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Abstrakt 
 
Syftet med studien var att beskriva erfarenheter av förändringar i 
aktivitetsidentitet hos personer med kronisk sjukdom. För att studera 
detta genomfördes en litteraturbaserad studie med analys av 
självbiografier. Data samlades in via sex böcker som var skrivna av 
kvinnor mellan åren 1994-2005. Data analyserades utifrån kvalitativ 
innehållsanalys vilket resulterade i tre kategorier; ”Att förlora 
kontrollen”, ”Att göra aktiviteter på ett annat sätt” samt ” Att få 
förändrade roller och relationer”. Informanternas erfarenheter visade 
hur de ställs inför nya situationer där de var osäkra över sin kapacitet 
och kämpade för att behålla sin tidigare aktivitetsidentitet. För att 
kunna hantera sin vardag och engagera sig i sina dagliga aktiviteter 
beskrev informanterna att de med tiden genomfört olika anpassningar 
av sina dagliga aktiviteter. Vidare framkom det av resultatet att 
informanternas sätt att se sig själv i relation till andra personer 
förändrades. Denna studie kan därmed bidra med kunskap om och 
förståelse för hur aktivitetsidentiteten kan förändras hos personer med 
kronisk sjukdom och därmed visa på betydelsen av att arbetsterapeuter 
har ett klientcentrerat förhållningssätt samt använder olika 
terapeutiska strategier för att stödja klienter i deras 
anpassningsprocess.  
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Abstract 
 
The aim of this study was to describe experiences of changes in 
occupational identity in persons with chronic illness. A literature 
based study was used, and data were collected through six 
autobiographies written by women between the years 1994-2005. Data 
were analysed using a qualitative content analysis which resulted in 
three categories: “To loose control”, “Performing activities in a new 
way” and “Changed roles and relations”. The results reflected 
experiences of changes in the occupational identity in persons with 
chronic illness. The informants experiences showed that there were 
new situations that they couldn’t control and that they were struggling 
to keep there daily routines. The experiences also showed that they 
later on made different adjustments and adopted to situations which 
enabled them to engage in occupations and perform their daily 
activities. Further their experiences illustrated that the way they saw 
themselves in relation to others had changed. The result can thereby 
contribute with knowledge and understanding among occupational 
therapists and other professionals considering how the occupational 
identity may be influenced by a chronic illness and the importance of 
a terapeutic relationship and terapeutic strategies in the rehabilitation 
process.  
 
 
Keywords: occupational identity, chronic illness, changes

  



Inom arbetsterapi beskrivs möjligheten att vara engagerad i aktiviteter som betydelsefullt för 

människors upplevelse av hälsa och välbefinnande (Canadian Association of Occupational 

Therapists [CAOT], 2002). Genom att vara delaktig i olika aktiviteter menar Kielhofner (2008) 

att vi skapar vår aktivitetsidentitet, vilket bland annat innefattar den egna känslan av kapacitet 

samt vem personen uppfattar sig vara utifrån de roller och relationer personen har. Han 

beskriver vidare att personer med funktionsnedsättningar, exempelvis på grund av en kronisk 

sjukdom, kan få svårigheter att utöva sina dagliga aktiviteter samt att upprätthålla roller och 

relationer med andra vilket inverkar på deras upplevda aktivitetsidentitet. Svårigheter att 

upprätthålla roller och sociala relationer vid kronisk sjukdom har på liknande sätt 

uppmärksammats av Plach, Stevens och Moss (2004). Att inte kunna vara delaktig i och 

utföra sina dagliga aktiviteter kan därmed utgöra ett hot mot att bevara en fungerande 

aktivitetsidentitet (Christiansen, 1999). Av Sveriges befolkning är det cirka en tredjedel som 

har någon form av kronisk sjukdom och med ökande ålder är det allt fler personer som 

drabbas (Davidsson & Sjöberg, 2002). Kronisk sjukdom förklaras enligt Lindskog (2004) som 

långdragna sjukdomar vilka antingen är god- eller elakartade. Eftersom det är vanligt 

förekommande att personer drabbas av någon form av kronisk sjukdom och forskning visar på 

svårigheter för dessa personer att kunna utöva sina dagliga aktiviteter samt upprätthålla sin 

aktivitetsidentitet är det intressant att studera detta område. Denna studie kommer därför att 

inriktas mot att beskriva erfarenheter av förändringar i aktivitetsidentitet hos personer med 

kronisk sjukdom.  

