhörig kan även skild-
ras som närstående. Anhörig definieras som någon enskild person har en nära relation med. 
Anhörig innefattar närstående till personen i form av vänner och familj.  

2.1.2   Palliativ  vård  

Palliativ vård är ett tillvägagångssätt vid obotlig sjukdom där syftet är att lindra lidande för 
patienten och ge dem möjligheten till att bibehålla en god livskvalité (WHO, 2018). I den pal-
liativa vården ingår en tidig lång fas och en sen kort fas. Den tidiga fasen kan ses vid obotliga 
neurologiska sjukdomar och den sena fasen ses vid till exempel hög ålder. I den sena fasen 
sätts inga livsförlängande åtgärder in (Thulesius, 2016). 

2.1.3   Värdighet  

Värdegrund för omvårdnad (Svensk Sjuksköterskeförening, 2016) skriver att Respekt för 
värdighet är ett centralt begrepp som sjuksköterskan ska jobba för. Det innebär att alla män-
niskor är värdefulla och människans värde relateras till den absoluta värdigheten som inne-
fattar värdigheten av att existera som människa. Att bevara människans värdighet sker ge-
nom respekt för människans absoluta värde. Värdighet utvecklas vidare i det vårdvetenskap-
liga perspektivet. 

2.2   Amyotrofisk  lateralskleros  

Amyotrofisk lateralskleros benämns även som ALS och är ett samlingsnamn på flera neuro-
degenerativa sjukdomar, vilket innebär att nervceller i hjärnan förtvinas vilket gör att ner-
vimpulser inte kan ta sig ut i musklerna. Om musklerna inte får några nervimpulser förtvinas 
även dem (Hjärnfonden, 2018). Sjukdomen leder till döden då det ännu inte finns något bot 
då orsaken till insjuknandet fortfarande är oklar, av den anledningen är vården därför inrik-
tad på att lindra symtomen och ge stöd i form av hjälpmedel för att klara av vardagen så bra 
som möjligt när kroppen successivt försvagas. Det finns fyra riskfaktorer som har rapporte-
rats som dålig prognos, och dessa är en ålder mellan 40-70 år, manligt kön, rökning och att 
sjukdomen finns i släkten. Debuterar sjukdomen innan 65-års åldern är det dubbelt så 
många män än kvinnor som drabbas av sjukdomen. Debuterar sjukdomen efter 70-års åldern 
har ingen könsskillnad uppmärksammats. ALS yttrar sig genom långsam förlamning, vilket 
gör att dessa patienter tillslut inte kan tillgodose sina egna behov vad gäller nutrition, elimi-
nation och respiration. Förmågan att kunna tala försvinner helt eller delvis. Det finns två 
olika typer av ALS, en långsam utveckling av sjukdomen då överlevnaden är cirka 14 år efter 
diagnos, och en snabb utveckling av sjukdomen där döden ofta inträffar inom fem år (Social-
styrelsen, 2018). 
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Diagnostisering sker genom att utesluta andra neurologiska sjukdomar som kan ge liknande 
symtom som ALS ger. Fokus ligger på att bromsa utvecklingen av sjukdomen, följa upp sym-
tomen och utföra palliativ vård för att ge patienterna chansen att upprätthålla sin livskvalité. 
Orsaken till dödsfall är oftast andningssvikt eller lunginflammation orsakat av aspiration 
(Tuominen, 2017). 

2.3   Sjuksköterskan  som  omvårdnadsansvarig  

Värdighet är ett förekommande begrepp inom lagar och författningar. Enligt ICN:s etiska kod 
(Svensk Sjuksköterskeförening, 2014) och Patientlagen (SFS, 2014:821) är sjuksköterskans 
främsta uppgift att främja hälsa, lindra lidande, bidra till välbefinnande och att ge människor 
ett värdigt avslut. För att kunna utföra detta ska sjuksköterskan respektera patientens själv-
bestämmande och integritet. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) ska sjukskö-
terskan visa respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdig-
het. Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) säger att patienten ska visas omtanke och respekt 
och sjuksköterskan ska utforma och genomföra vården i samråd med patienten och ge sak-
kunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård.  

 

Sjuksköterskan ska arbeta utifrån ett etiskt förhållningssätt som förutsätter respekt för 
mänskliga rättigheter, hänsyn till åsikter och värderingar, tro och respekt för integritet och 
värdighet. Sjuksköterskan ska även kunna kritiskt reflektera över utveckling av god och säker 
vårdmiljö och därefter tillgodogöra patientens behov i omvårdnaden utifrån behov, resurser 
och problem (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskan ska som omvårdnadsan-
svarig aktivt arbeta för att upprätthålla patientens behov av trygghet, kontinuitet och säker-
het (SFS, 2017:30). 

2.4   Tidigare  forskning  

I detta avsnitt presenteras tidigare vetenskaplig forskning om anhörigas upplevelser av att 
leva med en anhörig som får palliativ vård. Avsnittet avslutas med sjuksköterskans perspek-
tiv om att vårda patienter med ALS och deras erfarenhet av palliativ vård.  

En systematisk litteratursökning har genomförts för säkerställning av fortsatt tillgänglighet 
av de vetenskapliga artiklarna. Artiklarna söktes fram i databaserna CINAHL Plus, MED-
LINE och PubMed. Ytterligare information om hur artiklarna söktes fram finns i sökmatrisen 
(Bilaga A). För att kvalitetssäkra bakgrundens samtliga artiklar, som redovisas i artikelmatri-
sen (Bilaga B), gjordes en kvalitetsgranskning. Kvalitetsgranskningen utformades med inspi-
ration från Friberg (2017) och utgick från tio frågor som kunde svaras ja eller nej på. Ett ja 
motsvarade ett poäng och om artiklarna fick sex poäng klassificerades de som medel. Fick ar-
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tiklarna över 7 poäng klassificerades artiklarnas kvalité som hög. Frågorna som kvalitets-
granskningen utgick ifrån och resultatet av denna presenteras i kvalitetsgranskningen (Bilaga 
C). 

2.4.1   Anhörigas  perspektiv  på  palliativ  vård  

När en människa drabbats av ALS kan assistans vara till hjälp för att kunna leva ett så nor-
malt liv som möjligt. De anhöriga upplevde att det var värdiga förhållanden som rådde mel-
lan patient och assistenter. De anhöriga upplevde att den som blev vårdad hade rätt till sina 
egna beslut och att dessa följdes så gott det gick (Ahlström & Wadensten, 2011). Upplevelsen 
av att inte veta vad som pågick med sin familjemedlem och att inte veta vad symtomen be-
rodde på skapade en rädsla och en oro hos de anhöriga. De försökte hitta förklaringar till 
symtomen och reda ut tillståndet på egen hand och de upplevde av den anledningen att vänt-
etiden på diagnostisering var den värsta tiden. När diagnosen sattes kände de anhöriga att de 
tappade fotfästet. De upplevde att det var svårt att ta in information om diagnosen men insåg 
rätt snart att tillståndet inte kommer bli bättre, snarare bara bli sämre och sämre för varje 
dag som går (Ozanne & Graneheim, 2017). Assistenterna respekterade de anhöriga och arbe-
tade för att uppfylla deras önskemål med respekt. Relationen mellan assistent och anhöriga 
blev oftast en ömsesidig vänskap baserad på respekt. Det är inte enkelt att leva med person-
liga assistenter i hemmet, och det svåra med att leva med assistenter tätt inpå är att det inte 
finns mycket utrymme till privatliv och det är en stor prövning för hela familjen att bibehålla 
familjens integritet. De anhöriga upplevde att det stundtals var svårt att ha någon utomstå-
ende i sitt eget hem som utförde vardagliga sysslor (Ahlström & Wadensten, 2011). De anhö-
riga påstår att om information om sjukdomen kom av olika läkare vid olika tillfällen orsakade 
detta ytterligare en osäkerhet då hoppet för bättre prognos plötsligt kunde väckas av en lä-
kare. Nästa besök kunde informationen skilja sig från det första tillfället och då blev sorgen 
åter påtaglig. Detta förde med sig försämrad tillit till sjukvården (Ozanne & Graneheim, 
2017). Anhöriga beskriver att personen som är i behov av assistans egentligen bara kunde ta 
emot hjälpen, för det fanns inget annat val, och det var svårt att hantera hos de anhöriga. 
Även att de insåg att hjälpen var nödvändig. Assistenternas närvaro bidrar till att de anhöriga 
upplever att en privat sfär inte går att behålla (Ahlström & Wadensten, 2011).   

Flera anhöriga väljer att vårda personen själva när de är hemma, exempelvis på natten och 
helger, och på så vis kan ett privatliv bibehållas. De anhöriga upplever även att ett socialt liv 
kan upprätthållas tack vare rätten till personlig assistans, att de blir avlastade och får chans 
till att göra aktiviteter utanför hemmet, både för sig själva men även med den som är sjuk och 
då med hjälp av assistenter (Ahlström & Wadensten, 2011). Sand, Olsson och Strang (2010) 
skriver att när en familjemedlem drabbas av en terminal sjukdom känner anhöriga att de är 
skyldiga att ta hand om den drabbade. Ushikubo och Suzuki (2016) berättar att så länge de 
anhöriga klarar av att vårda patienten hemma anser de att det är bättre för patienten att få 
leva hemma istället för på sjukhus eller på särskilt boende. Det framkommer även av Sand 
m.fl. (2010) att det är naturligt för de anhöriga att vårda sin familjemedlem och de menar att 
det är det anhöriga är till för när någon i familjen råkar illa ut. Att känna empati och att 
hjälpa till är naturligt och strävan efter att göra livet bekvämt både fysiskt och psykiskt för 
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den drabbade är stor. Vidare förklarar Ushikubo och Suzuki (2016) att när stressen och be-
lastningen för familjen blir påtaglig ska hemsjukvården gå in och stötta regelbundet. De an-
höriga visar ofta tacksamhet för avlastningsvård för att de då kan bygga upp sig själva igen 
och återfå sin styrka. Vidare beskrivs det i studien att de ansåg att avlastningsvård var en 
trygghet i och med att de när som helst bara var ett samtal bort och de anhöriga uppskattade 
att de alltid kunde rådfråga hemsjukvården när de kände att de behövde det.  

De anhöriga gick ständigt runt med en oro över hur lång tid patienterna hade kvar i livet. En 
snabb progression av sjukdomen skrämde de anhöriga. Information och kunskap om sjukdo-
men var besvärligt och frustrerande att ta in och orsakade en panik över hur framtiden skulle 
se ut. Det är nödvändigt att sjukvårdspersonal finns tillgänglig för stöd och för frågor som dy-
ker upp. Hjälp från familj och vänner ger möjlighet till bearbetning av information och detta 
stöd kan hjälpa både patienten och sina anhöriga att kunna hantera sin nya livssituation. Be-
gränsningar som sjukdomen medför oroar anhöriga, centralt i detta är talförmågan som suc-
cessivt kommer försämras. De anhöriga påstår att det kommer vara det värsta, att patienten 
inte längre kan prata. De anhöriga undrade vad patienten hade gjort i sitt liv för att förtjäna 
detta eftersom sjukdomen är ovanlig (Ozanne & Graneheim, 2017). 