 

Synen på hälsa och sjukdom  

Människors hälsa kan beskrivas i samband med välbefinnande och omfattar fysiska, sociala 

och psykiska aspekter. Dessa aspekter innefattar kroppsliga strukturer och funktioner, 

utförande av dagliga aktiviteter, sociala interaktioner med andra samt psykiskt välmående 

(World Health Organisation [WHO], 2003). Utifrån denna beskrivning kan hälsa ses i ett 

bredare perspektiv och innebär något mer än enbart frånvaro av sjukdom. Att hälsa innefattar 

mer än frånvaro av sjukdom beskrivs även av andra författare. Gränsen mellan friskt och sjukt 

definieras enligt Richt och Tegern (2005) som individens förmåga att genomföra de 

aktiviteter som förväntas under olika skeden i livet på ett tillfredsställande sätt samt att kunna 

upprätthålla sina roller och relationer. Björklund och Svensson (2000) ger en beskrivning av 

hälsa utifrån att det omfattar både en objektiv och en subjektiv aspekt. Därmed varierar också 

upplevelsen av hälsa från person till person. I likhet med detta ger Hansson Scherman (1998) 

en uppdelning av sjukdomsperspektiv vilket innefattar dels det auktoriserade perspektivet och
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dels det vardagliga perspektivet. Det auktoriserade perspektivet har sitt ursprung i 

vetenskapliga kunskaper, teorier och definitioner av sjukdom medan det vardagliga 

perspektivet fokuserar på individens egna erfarenheter och upplevelser av sin sjukdom. 

Giddens (2003) menar vidare att sjukdom är något som är socialt konstruerat och människans 

åsikter om och erfarenheter av sjukdom är därför av största vikt.  

 

Arbetsterapi och människans aktiviteter 

Inom arbetsterapi anses meningsfulla aktiviteter kunna främja personers upplevelse av hälsa 

och välbefinnande (CAOT, 2002; Kielhofner, 2008; Willcock, 1998). Vilka aktiviteter som är 

meningsfulla beror på personen och hans eller hennes värderingar och intressen. Med andra 

ord är meningsfullhet något subjektivt som är unikt för varje enskild person. Personens eget 

syfte och mål med olika aktiviteter har betydelse för motivationen och den mening som 

tillskrivs aktiviteterna. En aktivitet med personligt syfte ses som viktig och intressant att 

utföra (Fisher, 1998; Kielhofner, 2008). I arbetsterapi används begreppet dagliga aktiviteter 

för att beskriva deltagande i olika livsområden och inkluderar allt personen gör såsom att ta 

hand om själv, vara produktiv samt utföra aktiviteter för dess nöjes skull. De olika aktiviteter 

personen deltar i ger mening och struktur i tillvaron. Vidare beskrivs inom arbetsterapi 

aktivitetsutförande som ett resultat av en dynamisk interaktion mellan personen, aktiviteten 

och miljön under personens livscykel. Om det sker en förändring i någon av de ingående 

komponenterna, till exempel när en person får en kronisk sjukdom, förändras även relationen 

mellan dem vilket påverkar aktivitetsutförandet (CAOT, 2002; Kielhofner, 2008). Aktivitet 

skildras också inom arbetsterapi (Christiansen, 1999; Kielhofner, 2008) som ett medel för att 

uttrycka personens identitet. Kielhofner (2008) menar att personens identitet skapas och 

utvecklas genom deltagande i olika aktiviteter genom livet. Därigenom utvecklas och bevaras 

också personens roller och relationer med andra. Att mista roller och aktiviteter som är 

betydelsefulla kan därför leda till raserad struktur i tillvaron samt förlust av delar av den egna 

identiteten.    

 

Aktivitetsidentitet 

Genom att vara delaktig i det dagliga livets olika aktiviteter över tid utvecklas och förändras 

människan för att anpassa sig till olika livssituationer. Härigenom skapas också personens 

identitet och kompetens i aktivitet, med andra ord att uppnå välbefinnande i det personen gör 

(Kielhofner, 2008). Människans identitet handlar enligt Christiansen (1999) om hur personen 

ser på sig själv och hur personen uppfattas av omgivningen. Genom att delta i meningsfulla
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aktiviteter formas således personens värderingar och personliga mål samt hans eller hennes 

roller och relationer med andra. En liknande beskrivning av aktivitetsidentitet ges av 

Kielhofner (2008). Han menar att begreppet aktivitetsidentitet inkluderar personens känsla av 

kapacitet och hur effektiv personen är då olika saker ska göras samt det personen finner 

intressant och tillfredsställande att göra. Aktivitetsidentiteten innefattar också vem personen 