Sand m.fl. (2010) menar att de anhöriga har en stark önskan om att se till sin familjemed-
lems bästa och att bevara dagliga rutiner i hemmet och aktiviteter för att upprätthålla perso-
nens värdighet. De anhöriga anser att vardagsrutinerna i hemmet är en faktor som ger en 
trygghet för samtliga i hushållet, att saker fortsätter som tidigare att och inget är annorlunda. 
Studien beskriver hur de anhöriga valde att inte vara överbeskyddande och att inte prata om 
sjukdomens progression allt för mycket och istället visa en uppmuntran, att agera som van-
ligt mot personen i fråga och ge initiativ till aktiviteter som kan föra bort negativa tankar. De 
fokuserar på nuet och att ta en dag i taget. De anhöriga anser att det är en krävande uppgift 
att ta hand om en palliativ familjemedlem men att det samtidigt är ett hanterbart och viktigt 
uppdrag. Vidare skriver Sand m.fl. att det är oron, ansvaret och den stora kärleken för sin 
sjuka familjemedlem som är drivkraften för att utföra en god omvårdnad och för att upprätt-
hålla den humana värdigheten. Enligt Andersson, Lindqvist, Fürst och Brännström (2017) 
upplevde anhöriga att det fanns utrymme för personalen att möta de palliativa patienterna 
och anhörigas behov vid livets slut. Anhöriga upplevde även att hade möjligheten att med-
verka vid olika beslut angående vården och ansåg att en god kommunikation var bidragande 
till att den palliativa vården blev bra. 

2.4.2   Sjuksköterskans  perspektiv  på  att  vårda  värdigt  

Heijkenskjöld, Ekstedt och Lindwall (2010) beskriver hur sjuksköterskan upplever hur pati-
entens värdighet kan bevaras. Att se patienten som en medmänniska och att låta patienten få 
berätta sin historia upplevs som värdefullt, samtidigt som en möjlighet till en förtroendefull 
relation ges. Sjuksköterskan upplever att hon bevarar patientens värdighet när patienten får 
vara delaktig i vårdandet. Enligt Oosterveld-Vlug, Pasman, van Gennip, Willems och 
Onwuteaka-Philipsen (2013) är det viktigt för sjuksköterskan att veta vem personen bakom 
sjukdomen är och att det då blir lättare att vårda patienten med värdighet. Sjuksköterskan 
upplever att människor som är svårt sjuka ändå håller sig positiva och ser var dag som en ny 
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möjlighet. Att ge patienten utrymme att få prata fritt om sina känslor är för sjuksköterskan 
någonting värdefullt och kopplar ihop det med att det bevarar patientens värdighet. Baillie, 
Ford, Gallagher och Wainwright (2009) menar att sjuksköterskan arbetar för att bevara pati-
entens privatliv i den mån det går och menar på att omgivningen och platsen där patienten 
vistas är viktig för att patienten ska kunna uppleva värdighet i omvårdnaden. Cagle m.fl. 
(2017) skriver att sjuksköterskorna upplever att god kommunikation med patient och anhö-
riga har en betydande del i att kunna ge god vård. God vård innebär hantering av smärta, 
symtom, att ge patienterna egen tid, bevara deras värdighet och autonomi, upprätthålla god 
hygien och tillgodose grundläggande behov och att få vistas i en lugn och trivsam miljö. Att 
vara mottaglig för patientens behov genom att lyssna, erbjuda lugnande fysisk beröring och 
umgänge påverkade patientens och dess anhörigas upplevelser av vården och godhet och em-
pati är något som sjuksköterskorna vill främja. Oosterveld-Vlug m.fl. (2013) skriver att sjuk-
sköterskor är överens om att det är viktigt att bevara patientens värdighet i ett palliativt 
skede. Hov, Athlin och Hedelin (2009) skriver att sjuksköterskor anser att hemsjukvård är 
utvecklande både på ett personligt och yrkesmässigt plan då det innebär ett stort ansvar att 
vårda patienter som svävar mellan liv och död. De är stolta över och känner sig hedrade över 
att de får vara med och ge dem en fredlig död. Cagle m.fl. (2017) menar att sjuksköterskor an-
ser att det är en ära att få ta hand om patienter som är i slutet av sina liv och att de anser att 
de lär sig mycket om det förflutna. 

Enligt Heijkenskjöld m.fl. (2010) värnar sjuksköterskan över patientens värdighet när denne 
står upp för patienten mot andra sjuksköterskor och påvisar ett kurage. Hov m.fl. (2009) me-
nar på att trots sjuksköterskan är professionell och självständig finns det en tydlig hierarki 
mellan läkare och sjuksköterskor. Sjuksköterskan strävar efter att göra gott för patienten. Att 
arbeta ensam kan bidra till att sjuksköterskan själv tvingas välja mellan olika behandlingsal-
ternativ i ett akut skede, just av den anledningen att de inte får tillräckligt med hjälp och stöd 
från läkaren. Oosterveld-Vlug m.fl. (2013) skriver att sjuksköterskan ofta kan uppleva att pa-
tienter blir hospitaliserade alltför lätt och menar på att de då förlorar en del av sin identitet 
som person, och på så vis även en del av sin värdighet. Att arbeta för att patienten ska behålla 
sin autonomi och bli delaktig i vården bevarar patientens värdighet. Det är viktigt att låta pa-
tienten komma till tals och ta hänsyn till dennes önskningar. Förlusten av ett privatliv vid 
svårare sjukdomstillstånd påverkar patienten negativt, även om sjuksköterskan arbetar främ-
jande för att få patienten delaktig i allt som rör vårdandet. Sjuksköterskan upplever att tids-
bristen som kan råda i vården inte gynnar patientens värdighet. Patienter kan tvingas vänta 
för länge innan de får hjälp eller att omvårdnaden stressas igenom för att personalen är un-
derbemannade. Sjuksköterskan känner stress över detta, vilket kan visa sig i relationen med 
patienten, men upplever att när patienten får sjuksköterskans fullaste uppmärksamhet beva-
ras patientens värdighet. Vidare skriver Hov m.fl. (2009) att sjuksköterskan anser att hon har 
för mycket ansvar och att det är för liten arbetskraft från övrig vårdpersonal. Det upplevs 
också att de spenderar onödig energi på att rådfråga läkaren i vissa situationer när de inte får 
några svar, samtidigt som de blir överröstade av läkaren. Detta leder till att de känner sig 
nedvärderade trots sin professionella stolthet som de bär på var dag för att de är just sjukskö-
terskor. Sjuksköterskan känner sig skyldig att ge god vård och när deras handlingar motsva-
rar patientens önskningar är de nöjda med sitt arbete och känner sig professionella.  
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Hov m.fl. (2009) menar att sjuksköterskan upplever att läkare kan ordinera behandling utan 
samråd med patienten och ordinerar behandlingar som förlänger patientens liv, utan att veta 
patientens önskemål. Detta uttrycker sjuksköterskan är svårt då de känner patienterna bra 
och vet vad de önskar. Heijkenskjöld m.fl. (2010) menar att sjuksköterskan upplever att pati-
entens värdighet kan kränkas när denne ses som ett objekt istället för en medmänniska. Att 
bli lämnad utan övervakning i en korridor, eller inte visa hänsyn till patientens önskemål är 
exempel på när detta kan ske. Enligt Hov m.fl. (2009) upplever sjuksköterskan att arbetet 
ibland känns meningslöst då syftet med vården är att hålla patienterna vid liv, trots att det 
ibland inte är något patienterna själva vill. Cagle m.fl. (2017) skriver att sjuksköterskorna vill 
vara närvarande när patienten tar sitt sista andetag, de menar att ingen människa ska behöva 
dö ensam. Detta bidrar med en personlig oro hos de ansvariga sjuksköterskorna. Sjuksköters-
korna känner att de vill ha mer undervisning om professionell etik och palliativ vård. Sjuk-
sköterskan påtalar, enligt Oosterveld-Vlug m.fl. (2013) att värdighet inte är ett uttryck de an-
vänder dagligen och att det är viktigt för sjuksköterskan att reflektera över detta och aktivt 
arbeta för att värdigheten ska bevaras hos patienterna. Sjuksköterskan vill möta patienter på 
så vis de själva vill bli bemötta, att det är kärnan med att upprätthålla värdigheten hos en pa-
tient. Att möta patienten med respekt är ledorden för många sjuksköterskor och att låta pati-
enterna komma till tals, att ge dem utrymme för att prata om sina känslor och upplevelser, 
men även att respektera när en patient ville vara ifred.  

2.5   Vårdvetenskapligt  perspektiv  

I detta arbete kommer det vårdvetenskapliga perspektivet utgå från Edlund (2002) som be-
skrivit begreppet värdighet. Edlunds perspektiv valdes då det är en vårdvetenskaplig bestäm-
ning av begreppet värdighet, därför ansågs det vara lämpligt att använda i detta examensar-
bete. 

Enligt Edlund (2002) är värdighet är ett vanligt förekommande begrepp inom vården som 
inte är lätt att förstå. Begreppet beskrivs som komplext men kan förklaras som heligt, förän-
derligt och oföränderligt, mätbart och omätbart. Edlund skriver att människors värdighet be-
tyder att de är värdefulla och har en värdighet i sig att respekteras för den människa de är. 
Egna tolkningar av värdighet kan göra att begreppet förlorar en del av sin mening. Männi-
skan består av kropp, själ och ande, och det är bara människan som värdighet kan relateras 
till. Bestämningen av begreppet värdighet utgår från människans absoluta värdighet. Den in-
nefattar något som är oförstörbart, ett ansvarstagande och en själslig frihet. Värdighet som 
ett vårdvetenskapligt begrepp benämns i två dimensioner, den absoluta värdigheten och den 
relativa värdigheten. Tillsammans utgår dessa från kropp, själ och ande. Människans kropp 
är mångtydig och anses bära på människans historia och självbild. Edlund menar att kroppen 
är något mer än bara en fysisk företeelse, detta innebär att vårdaren till en sjuk människa bör 
sträva efter att vårda honom eller henne som ett större sammanhang och inte bara skadan. 
Människan får en ny syn på sig själv när kroppen förändras och detta kan även medföra att 
andra människor behandlar oss annorlunda. Själen beskriv som en självmedvetenhet, en för-
måga att tänka, känna och fatta beslut. Anden beskrivs som att kunna reflektera över sin 
plats i tillvaron på ett unikt sätt. 



8 

I den andliga dimensionen av människan ingår den absoluta värdigheten menar Edlund 
(2002). Den värdigheten beskrivs som ovärderlig och den finns där genom att människan ex-
isterar. Den absoluta värdigheten beskrivs som en helighet och ett oförstörbart inre. Den in-
nefattar två inre rum vilka utgörs av människovärde och helighet, samt frihet, ansvar, tjä-
nande och plikt. Dessa inre kärnor i den absoluta värdigheten är något som inte är föränder-
ligt och något som aldrig kan kränkas. Den värdigheten finns hos varje existerande människa 
oavsett liv, kultur och öden. Människans värde och helighet i att existera omsveps av att 
känna sig fri och att vara tjänande. Ett absolut värde av att vara människa och heligheten 
som hon besitter visar sig i andra begrepp som att bli trodd på, att bli sedd för den hon är och 
även att bli lyssnad på. Vidare skriver Edlund att människan har ett inre begär över att till-
höra ett sammanhang, att få tillhöra någon, och även att tjäna sin nästa visar vara betydelse-
fullt för att uppleva att vara värdig som människa. Att känna sig fri är en del av att vara vär-
dig, men med frihet kommer det ansvar. Det oändliga ansvaret som innefattar den absoluta 
värdigheten är något som människan aldrig kan göra sig fri ifrån. Det är ett ansvar som bety-
der att direkt människans ser den andres ansikte så uppstår detta tjänande till att ta ansvar. 
Den följande dimensionen, den relativa värdigheten beskriver Edlund är en värdighet som 
kan relateras till något eller någon. Det är människans insikt till sin egen och andra männi-
skors värdighet och hur det bekräftas. Den grundar sig i den absoluta värdigheten beroende 
på hur människovärdet och heligheten framträder i människans vardag. Den relativa värdig-
heten är något som förändras ständigt och följer människans gång, den är varierande då den 
alltid är relaterad till något eller någon, och kan uppnås i relation till till Gud eller till något 
annat. Till skillnad från den absoluta värdigheten så kan den relativa värdigheten kränkas, 
men den kan även återupprättas och bibehållas. Den relativa värdigheten delas upp i det inre 
etiska, som grundar sig i den själsliga dimensionen i människan, och det yttre estetiska, som 
utgör den kroppsliga dimensionen hos människan. Den inre etiska värdigheten benämner 
hur värdighet upplevs och innebär begrepp som stolthet, vördnad, oberoende och gemen-
skap. Edlund menar att den inre etiska delen av värdighet påverkas av kultur och samhällets 
olika värderingar och normer. I den yttre estetiska delen visas värdigheten genom ett tillta-
lande handlande där den fysiska kroppen har stor betydelse för att människan ska kunna 
uppleva sin värdighet då värdena, som går ihop med vördnad, auktoritet, anseende, behärsk-
ning och att vara ordentlig är beroende av handlingar. 

Att vara patient, menar Edlund (2002) kan göra människan ömtålig och hur vårdpersonal 
bemöter patienten kan antingen stärka värdigheten eller kränka den. Människan kan bevara 
sin egen värdighet trots att hon inte blir värdigt bemött från omgivningen. Människan känner 
sig värdefull när hon blir sedd och blir lyssnad på, och detta kan förstås till att inom vården 
så upplever patienter sig värdefulla när de inte behöver vänta längre tid för att få sin hjälp. 
Hon kan dock inte uppleva värdighet om hon inte blir sedd för den unika enhet hon är. Alla 
människor som lever arbetar för att leva ett värdigt liv. Att behöva be om hjälp för det männi-
skan inte klarar av själv och tvingas bli beroende av en annan ses som ett potentiellt hot mot 
värdigheten människan besitter. Värdighet anses oundvikligt för att vårdpersonal ska kunna 
ge en god och professionell omvårdnad. Det etiska ansvaret över tillsynen hos patientens vär-
dighet ligger hos den som vårdar, och det gemensamma målet bör alltid vara att bibehålla 
människans värdighet.  
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2.6   Problemformulering  

Det medför en oviss framtid och ett liv av förändring när en människa drabbas av sjukdomen 
ALS. För den människa som insjuknat blir palliativ vård högst aktuellt, då det i nuläget inte 
finns något botemedel mot sjukdomen. Kommunikation och bemötande är centralt i hur vär-
dighet upplevs och hur den kan upprätthållas och tidigare forskning har visat att anhöriga 
upplever osäkerhet och rädsla inför framtiden. De anhöriga upplever även att de har skyldig-
het att vara delaktig i vårdandet samtidigt som de upplever att det är svårt att släppa in vår-
dandet och personal i sitt hem. I tidigare forskning framkommer sjuksköterskors perspektiv 
av värdighet, och hur de ser på att vårda med värdighet. Det visar att det finns brister i hur 
värdigheten bevaras i relationen mellan sjuksköterska och patient. Sjuksköterskor upplever 
att de behöver mer undervisning och kunskap i att vårda palliativt, för att kunna stärka och 
upprätthålla värdigheten hos den som de vårdar, vilket blir aktuellt när det gäller sjukdomen 
ALS. Sjuksköterskan ska, enligt rådande styrdokument, aktivt arbeta för att ge människan ett 
värdigt slut av livet. För att uppnå förståelse hos sjuksköterskan om värdighet behövs insik-
ten om vad värdighet är och hur detta upplevs av patienterna. Forskning visar att hos män 
under 65 år är sjukdomen mer förekommande än hos kvinnor. Detta motiverar intresset för 
att genomföra examensarbetet av att beskriva upplevelser av värdighet hos kvinnor med sjuk-
domen ALS. Det kan leda till att främja patienter med ALS till ett värdigt liv och till ett vär-
digt avslut. 

3   SYFTE  

Syftet är att beskriva hur kvinnor med sjukdomen ALS upplever värdighet. 

4   METOD  

Syftet var att beskriva hur kvinnor med sjukdomen ALS upplever värdighet. Utifrån att an-
vända självbiografier som datamaterial gjordes en litteraturstudie med en kvalitativ inne-
hållsanalys beskriven av Graneheim och Lundman (2004). Metoden är lämpad då en kvalita-
tiv innehållsanalys syftar till att tyda och analysera olika texter för att urskilja likheter och 
skillnader. 

En induktiv ansats valdes för detta arbete då utgångspunkten var att undersöka upplevelser 
av värdighet. Vid en induktiv ansats utgår analysen från datamaterialet och innebär en analys 
av människors upplevelser av att t.ex. leva med en terminal sjukdom, och denna analys ska 
ske utan förutfattade meningar (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). En manifest analys 
utförs i detta examensarbete för att analysera kvinnornas upplevelser i samband med sin 



10 

sjukdom. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att en manifest analys innebär en lät-
tare tolkning av det uppenbara och tydliga som framgår av en text, det som syns och som är 
textens budskap. 

4.1   Urval  och  datainsamling  

Examensarbetets inklusionskriterier var att självbiografierna skulle handla om kvinnor och 
att författarna till självbiografierna själva skulle ha ALS. Självbiografierna skulle vara skrivna 
på svenska och om personen som insjuknat i sjukdomen inte har möjlighet att skriva själv 
godkändes medförfattare. Självbiografierna skulle vara skrivna mellan 2003-2017. Avgräns-
ningen av årtal gjordes för att omvårdnaden kan ha förändrats och utvecklats från tidigare år. 
Exklusionskriterier var män, då syftet var att beskriva kvinnors upplevelser, och självbiogra-
fier från andra länder än Sverige då upplevelser kan skilja sig mellan länder på grund av att 
omvårdnaden kan se olika ut. Ytterligare information om hur sökningen gick till väga finns 
tillgänglig i sökmatrisen över självbiografier (Bilaga D). 

När det beslutades om att analysera obearbetad litteratur i form av självbiografier sökte för-
fattarna efter lämpliga självbiografier via sökmotorn ‘’GOOGLE’’. Antal träffar blev 225. För 
att få ned antalet sökträffar användes istället sökmotorn ‘’LIBRIS’’, som är en sökmotor för 
bibliotek. Sökorden var ‘’als biografi*’’ som minskade antalet träffar till 39. Av de 39 träffarna 
lästes alla rubriker och nio översikter av böckerna. Det var flera böcker som inte var självbio-
grafier och var inte relevanta till syftet, vilket redan sågs i rubrikerna. Det uppkom nio träffar 
på böcker som var skrivna på ett annat språk än svenska. Därefter valdes självbiografier ut 
efter vad som troligen skulle ha tillräcklig substans och de tre som valdes vid första sök-
ningen var Ro utan åror, 232 s, skriven av Ulla-Carin Lindqvist, Om det bara var jag, 251 s, 
skriven av Tina Jansson,  Att leva solvänd - En bok om Vibeke och ALS, 172 s, skriven av 
Anna Holm. Sökmotorn Libris användes för nya sökningar och därefter adderades två nya 
självbiografier som lästes igenom. En av de självbiografierna exkluderades då substansen vi-
sade sig var för liten och gav för få meningsenheter till analysen. Libris användes återigen för 
att återuppta sökandet på intressanta självbiografier och då blev en fjärde självbiografi fun-
nen, Lyckliga ni som lever: om rätten till vår död, 140 s, skriven av Kerstin Abram-Nilsson 
som då slutförde datainsamlingen då den ansågs gav analysen tillräckligt med material. Yt-
terligare information om självbiografierna redovisas i matrisen över självbiografier (Bilaga 
E). 

4.2   Genomförande  och  dataanalys  

Analysen började med att författarna till examensarbetet, var för sig, läste samtliga självbio-
grafier för att få en helhetsbild över datamaterialet. Vidare lästes självbiografierna var för sig 
ytterligare två gånger och då med en tydlig ingång av att söka efter meningsenheter som 
kunde svara på arbetets syfte. När en meningsenhet, relaterat till värdighet, hittades i texten 
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markerades denna med en post-it-lapp. Därefter bytte författarna bok med varandra och re-
dovisade sina funna meningsenheter för varandra. I nästa fas jämfördes meningsenheterna 
med varandra. Meningsenheterna sammanställdes i ett dokument för att få en översikt och 
sedan säkerställdes det att meningsenheterna var relevanta till syftet.  

Meningsenheterna delades upp och länkades samman genom att arbeta efter begreppen kon-
densering, kod, underkategori och kategori beskrivet av Graneheim och Lundman (2004). 
Meningsenheterna som hittades i självbiografierna kondenserades genom att exkludera tal-
språk och ord som inte har någon betydelse. Graneheim och Lundman (2004) skriver att en 
kondenserad meningsenhet är en förkortad version av meningsenheten där det centrala inne-
hållet fortfarande är bevarat. Nästa steg i analysen var att koda meningsenheterna, vilket in-
nebar att ge en etikett på samtliga meningsenheter. Etiketten ska vara en kort beskrivning av 
innehållet och ska kunna härledas tillbaka till den ursprungliga meningsenheten.  

Vid kodningen sattes först en preliminär kod på samtliga meningsenheter. Det kunde då bil-
das 22 koder och efter en översikt kunde liknande koder slås samman och tillsammans bilda 
en gemensam kod. Detta gjorde att koderna minskades ner till 14. Koderna sammanställdes 
och de med liknande innehåll skapade fem underkategorier. Underkategorier med liknande 
struktur delades in i 2 olika kategorier. Exempel på hur analysen utfördes visas i tabellen ne-
dan (Tabell 1).  

 

Tabell 1. Exempel på analysstegen 

Kategori Viljan att leva	  

Underkategori Att ha ett positivt tankesätt	   Att finna kraft 

Kod Oförändrad	   Självständighet 

Kondenserad meningsenhet Själen är min, den förändras 
inte om jag inte kan röra 
mig.	  

Har fått en dator som jag 
styr med nästippen. Det är 
bra.	  

Meningsenhet ”Vad spelar det för roll att 
jag inte kan röra mig? Själen 
är min, den förändras inte.” 
(Bok 3, 2006, s 76.) 

”Hjälpmedelcentralen har 
gett mig en dator som jag 
styr med näsan. En liten re-
flex på tippen ”slår” ner tan-
genten. Det är bra. Ska bara 
lära mig att få tankarna att 
gå genom näsan istället för 
genom fingrarna.”(Bok 2, 
2004, s 185)	  
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4.3   Etiska  överväganden  

Enligt Vetenskapsrådet (2017) ligger ansvaret hos forskaren att en forskningsetik finns. 
Forskningen ska vara av god kvalitet och vara angelägen för samhället och medborgarna i 
samhället. En god kvalitativ forskning ska även skydda de människor som deltar i forsk-
ningen. Genom att skydda kvinnorna, som passivt deltagit i studien, låg fokus på att inte för-
vränga deras upplevelser. Författarna till detta arbete har kontinuerligt under arbetets gång 
reflekterat över den egna förförståelsen och arbetat för att inte lägga in egna värderingar och 
tolkningar i meningsenheterna som har tagits ut.  

Enligt Dahlborg-Lyckhage (2012) behövs inget samtycke inhämtas av författarna till självbio-
grafierna då det redan var publicerat material som användes. CODEX (2018) skriver att må-
let med forskning är att en ny kunskap ska utvinnas för att förstå världen omkring oss och 
även förändra den till det bättre om möjligheten ges. 

5   RESULTAT  

Resultatet presenteras först av en tabell (Tabell 2) som visar en sammanfattning av analysen. 
Vidare kommer en djupare analys redovisas. Analysen resulterade i fem underkategorier och 
två kategorier. I resultatet presenteras kategorierna, “Viljan att leva” och “Begränsningar i li-
vet”.  

Tabell 2. Underkategorier och kategorier. 

 

 
Underkategorier 

 
Kategorier 

Att ha ett positivt tankesätt 
Viljan att leva 

Att finna kraft 

Att inte räcka till 

Begränsningar i livet Rädslor 

Att inte bli sedd 
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5.1   Viljan  att  leva  

Resultatet visar hur kvinnor med ALS upplevde sig själva och den inre styrkan som alltid fun-
nits hos dem trots sjukdomen, och även deras förmåga att kunna se livet ur en ny vinkel när 
sjukdomen progressivt försämrades och hur de insåg att de tagit mycket för givet i livet som 
de sedan lärt sig känna tacksamhet för. Slutligen redovisas hur kvinnorna lyckades hämta 
kraft från assistenter och hjälpmedel som hjälpte dem att leva ett värdigt liv. 

5.1.1   Att  ha  ett  positivt  tankesätt  

Att kroppen inte gjorde som hjärnan ville och att den långsamt förändrades var inte helt en-
kelt att acceptera, men vetskapen om att de innerst inne var samma person som de alltid va-
rit räddade deras mentalitet. En inre styrka och en god inställning till livet hade en betydelse 
när de, efter diagnostisering, behövde lära sig att leva i en kropp som successivt skulle bli be-
gränsad. Tack vare sjukdomen upplevde kvinnorna att livet var vackert. Gråten var påtaglig 
många gånger, men inte för att det var svårt att leva med en diagnos eller för att det gjorde 
ont utan för att de insåg hur fint livet var. Kvinnorna lärde sig att acceptera sin nya situation 
och hade en förmåga att kunna se livet ur en ny vinkel. De insåg att det som är bra för en per-
son inte behöver vara bra för en annan. De orkade hålla huvudet högt och tänka positivt trots 
att livet inte var som det en gång varit. De funderade över vad som gör människor lyckliga 
och de påstod att lycka var något som kunde upplevas oavsett situation. Kvinnorna besatt en 
stark självkänsla och hade en förmåga att kunna vända det negativa till det positiva, till ex-
empel när musklerna i ansiktet försvagades och bidrog till att läpparna inte kunde hållas 
slutna eller när muskelspasmer uppstod i benen. De beskrev att det kunde vara sådana saker 
som påminde dem om att det som syns utåt inte är allt och att de upplevde sig själva som 
oförändrad som person trots sin ALS-diagnos. Även om yttre begränsningar som att inte 
kunna tala och äta själv var det inget som påverkade deras inre då kvinnorna ansåg att själen 
var deras och att inget kan förändra den. ”Vad spelar det för roll att jag inte kan röra mig? 
Själen är min, den förändras inte” (Bok 3, 2006, s. 76). Kvinnorna brydde sig inte längre om 
vad andra människor tyckte och tänkte när de såg dem, de ansåg att de hade allt för mycket 
annat att lägga sin värdefulla energi på än andra människors tycke som de ändå inte kunde 
påverka. 

Kvinnor med ALS hade förmågan att se sin sjukdom som något vanligt förekommande och 
att det inte var en stor sak i deras liv. En lätt virusinfektion kunde därför ses som något avse-
värt värre att leva med än en dödlig sjukdom som de faktiskt blivit diagnostiserade med. ”Jag 
fick ett virus. Ont i halsen. Då tyckte jag synd om mig själv. Konstigt. Alla andra dagar, när 
jag bara har ALS, tycker jag inte alls synd om mig” (Bok 4, 2011, s. 203). De kvinnor som fort-
farande klarade av mycket själva intalade sig varje dag om att de skulle ta en dag i taget och 
vara glada för det lilla. De var glada över att de lyckades häva sig ur sängen och att ta sig upp 
på benen för att komma till toaletten själv. De var glada över att ännu inte vara beroende av 
assistenter samt hjälpmedel, de ville ta vara på var dag och försökte leva i nuet. 
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5.1.2   Att  finna  kraft  

Kvinnorna fann kraft i vardagen när de insåg att trots kroppsliga begränsningar lyckades de 
hitta ett nytt sätt att utföra saker på jämfört med tidigare när de var friska. Till exempel när 
de kunde fortsätta att krama sina barnbarn, även om det bara var med en arm då den andra 
hade blivit förlamad. Men vetskapen om att det gick utan den andra armen gav dem styrka. 
De bevisade styrkan för sig själva när de klarade av vissa saker, de behövde bara lära sig an-
vända nya tekniker eller metoder. Det kvinnorna inte längre klarade av fick de hjälp med, och 
att de med hjälp av assistenter kunde bibehålla en god hygien, få äta sina måltider, få sina 
naglar målade eller få lockar i håret bidrog till att de insåg att livet kan gå vidare på samma 
sätt trots att kroppen begränsades. Allt stöd de fick var de tacksamma för och att de ändå 
kunde leva sitt liv som de tidigare gjort, men på ett lite annorlunda sätt, gav dem kraft varje 
dag. Att andas frisk luft, att lyssna på andra människor, att lyssna på musik och resa bland 
minnen upplevde kvinnorna att de genom livet tagit för givet. Stöd och hjälp från assistenter 
var betydelsefullt, och tack vare assistenternas förmåga att inte ta deras nuvarande funkt-
ioner ifrån dem fick de möjlighet att utföra det de fortfarande klarade av. Trots en funktions-
nedsättning i form av bristande förmåga att tala ersatte inte assistenterna deras vilja med de-
ras egen. Kvinnornas egen vilja fanns alltid där och det gjorde att assistenterna blev kvinnor-
nas händer och utförde det de inte kunde göra själva. Det som kan tänkas vara så självklart 
som att få äta det som önskas till frukost och att få duscha när de ville var fortfarande möjligt. 
”Tänker inte ens på att jag inte kan klä på mig, kliva ur sängen, lyfta gaffeln till munnen. Så 
länge någon annan gör det åt mig” (Bok 4, 2011, s. 144). Hjälpmedel och assistans ville kvin-
norna ta till vara på och att kunna utnyttja de möjligheter som fanns när kroppen begränsa-
des. De var bestämda om att sjukdomen inte skulle hindra dem om att ha ett värdigt liv och 
om det fanns hjälpmedel som kunde bidra till ett värdigt liv var det en självklarhet att an-
vända dem. Kvinnorna upplevde en tacksamhet över sina hjälpmedel, och tack vare dem kla-
rade de av vardagen bättre och fann en kraft i att vara så oberoende som möjligt. Med dessa 
hjälpmedel var det inte var svårt att leva med ALS. De fick hjälp med att äta om de inte kunde 
göra det själva, om de inte kunde gå fick de åka permobil och om de förlorade talet fanns det 
hjälpmedel som kunde tala åt dem. Kvinnorna besökte logoped och fysioterapeut regelbun-
det, och den hjälpen var beundransvärd. Rädslan för att sätta mat eller dryck i halsen eller 
förtvivlan att inte kunna röra sig i sängen på nätterna förändrades till en lättnad när de lärde 
sig små justeringar.  

 

Logopeden lärde mig att dricka utan att sätta i halsen. Jag tar vatten  
i munnen och böjer huvudet framåt. Det är en befrielse att kunna det.  
Logopeden avproblematiserar och löser svårigheterna. Hon ger sig inte  
förrän hon förstår mig och jag förstår henne (Bok 3, 2006, s, 47). 

 

Ömma och stela leder orsakade att kvinnorna inte kunde ändra ställning på nätterna. Då be-
hövde de få hjälp med att bli vända för att inte riskera trycksår. Detta kunde åtgärdas med 
hjälp av fysioterapi för att öka rörlighet och minimera smärtan. “För första gången på länge 
kunde jag röra vid håret och i natt kunde jag flytta mig i sidled och sträcka ut armen i linje 
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med kroppen” (Bok 3, 2006, s. 39). Kryckor var något underbart som underlättade vardagen 
för dem som började få svårigheter med att gå, kvinnorna beskrev att kryckorna blev som de-
ras förlängda armar. Det var skönt att kunna gå säkert igen och lyckan var stor att kunna gå 
utomhus och till exempel kunna fortsätta jobba i trädgården som innan sjukdomsbeskedet. 
Att sjukdomen inte hindrade dem från att göra det de älskade gav dem en styrka att fortsätta 
hålla huvudet högt. Det fanns en beundran och en ständig nyfikenhet på nya hjälpmedel och 
de kunde inte sluta bli överraskade över tekniken som kunde göra vardagen rikare, inte bara 
för patienter med ALS utan för alla människor som drabbades av funktionshinder. Permobi-
len höjde upplevelsen av värdighet i och med att de kunde vara mer självständiga. 

 

Det är underbart att själv ha makt över sin förflyttning. Att styra sina  
steg. Fort eller långsamt, till solen eller skuggan, en liten centimeters  
vridning för att slippa vinden i ansiktet, utan att behöva förklara sig  
kika runt ett hörn. För att inte tala om blotta möjligheten att ge sig  
iväg nånstans alldeles ensam (Bok 4, 2011, s. 94). 

 
Kvinnor med ALS kunde även uppleva bland vänner och familj att inget förändrades när de 
blev sjuka, allt fortsatte som vanligt trots eventuella maskiner som kunde ge födan vid mål-
tider, det beskrevs att det var betydelsefullt att de bara accepterades och att det var som att 
inget hade hänt. De var ju fortfarande samma människor som de var innan vilket gav dessa 
kvinnor en bättre självkänsla och en styrka till att vistas bland människor. Kvinnorna upp-
levde att det var de små komponenterna i form av hjälpmedel och hjälp utifrån som gjorde 
att de fann kraften att fortsätta leva ett värdigt liv trots sin sjukdom. 

5.2   Begränsningar  i  livet  

Det var smärtsamt för kvinnorna att acceptera och genomgå förändringar under deras sjuk-
domstid. Den fysiska och psykiska smärtan de upplevde var något som de ägnades många 
tankar kring, och en svårhanterad balansgång i det själsliga livet visade sig. Kvinnorna upp-
levde att dåligt bemötande inte stärkte deras värdighet och kände sig förminskade och att de 
inte sågs som den människa som de var. 

5.2.1   Att  inte  räcka  till  

Kvinnorna upplevde ett liv som förändrades och en framtid som var oviss för både kvinnorna 
och deras familjer. Det framkom att inte kunna göra sig förstådd på det vis de önskade och 
var vana vid var svårt att hantera med sjukdomen. Dels att förlora den fysiska rörligheten 
över sin kropp men även den tidigare enkla saken att kunna kommunicera via tal. De fysiska 
försämringarna som sjukdomen medförde som när benen inte gick att böja som de skulle, att 
vänstra armen inte orkade lyfta upp den högra handen eller muskelspasmerna som fick folk 
runtomkring att skratta. Sådant som de tidigare tagit för givet att kunna utföra var längre 
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inte möjligt. Kvinnorna beskrev att de upplevde maktlöshet när de inte kunde förmedla sina 
tankar och hur de kände sig. Detta bidrog till att de inte kände sig som sig själva fullt ut och 
de upplevde stundtals att deras personliga identitet försvann. Missförstånd av de enkla sa-
kerna i vardagen, som till exempel att be om hjälp att dra upp byxorna efter ett toalettbesök 
fick kvinnorna att bryta ihop i gråt. 

Jag kan inte resa mej, inte klä på mej, inte ropa på hjälp, inte klia mej på kinden eller 
borsta tänderna, eller sätta på sockor, eller vända på huvet, eller vända mej i sängen 
som jag vill, lakan och täcke ligger på en annan plats… jaa, förutom att ja inte kan 
tala alls, inte svälja, vilket är ett helvetes problem (bok 1, 2003, s 111.). 

Det visade sig att förmågan att knyta skosnören och att slå in presenter påverkade dem som 
individer. ”Jag hemfaller till att tycka synd om mig själv när jag inte kan slå in julklappar. Att 
knyta en rosett är inte att tänka på. Redan i höstas misslyckades jag med skosnöret.” (Bok 2, 
2004, s 29). Att behöva be om hjälp med något de tidigare har klarat av själva var något kvin-
norna upplevde som en svårighet. Det framkom att de kände sig odugliga som partner, de be-
skrev att de inte kunde leva upp rollen som maka och moder. Det fysiska samlivet försvann 
på grund av förlamningen och det själsliga samlivet försvann då parterna inte kunde kommu-
nicera med varandra. ”Jag vaknar bredvid mina söners far och luktar på honom lite. Men all-
tid med det lilla hugget av oduglighet. Min oduglighet” (Bok 2, 2004, s. 62.). Det uttrycktes 
att detta var svårt att bemästra hos kvinnorna. Ju längre sjukdomen fortskred och ju mer för-
lamade de blev kände de sig otillräckliga som mödrar. Det var svårt för kvinnorna att accep-
tera att barnen tydde sig till andra vuxna i omgivningen. När de hade ramlat och slagit sig 
kom de längre inte till modern och bad om ett plåster. Kvinnorna uttalade att de inte fann nå-
gon mening med sjukdomen eller varför den hade drabbat just dem. Förändringar som kom 
plötsligt var svårhanterat hos kvinnorna. Att tvingas inse försämringar och samtidigt accep-
tera förändringar var en svår balansgång. Beslut om att byta sovrum, bygga ut badrum och 
möblera om hemmet visade sig vara en smärtgräns hos kvinnorna och var svårt att acceptera. 

5.2.2   Rädslor  

Att bli nedbruten av sjukdomen visade sig även innebära rädslor. Ingen av kvinnorna var be-
redda på vad som skulle, eller kunde hända och det blev tydligt hur ömtåliga de var under 
sjukdomens framfart. Rädslan över att sätta i halsen eller plötsligt inte kunna få luft var nå-
got som kvinnorna tampades med varje dag. De beskrev att en del dagar var varje andetag ett 
scenario som tröttade ut deras själar. Tankarna om att gå döden till mötes fanns där hela ti-
den. Att dö var svårare än vad de föreställt sig. Insikten om att det aldrig kommer bli som det 
har varit och allt som har försvunnit tärde på kvinnorna. Det fysiska och psykiska sviktade 
bara inte längre, det kommer aldrig tillbaka.  

Klart jag har varit rädd. För att dö, för att bli våldtagen, för att flygplanet jag åker 
med ska störta. Men inte förstod jag att det jag verkligen borde vara rädd för var att 
tappa luktsinnet. Inte en enda gång har jag varit i närheten av att bli våldtagen. Men 
en gång tappade jag luktsinnet. Och det knäckte mig (Bok 4, 2011, s. 246.). 

Kvinnorna hade svårt att acceptera att de inte skulle bli bättre och upplevde en orättvisa över 
det som var härligt runt omkring dem, alla andras möjligheter och deras nyfikenhet. En 
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rädsla över vad de kommer gå miste om i livet. De hanterade rädslan genom att inte tänka så 
mycket för att det var enklast. En balans som blev till obalans upplevdes. Det framkom även 
tydligt att de upplevde själsligt obehag och hur de ställdes inför nya utmaningar varje dag. 
”Jag vill komma hit för att få dö, så snart, så fort och så smärtfritt som möjligt. Det börjar bli 
bråttom. Jag orkar inte länge till’’ (Bok 3, 2003, s. 119). Förtvivlan var något som kvinnorna 
upplevde. Kvinnorna upplevde att sjukdomsförloppet utvecklade sig snabbt, och fortare än de 
kunde föreställa sig. De uttryckte även att de inte kunde ta sitt eget liv, för de kunde inte ens 
duscha själva. Den fysiska smärtan i kroppen fanns även där och de beskrev det som att det 
var tortyr. Rädslan när en kroppsdel behövdes flyttas och de hade inte den förmågan själv att 
göra det. Kvinnorna upplevde att de var rädda i samband med personlig hygien och förflytt-
ningar. Frågeställningar om de skulle fastna i liften eller hissen och om de skulle överleva 
nästa toalettbesök framkom. De uttryckte att de blev kränkta när assistenter föreslog att de 
skulle ta hjälp av hjälpmedel vid förflyttning. De försämrades i sin sjukdom samtidigt som de 
upplevde att assistenterna tappade sitt självförtroende. ’’I tisdags kände jag plötsligt att Mi 
inte klarar av mig längre. // Det värsta är att hon har tappat modet. // När hon föreslog att vi 
skulle använda liften blev jag kränkt.’’ (bok 3, 2006 s. 47.) Kvinnorna ville inte inse att de bli-
vit försämrade i sjukdomen och när assistenterna påpekade det de inte ville inse upplevde de 
det som mindre värdigt. En rädsla för att falla var återkommande. Sjukdomen gjorde att 
muskulaturen i benen hade avtagit så pass att benen inte bar längre. I analysen framkom det 
att kvinnorna hade erfarenhet av att ramla ur sängen nattetid, vilket ledde till en rädsla som 
infann sig vid sänggående. 

5.2.3   Att  inte  bli  sedd  

Det framkom att kvinnorna upplevde att de blev dåligt bemötta från personer i omgivningen 
och upplevde ett utanförskap i sin sjukdomsprogress. Kontakten med kommun och bistånds-
handläggare visade sig vara en mödosam process. De upplevde att de inte blev sedda för vilka 
de var och var tvungna att kontinuerligt bevisa att de var i behov av hjälp för att de skulle få 
assistans hemma. De beskrev det som att de ‘’Klassificeras, vägs in, värderas’’ (Bok 2, 2004, s. 
80). Personer utifrån tog för givet att talsvårigheter var även lika med hörselsvårigheter. Det 
spelade ingen roll hur högt eller tydligt människor pratade med kvinnorna, för det gjorde inte 
att kvinnorna kunde tala bättre eller tydligare. De uttryckte avsky mot det nedlåtande medli-
dandet de drabbades av. De fick klappar på kinden, och ibland även klappar på huvudet, pre-
cis som om de vore ett barn fastän så inte var fallet. Av analysen framgick det även hur kvin-
norna fick sin diagnos. Efter läkarbesöket då diagnosen ställts var de lättade att en dödlig di-
agnos inte hade getts, vilket var felaktigt. De upplevde det som att de inte fick all sanning 
framförd och skrev: ’’Jag hade en känsla av att vara förd bakom ljuset. Han visste hela tiden 
att det var ALS. Det var inte riktigt ärligt spel, det var som ett skynke mellan oss” (Bok 3, 
2006, s.18). Kvinnorna upplevde att risken var stor att assistenterna gjorde för mycket, att de 
tog över mer än vad de borde alla gånger och inte lät kvinnorna göra det de faktiskt fortfa-
rande klarade av att göra. Kvinnorna upplevde att de inte togs på allvar och att de behövde 
stå utanför andras beslut som rörde dem själva. Deras progress och symtom rörde dem i allra 
högsta grad.  
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De ringde från sjukhuset, säger assistenten, och du ska få hål på magen redan på tis-
dag. //Varför ville de inte tala med mig? Varför informerade de inte mig? //Det här 
är fel av sjukvården. Jag må vara dödssjuk och oförmögen att uttrycka mig begripligt, 
men att förstå har jag inga problem med. Det är mig doktorn ska informera. Inte en 
assistent. Det är ju självklart. Jag är rasande (Bok 2, 2004, s.159). 

De upplevde att de var allmänt villebråd, en som alla har rätt att prata om när de vill och hur 
de vill. Det framkom också att de upplevde att det var enligt omgivningen var helt normalt att 
prata om deras liv och sjukdom, liknande hur det pratas om vädret, ”Gråten river och sliter i 
mig. Det värker av sorg och ursinne. Och jag är faktiskt kränkt över att de talar över mitt hu-
vud” (Bok 2, 2004, s. 160). Kvinnorna var noga med att informera människor i deras närhet 
om fortskridningen och vad sjukdomen bar med sig, då skedde det på deras villkor och i sam-
tal med kvinnorna, inte över deras huvuden. 

6   DISKUSSION  

I detta avsnitt kommer en diskussion kring resultatet kopplat med tidigare forskning och en 
spegling av det vårdvetenskapliga perspektivet att presenteras. Vidare en diskussion kring 
metoden och avslutningsvis förs en diskussion om etiska resonemang kring examensarbetet. 

6.1   Resultatdiskussion  

Syftet med detta examensarbete var att beskriva hur kvinnor med ALS upplever värdighet. 
Självbiografier som lyfte fram kvinnors upplevelser skapade en möjlighet att ta del av dessa 
och få en insikt om hur det är att leva med sjukdomen. För att ge bredd av resultatet och en 
ökad förståelse speglades resultatet samman med tidigare vetenskaplig forskning, sjukskö-
terske- och anhörigperspektiv och det vårdvetenskapliga perspektivet om värdighet som be-
grepp beskrivet av Edlund (2002). Resultatet visade hur kvinnorna upplevde värdighet när 
den var ständigt närvarande i form av den absoluta värdigheten, även då den relativa värdig-
heten upprättades, men även hur den kunde kränkas.  

Resultatet visade att efter diagnostiseringen hade kvinnorna styrkan att ta sig vidare. Trots 
den kroppsliga begränsning som sjukdomen medförde såg de sitt värde i sig själva som bi-
drog till en stark självkänsla. Resultatet visade att kvinnorna hade självförtroende och en för-
måga att ingenting kunde bryta ned dem, detta kan kopplas till den absoluta värdigheten som 
Edlund (2002) förklarar är något oförstörbart. Detta kan även kopplas till sjuksköterskans 
upplevelser om att människor som är svårt sjuka ändå håller sig positiva och ser var dag som 
en ny möjlighet som Oosterveld-Vlug m.fl. (2013) skriver om. Resultatet visade att kvinnorna 
hade en förmåga att tänka positivt trots att sjukdomen successivt begränsade deras kropp. 
Resultatet visade också att tack vare hjälpmedel som kunde göra deras vardag rikare och assi-
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stenter som utförde det kvinnorna inte längre kunde göra själva upplevde de värdighet. I re-
sultatet visade det sig att kvinnorna upplevde att de var värdiga och hade förmågan att upp-
rätthålla sin värdighet som människa i relation till assistenter och hur hjälpmedel användes i 
vardagen. Det kan kopplas ihop med vad Edlund (2002) beskriver att människans relativa 
värdighet är i relation med någon eller något. Även Ahlström och Wadensten (2011) skriver 
att familjer upplevde att det var värdiga förhållanden som rådde mellan de inblandade par-
terna eftersom målet med assistans är att kunna leva ett så normalt liv som möjligt.  

I resultatet visade det sig att kvinnorna upplevde skuldkänslor gentemot sin familj. Att inte 
veta vad framtiden skulle innebära och förluster av de kroppsliga funktionerna som att inte 
kunna röra sig och att inte längre kunna prata gjorde att de kände skuld till sin familj. Detta 
skiljer sig mot vad Sand m.fl. (2010) förklarar att de anhöriga hade annorlunda upplevelser 
kring detta då de kände sig skyldiga att ta hand om varandra om en familjemedlem drabbas 
av en obotlig sjukdom. Ushikubo och Suzuki (2016) nämner att de anhöriga var tacksamma 
när assistenter kunde kliva in och hjälpa till när stressen för de anhöriga blev påtaglig, de 
kände tacksamhet över att de då fick tiden att bygga upp sig själva igen. Det kan kopplas till 
vad Edlund (2002) skriver om att kroppen är betydelsefull för att kunna uppleva värdighet, 
då anseende, vördnad och auktoritet är beroende av just handlingar. Resultatet visade att 
kvinnorna då upplevde en brist på värdighet i samband med att de blev sämre i sin sjukdom 
och när de upplevde att de inte kunde leva upp till den person de tidigare var. En minskad 
autonomi, som ALS bevisligen leder till påverkar även människans självkänsla till det nega-
tiva, men enligt Edlund (2002) är kärnan i den absoluta värdigheten människovärde och in-
nefattar en själslig frihet och någonting som är okränkbart. Kvinnorna upplevde värdighet 
trots sin förlorade autonomi och förminskade självkänsla.  

Resultatet visade att kvinnorna uppskattade när vårdgivarna gav dem möjlighet att använda 
sina funktioner som fortfarande var befintliga, det var viktigt att kvinnorna kände att de 
kunde bevara sin egen delaktighet i hela sjukdomsprocessen. Att arbeta för att patienten ska 
behålla sin autonomi och bli delaktig i vården bevarar patientens värdighet. Detta kan kopp-
las till vad Heijkenskjöld m.fl. (2010) skriver om att sjuksköterskor upplevde att de bevarade 
patientens värdighet när patienten fick vara delaktig i vårdandet, och att sjuksköterskor är 
överens om att det är viktigt att bevara patientens värdighet i ett palliativt skede. De ansåg att 
det var lättare att vårda med värdighet om sjuksköterskan visste vem personen bakom sjuk-
domen var. Socialstyrelsen (2018) skriver att ALS är en terminal sjukdom och ännu finns det 
inget bot, och därför är sjuksköterskans ansvar att upprätthålla en god livskvalité, lindra 
symtom och göra lidandet så minimal som möjligt. Edlund (2002) menar att den absoluta 
värdigheten är någonting som aldrig kan förändras och aldrig kan kränkas, däremot upprätt-
hållas och stärkas. Sjuksköterskan kan stärka patientens värdighet genom att se människan 
bakom sjukdomen och göra henne delaktig.  

Resultatet lyfte fram att kvinnorna ansåg att kommunikation var viktigt för att kunna upp-
rätthålla värdigheten, och det var något som familjen oroade sig för när funktionen började 
brista. Kvinnorna upplevde att värdigheten både fanns och brast i det avseendet. Oosterveld-
Vlug m.fl. (2013) säger att värdighet inte är ett uttryck sjuksköterskor använder dagligen men 
att det är viktigt för sjuksköterskan att reflektera över detta och aktivt arbeta för att värdig-
heten ska bevaras hos patienterna. Enligt Edlund (2002) innefattar den relativa värdigheten 
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människans förståelse för sin egen och andras värdighet och hur det kan bekräftas. Det 
värsta som kunde hända, enligt familjen, var om talet försvann (Ozanne & Graneheim, 2017). 
Detta stämmer även in på sjuksköterskans uppfattning om att bevara patientens värdighet, 
att de ska få prata fritt om sina känslor och att det är någonting värdefullt i livet (Oosterveld-
Vlug m.fl, 2013). Resultatet visade att när talförmågan brister försvinner en del av kvinnor-
nas värdighet och livet blir begränsat ytterligare. Kvinnorna blev bekräftade av sina anhöriga 
och av assistenterna som arbetade tillsammans med kvinnorna. Även om bekräftelsen i sig 
kunde te sig negativt, eftersom de upplyste ytterligare försämring så bevarade de kvinnornas 
värdighet, både som absolut och relativ eftersom assistenterna såg dem för den människa de 
var och gav de bekräftelse för den människan som de var. 

Resultatet visade att kvinnorna upplevde en orättvisa över det som var härligt runt omkring 
dem, alla möjligheter som fanns och nyfikenheten som fanns inom dem. En orättvisa kombi-
nerat med en rädsla över vad de kommer gå miste om i livet och genom att inte fundera så 
mycket på det kunde de hantera rädslan. Det kopplas ihop med hur Edlund (2002) beskrev 
att den relativa värdigheten innefattade en inre etisk del. Kärnan där ligger hur människan 
upplever värdighet. Det stämmer även in på de anhörigas sätt att hantera svåra situationer, 
de ansåg att uppmuntran och roliga aktiviteter skulle få sin familjemedlem på andra tankar 
och inte tänka på det dåliga som sjukdomen bar med sig (Sand m.fl., 2010). Resultatet lyfte 
fram hur kvinnorna upplevde en gemenskap med sina nära tack vare sjukdomen. De hade 
förmågan att kunna se sig själva och uppleva sig själva som värdiga trots sin dödliga sjuk-
dom. Det stämmer överens med Edlunds (2002) beskrivning av den absoluta värdigheten 
som inte är föränderlig och aldrig kan komma att kränkas men också den relativa värdig-
heten som har en grund i just gemenskap, samtidigt som den står i relation till något.  

Resultatet visade att kvinnorna uttryckte att de blev kränkta när de sågs som personen med 
ALS, istället för den människa som de var. Edlund (2002) menar att vårdpersonal antingen 
kan stärka eller kränka en patients värdighet. Bemötande från sjukvårdspersonal kränkte 
kvinnornas värdighet genom att de tog beslut över deras huvuden och kvinnorna upplevde 
även att de inte togs på allvar. Att vara patient, menar Edlund (2002) är tillräckligt för att bli 
sårbar och att det borde ligga i all vårdpersonals intresse att arbeta för att behålla patientens 
värdighet. Oosterveld-Vlug m.fl. (2013) intygar att detta är något sjuksköterskor strävar efter 
då de är eniga om att det är viktigt att arbeta för att bibehålla värdigheten hos en patient som 
vårdas palliativt. 

6.2   Metoddiskussion  

I detta examensarbete har en litteraturstudie genomförts. Syftet var att beskriva hur kvinnor 
med ALS upplever värdighet och för att analysera detta var det lämpligt att använda självbio-
grafier som beskrev upplevelser som datamaterial. Innehållsanalysen ska enligt Graneheim 
och Lundman (2004) ta fram skillnader och likheter i materialet. Substansen i datamaterialet 
är något som ska ses relaterat till kontexten. I självbiografierna hittades 95 meningsenheter 
vilket bedömdes utgöra tillräckligt med substans för att resultatet skulle kunna svara på syf-
tet. Vidare bildade meningsenheterna 14 olika koder, fem underkategorier och två kategorier. 
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Till en början var utgångspunkten att bloggar skulle vara det som skulle analyseras för att få 
ett resultat. När arbetet påbörjades var det mycket material att hantera på kort tid vilket bi-
drog till att författarna av detta arbete inte kunde avgöra huruvida avgränsningar skulle gö-
ras, med det menas vilka årtal som skulle läsas. Det uppstod tvivel att analysen skulle gå 
miste om mycket information om vissa år valdes bort. En del av de bloggar som hade tänkts 
användas hade dokumenterat i tio år, vilket dock troligtvis hade gett bra substans. När detta 
upptäcktes funderade författarna över om artiklar eller självbiografier skulle användas, och 
beslutet föll då på självbiografier och främst då för det var en hel och bestämd text. Vidare 
ansåg författarna att självbiografier var ett tillförlitligt val av datamaterial som skulle kunna 
svara an på syftet. Till en början valdes tre självbiografier ut, dock visade det sig i analysens 
början att det inte gav tillräckligt med substans. Nya sökningar fick göras för att finna ytterli-
gare självbiografier för att få tillräckligt med substans. Författarna ansåg att det var svårt till 
en början att veta hur mycket text som behövdes för att ge en tillfredsställande substans för 
att ge ett giltigt resultat. Syftet vid kvalitativa studier är att ge en bättre eller djupare förstå-
else för att utvinna en ny kunskap vid till exempel människors upplevelser (Dahlborg-Lyck-
hage, 2012). Kopplat till examensarbetet visar det på en styrka i metodvalet då upplevelser är 
vad som beskrivits. Genom att använda sig av en kvalitativ innehållsanalys får författaren 
möjlighet till att styra över svårighetsgraden av sin analys. Detta är en styrka för metoden och 
bidrar till att den är användbar för många olika tekniker (Danielsson, 2012). Andra metoder 
för att beskriva upplevelser som troligtvis skulle ge liknande resultat skulle kunna vara att 
göra en kvalitativ intervjuanalys.  

För att undersöka trovärdigheten för en studie finns det olika begrepp att följa och dessa be-
grepp skiljer sig beroende på om studien är kvalitativ eller kvantitativ. För den kvalitativa an-
satsen gäller begreppen giltighet, överförbarhet och tillförlitlighet. Begreppet giltighet beskri-
ver hur trovärdigt resultatet anses vara, begreppet innebär också en undersökning om stu-
dien redovisar det som är avsett att redovisas (Polit & Beck, 2016). Hur giltigheten i exa-
mensarbetet visar sig grundar sig mycket i svårigheterna att välja ut rätt meningsbärande en-
heter. Vid långa meningsbärande enheter kan det rymmas alltför många betydelser, och vid 
korta meningsbärande enheter kan kontexten försvinna. Genomgående under analysproces-
sen var det en svår balansgång hur det skulle väljas rätt. Fler självbiografier och ett större an-
tal meningsbärande enheter skulle bidra till en ökad trovärdighet i detta examensarbete då 
substansen troligtvis skulle varit större. Relaterat till begreppet giltighet anses detta exa-
mensarbete ha god giltighet då det som avses att beskrivas beskrivs i resultatet och syftet är 
besvarat. Begreppet överförbarhet innebär att arbetet kan användas av andra grupper eller 
situationer. Att beskriva urval, deltagare, datainsamling och analys i metodbeskrivningen är 
värdefullt för att studien ska anses överförbar (Polit & Beck, 2016). Metodbeskrivningen i 
detta examensarbete är utförligt beskrivet och anses vara god för överförbarhet. Det kan dock 
diskuteras vidare om det skulle vara överförbart på samma patientgrupp i ett annat land. 
Detta examensarbete har utgått från svenska kvinnor som drabbats av ALS, resultatet skulle 
troligtvis bli annorlunda i de länder utvecklingen inte är som i Sverige och där det finns en 
annan vård. Tillförlitligheten i studier ökar om två forskare deltar i datainsamlingen och att 
ett samarbete dem emellan sker under dataanalysen. Det medför dubbel reflektion och det är 
lättare att upptäcka eventuella justeringar. Tillförlitlighet medför också att studien kan upp-
repas och få samma resultat som den tidigare forskaren (Polit & Beck, 2016). Kopplat till 
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detta examensarbete kan tillförlitligheten anses vara god. Citat från biografierna används i 
resultatet och att båda författarna av detta examensarbete varit delaktiga i datainsamling 
samt dataanalys stärker tillförlitligheten. Genom att kontinuerligt gjort ställningstaganden 
och reflekterat i varje steg under analysen visar också på god tillförlitlighet. 

6.3   Etikdiskussion  

Att läsa datamaterialet och att hålla kvar syftet under analysen var en utmaning, då det var 
mycket upplevelser dessa kvinnor erfarit. En etisk diskussion fördes mellan författarna regel-
bundet under studiens gång hur kvinnorna framställdes i arbetet. Det var viktigt att reflek-
tera över och återge deras upplevelser korrekt. För att exemplifiera och visa hur resultatet 
framställdes användes citat för att tydliggöra detta. Tanken var att inte förvränga eller miss-
tolka något av det kvinnorna har skrivit om. Då datamaterialet i detta examensarbetet bestod 
av obearbetat material är det enligt Vetenskapsrådet (2017) godkänt att använda sig av 
materialet utan att inhämta godkännande och ge information till deltagarna. Således behöv-
des inget informationskrav och samtyckeskrav inhämtas. Det på grund av att det redan är 
publicerat material som använts.  

 

7   SLUTSATS  

Resultatet visade att kvinnorna i självbiografierna pendlar i olika tillstånd och genomgår fler-
talet olika känslor. Kvinnorna visade på styrka trots sin sjukdomsprogression, men även till-
stånd där de tappade orken totalt. Upplevelser av att de var värdiga vittnade tydligast på 
självständighet och sitt inre jag, det de faktiskt kunde bestämma över och behärska. Detta 
stämmer överens med det teoretiska perspektivet om vad den absoluta värdigheten innebär. 
De kände tacksamhet över tillgången av hjälpmedel och att personer i deras närhet accepte-
rade dom för vilka de var bakom sjukdomen, vilket stämmer överens med det teoretiska per-
spektivet om vad den relativa värdigheten innebär. Resultatet visade också att kvinnor upp-
levde en avsaknad av värdighet, då främst genom dåligt bemötande och förutfattade me-
ningar av omgivningen. En oro och rädsla bidrog även till denna upplevelse av avsaknad, 
även att förlora sin kontroll över sitt fysiska jag. Osäkerhet och skuld inför familjemedlem-
mar påverkade kvinnornas värdighet. Slutsatsen dras att rak kommunikation, tydlig inform-
ation och bemöta människan som den människa hon är var viktigast för att upprätthålla 
känslan av att vara värdig. Detta examensarbete har tillämpat mer förståelse om värdighet. 
Syftet var att beskriva hur kvinnor med ALS upplever värdighet. Resultatet svarade på syftet. 



23 

8   FÖRSLAG  PÅ  VIDARE  FORSKNING  

Sjuksköterskan intygar att ge patienten tid och se människan bakom sjukdomen hjälper till 
att upprätthålla värdigheten. I resultatet framkom det att vårdpersonal kan antingen styrka 
värdigheten hos en patient likaså kränka dennes värdighet. Det kan då motiveras som förslag 
till vidare forskning hur vårdpersonal kan arbeta och agera för att stärka patientens värdighet 
i omvårdnaden. Det framkom även i resultatet att kvinnorna inte alltid kände sig som sig 
själva, vilket öppnar upp intresset att föreslå forskning huruvida en obotlig sjukdom som ALS 
påverkar människans självkänsla och sin identitet som person. 
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views on resi-
dents’ dig-
nity: a quali-
tative inter-
view study. 

PubMed Amyotro
phic late-
ral scle-
rosis, 
compreh
ensibility 

2017-
2018 

1    1    1  Ozanne, A,. & 
Graneheim, 
UH. (2017). 
Understan-
ding the 
incomprehen-
sible – pati-
ents’ and 
spouses’ expe-
riences of 
comprehensi-
bility before, 
at and after 
diagnosis of 
amyotrophic 
lateral scle-
rosis 
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BILAGA  B.  ARTIKELMATRIS 

 

Författare, år, 
land,tidsskrift	  

Titel	   Syfte	   Metod/Data-
analys	  

Resultat	   Kvalité	  

(1) 

Ahlström,G., & 
Wadensten, B. 
(2011) 

 

Sverige 

 

Health & social 
care in the com-
munity.	  

Family 
members 
experi-
ences of 
personal 
assistance 
given to a 
relative 
with 
disabili-
ties.	  

Att under-
söka fa-
miljemed-
lemmar-
nas erfa-
renheter 
av person-
lig assi-
stans till 
en släk-
ting med 
ett funkt-
ionshin-
der.	  

25 personer 
som hade en 
släkting med 
en svår neuro-
ligisk sjukdom 
intervjuades. 
Frågorna 
handlade om 
betydelsen av 
personlig assi-
stans. Det ut-
fördes en kva-
litativ, latent 
innehållsana-
lys.	  

Resultatet vi-
sade att famil-
jemedlemmar-
nas erfaren-
heter och upp-
fattningen om 
kvalitén på 
vårdrelationen 
mellan patient 
och personlig 
assistent var 
likartad. Fa-
miljemedlem-
marna upp-
skattade hjäl-
pen från assi-
stenten. Det 
uppstod situat-
ioner mellan 
patient och as-
sistent som 
upplevdes ne-
gativt hos fa-
miljemedlem-
marna och gav 
dem ångest. 
Privatlivet blev 
hindrat och ett 
dåligt utbud på 
assistenter or-
sakade en be-
gränsning.	  

Hög	  
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(2) 

Andersson, S., 
Lindqvist, O., 
Fürst, C-J & 
Brännström, M. 

(2017) 

 

Sverige 

 

Scandinavian 
Journal of Ca-
ring Science. 

End-of-
life care in 
residential 
care ho-
mes: a ret-
rospective 
study of 
the per-
spective of 
family 
members 
using the 
voices 
quest-
ionnaire. 

Syftet var 
att rap-
portera 
anhörigas 
perspektiv 
på pallia-
tivt vår-
dabde de 
tre sista 
måna-
derna och 
de tre 
sista da-
garna.  

En retrospek-
tiv undersök-
ningsdesign 
användes för 
studien.  

Resultatet vi-
sade att ahö-
riga upplevde 
att kommuni-
kationen mel-
lan patient, 
personal och 
anhörig upp-
fylldes. Även 
anhörigas och 
patientens 
önskningar 
uppfylldes i 
största mån.  

Medel 

(3) 

Baillie, L., Ford, 
P., Gallagher A. 
& Wainwright, 
P.  

(2009) 

 

England 

 

Nursing Older 
People. 

Nurse’s vi-
ews on 
dignity in 
care.  

Syftet var 
att se 
sjukskö-
terskornas 
perspektiv 
på att be-
vara vär-
digheten 
hos pati-
enter i 
vårdan-
det.  

En enkätun-
dersökning 
med fasta svar 
och med 
fritextfrågor. 

De medver-
kande i enkä-
ten visade att 
de främjade 
värdigheten 
genom kom-
munikation, 
främjande av 
privatlivet 
samt göra pati-
enterna del-
aktiga.  

Medel 
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(4) 

Cagle G, J., Un-
roe, K., Bunting, 
M., Bernard, B., 
Miller, L. & Su-
san, C.  

(2017) 

 

USA 

 

Journal of pain 
& symtpthon 
management. 

Caring for 
dying pa-
tients in 
the 
nursing 
home: 
voices 
from 
frontline 
nursing 
home 
staff. 

Syftet var 
att besk-
riva posi-
tiva och 
negativa 
upplevel-
ser av att 
vårda pa-
tienter i li-
vets slut-
skede.  

En kvalitativ 
analys med 
hjälp av en 
undersök-
ningsmetod 
online. 52 
sjuksköterskor 
från olika 
vårdhem del-
tog.  

Upplevelser 
beskrevs uti-
från tre per-
spektiv. 
Första-
handlsupple-
velser, obser-
verade erfa-
renheter av 
döende patien-
ter och obser-
verade erfa-
renheter av fa-
miljemedlem-
mar. Positiva 
och negativa 
teman bilda-
des.  

Medel 

(5) 

Heijkenskjöld  
B. K., Ekstedt, 
M., & Lindwall, 
L.  

(2010) 

 

Sverige 

 

Nursing Ethics 

The pati-
ent’s dig-
nity from 
the 
nurse’s 
per-
spective.  

Syftet var 
att förstå 
hur sjuk-
sköterskor 
upplever 
värdighet 
på 
svenska 
vårdav-
delningar.  

En empirisk 
studie med en 
hermeneutisk 
metod med 
Flanagans kri-
tiska infalls-
teknik.  

Resultatet vi-
sade två te-
man. Tema ett 
visade sjukskö-
terskor som 
bevarade pati-
entens värdig-
het genom att 
se denne som 
en medmänni-
ska. Tema två 
visade sjukskö-
terskor som 
kränkte pati-
entens värdig-
het genom att 
se dessa som 
objekt.  

Hög 

(6) 

Hovr, R., Athlin, 
E., & Hedelin, B. 

(2009) 

 

Being a 
nurse in 
nursing 
for pati-
ents on 
the edge 
of life.  

Syftet var 
att inför-
skaffa sju-
pare för-
ståelse 
hur det är 
att vara 

En kvalitativ 
forskning ba-
serad på her-
meneutisk fe-
nomenologi 
där 14 sjukskö-
terskor på två 

Resultatet vi-
sade att sjuk-
sköterskor 
tyckte att de 
fick för mycket 
ansvar jämfört 

Hög 
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Norge 

 

Norway Scandi-
navian Journal 
of Caring Sci-
ences. 

sjukskö-
terska i ett 
vårdhem 
för pallia-
tiva pati-
enter.  

vårdhem inter-
vjuades.  

med arbets-
kraft. Det vi-
sade sig att 
sjuksköters-
korna ville ha 
mer utbildning 
om palliativ 
vård.  

(7) 

Oosterveld-Vlug, 
M., Pasman, 
H.R.W., van 
Gennip, I. E., 
Willems, D.L., & 
Onwuteaka-
Philipsen, B. D. 

(2013) 

 

England 

 

BMC Health 
Services Rese-
arch.  

Nursing 
home 
staff’s vi-
ews on re-
sident’s 
dignity: a 
qualitative 
interview 
study.  

Syftet var 
att få mer 
insikt i 
hur vär-
digheten 
kan upp-
rätthållas 
på vård-
hem. 

En kvalitativ 
intervjuunder-
sökning utför-
des med 13 lä-
kare och 15 
sjuksköters-
kor. De fick ut-
trycka sina 
åsikter om den 
personliga vär-
digheten på 
fyra vårdhem i 
Nederlän-
derna. Inter-
vjuerna tran-
skriberades 
och analysera-
des. 

Resultatet vi-
sade att från 
sjuksköterskan 
och läkarens 
perspektiv är 
värdighet sam-
mankopplat 
med bemö-
tande och fy-
sisk funktion-
alitet. 

Hög 

(8) 

Ozanne, A., Gra-
neheim, U.H. 

(2017) 

 

Sverige 

 

Scandinavian 
Journal of Ca-
ring Sciences. 

Un-
derstan-
ding the 
incompre
hensible 
patient’s 
and 
spouses 
experi-
ences of 
comprehe
nsibility 
before, at 
and after 
diagnosis 
of 
amyotrop

Syftet var 
att belys 
patienter-
nas samt 
deras 
partners 
upplevelse 
av förstå-
else för 
ALS pati-
enter.  

Individuella 
halvstrukture-
rade intervjuer 
med 14 patien-
ter och 13 ma-
kar. De tran-
skriberade in-
tervjuerna ut-
sattes för en 
kvalitativ inne-
hållsanalys. 

Intervjuerna 
gav resultat i 
form av upple-
velser och för-
ståelse och det 
visade sig att 
familjerna be-
hövde mer 
stöd både vid 
diagnostill-
fället och i det 
långa loppet 
när sjukdomen 
utvecklades. 

Hög 
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hic lateral 
sclerosis.  

(9) 

Sand, L., Olsson, 
M., & Strang, M. 

(2010) 

 

Sverige 

 

Mortality. 

What ar 
emotives 
of family 
members 
of who ta-
kes re-
sponsibi-
lity in pal-
liative 
cancer 
care? 

Syftet var 
att under-
söka var-
för famil-
jemed-
lemmar 
tar på sig 
ett stort 
ansvar för 
palliativ 
vård.  

Intervjuer ge-
nomfördes 
med 20 famil-
jemedlemmar 
som tog hand 
om palliativa 
närstående. 
Intervjuerna 
transkribera-
des och analy-
serades utifrån 
en kvalitativ 
hermeneutisk 
metod.  

Resultatet vi-
sade att moti-
vet för palliativ 
vård av famil-
jemedlemmar 
var den starka 
kärleken, den 
stora oron och 
ansvaret för 
sin familj. 
Detta med-
förde en stark 
önskan om att 
patienten ska 
bibehålla sin 
värdighet och 
upprätthålla 
ett gott liv.  

Hög 

(10) 

Ushikubo, M., & 
Suzuki, S. 

(2016) 

 

Japan 

 

Home Health 
Care Manage-
ment & Practice. 

Respite 
Care Ser-
vices for 
patients 
with 
amyotrop
hic lateral 
sclerosis 
and their 
families 
from the 
per-
spective of 
home care 
nurses.  

Syftet var 
att klar-
göra re-
aktioner 
om hem-
sjukvård 
för bland 
annat 
ångest hos 
patienter 
med ALS 
och deras 
familj.  

Sex sjukskö-
terskor inom 
hemsjukvår-
den svarade på 
semistrukture-
rade inter-
vjuer.  

Resultatet vi-
sade att pati-
enterna hade 
både bra och 
dåliga reakt-
ioner på hem-
sjukvård.  
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BILAGA  C.  KVALITETSGRANSKNING  
  
 

Finns  ett  tydligt  problem  formulerat? 

Finns  teoretiska  utgångspunkter? 

Är  syftet  tydligt  formulerat? 

Är  metoden  beskriven? 

Är  undersökningspersonerna  tydligt  beskrivna? 

Beskrivs  det  hur  dataanalysen  är  genomförd? 

Svarade  resultatet  på  studiens  syfte? 

Förs  det  några  etiska  resonemang? 

Finns  en  metoddiskussion? 

Sker  det  en  återkoppling  till  teoretiska  antaganden? 

 

Frågorna är utformade med inspiration från Friberg (2017).  
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BILAGA  D.  SÖKMATRIS  ÖVER  SJÄLVBIOGRAFIER 

 

Databas Sökord Urval Träffar Självbiografier som använ-
des 

Libris als, bok, bio-
grafi* 

-Kvinnor med 
ALS 

-Att författa-
ren själv blivit 
drabbad av 
ALS 

- Biografierna 
ska vara 
skrivna på 
svenska 

- Kvinnorna 
ska ha vårdats 
i Sverige 

-2003-2017 

39 Ro utan åror av Ulla-Carin Lind-
qvist. 2004. 233 s.  

  

Att leva solvänd En bok om Vibe-
ke och ALS av Anna Holm (med 
Vibekes ord). 2006. 172 s. 

 

Om det bara var jag av Tina Jan-
sson. 2012. 251 s.  

  

Ett år med ALS: en smygande sj-
ukdom av Ingrid/Ninni Sandgren. 
2005. 150 s.  
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BILAGA  E.  MATRIS  ÖVER  SJÄLVBIOGRAFIER 

 

Titel Författare Utgiv-
ningsår 

Resumé 

(1) Lyckliga 
ni som lever: 
om rätten 
till vår död 

Kerstin Ab-
ram-Nils-
son, Axel 
Valdemar 
Axelsson 

2003 Handlar om en kvinna som arbetar som konstnär. 
Hon får plötsligt stora svårigheter med att tala 
och år 1997 får diagnosen ALS. Hennes man skri-
ver om hennes sjukdom kombinerat med patien-
tens egna dagboksanteckningar. 

(2)  

Ro utan åror 

Ulla-Carin 
Lindquist 

2004 Handlar om en kvinna som på sin 50-årsdag får 
diagnosen ALS. Hon skriver öppet om sitt liv och 
sjukdomens progression från början till slut. 

(3)  

Att leva 
solvänd - En 
bok om Vi-
beke och 
ALS 

Anna Holm 2006 Handlar om en kvinna som tillsammans med sin 
vän beskriver sjukdomsförloppet genom inter-
vjuer, dagboksanteckningar, samtal och brev. Syf-
tet med boken var att besvara frågan: Vad innebär 
det att få ett livsförkortande handikapp och hur 
påverkas den drabbade, familjen, vännerna, släk-
tingar, och den vårdande personalen? 

(4)  

Om det bara 
var jag 

Tina Jans-
son 

2011 Handlar om en kvinna som arbetar som NO-lä-
rare. Denna biografi består av blogginlägg från 
och med ett år från diagnosen, 2006. 
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