är utifrån roller och relationer med andra samt det personen finner viktigt och upplever sig 

behöva göra. En känsla av att ha kvar rutiner i livet samt personens uppfattning om 

omgivningens stöd och förväntningar inkluderas också i aktivitetsidentiteten. Dessa olika 

komponenter är något som utvecklas över tid och är livserfarenheter som tillsammans bildar 

en persons aktivitetsidentitet. Personens kompetens i aktivitet speglar i och med detta hur väl 

individen kan vara delaktig och leva upp till sin aktivitetsidentitet. Enligt Christiansen (1999) 

och Kielhofner (2008) kan en kronisk sjukdom därför påverka hur vi utvecklas och anpassar 

oss till olika situationer i livet och kan därmed utgöra ett hot mot att upprätthålla vår 

aktivitetsidentitet.   

 

Konsekvenser i aktivitet på grund av kronisk sjukdom 

Personer som får kroniska sjukdomar kan bli begränsade i sitt aktivitetsutförande och ibland 

kan vissa aktiviteter inte längre utföras vilket kan leda till att personen upplever svårigheter 

och begränsningar i sitt dagliga liv. Exempel på svårigheter kan vara problem att ta hand om 

sig själv, sköta sitt arbete eller utöva sina fritidsintressen (Kielhofner, 2008). Resultatet av en 

aktivitet kan förändras menar Dubouloz, Laporte, Hall, Ashe och Smith (2004), vilket enligt 

deras studie visade sig vara den svåraste omställningen för dem som fått en kronisk sjukdom. 

Personer som inte längre kan utföra alla delmoment i en aktivitet upplever att slutresultatet av 

aktivitetsutförandet påverkas, vilket ses som omvälvande och svårt. En studie av Gray och 

Fossey (2003) visar att personer med kronisk sjukdom kan erfara att deras utförandekapacitet 

varierar från dag till dag, vilket medför svårigheter för dem att planera sina aktiviteter eller att 

välja vad som ska göras.  

 

Forskning visar att personer med kroniska sjukdomar som blivit begränsade i sina dagliga 

aktiviteter finner olika lösningar på sina aktivitetsproblem vilket möjliggör för dem att fortsatt 

kunna utföra dessa aktiviteter. En strategi kan vara att utföra aktiviteter i ett lugnare tempo än 

tidigare (Edwards, Thompson & Blair, 2007). Vidare beskriver Gray och Fossey (2003) att 

aktiviteter kan möjliggöras genom att skapa nya rutiner för sitt aktivitetsutförande. Likaså 
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visade det sig vara en omställning för personerna att behöva be om hjälp från andra för att 

kunna utföra sina dagliga aktiviteter. Svårigheter att utföra aktiviteter kan också innebära att 

aktiviteter helt väljs bort eller att personen tvingas sluta utföra dem. En anledning till detta 

kan vara att personen inte litar på sin förmåga att klara av aktiviteten (Stephens & Yoshida, 

1999; Gray & Fossey, 2003). Att en aktivitet inte längre kan utföras på det sätt som personen 

är van vid sedan tidigare kan enligt Barret och Kielhofner (2003) vara ännu en orsak till att 

aktiviteter väljs bort.  

 

Kronisk sjukdom och dess inverkan på personers aktivitetsidentitet   

Personer som får funktionsnedsättningar såsom exempelvis vid kroniska sjukdomar kan ha 

svårt att leva upp till och upprätthålla sin aktivitetsidentitet på ett sätt som de förväntas eller 

själva önskar klara av. När en person inte har anpassat sig till en ny livssituation kan det vara 

svårt att leva upp till såväl ens egna som omgivningens förväntningar. Detta kan för personen 

innebära att syftet med olika aktiviteter och strukturen i det dagliga livet påverkas och därmed 

hotas aktivitetsidentiteten (Kielhofner, 2008). I likhet med detta finns det forskning som 

styrker att det dagliga livets struktur och rutiner påverkas när personer drabbas av en kronisk 

sjukdom (Ewan, Lowy & Reid, 1991; Laliberte-Rudman, 2002; Liedberg, Hesselstrand & 

Henriksson, 2004; Plach et al., 2004). Forskning visar också att delar av en persons 

aktivitetsidentitet kan förloras när de måste avstå från att utföra för dem meningsfulla 

aktiviteter (Alsaker & Josephsson, 2003). Kroniska sjukdomar har även visat sig påverka 

personers psykologiska välbefinnande på olika sätt vilket inverkar på deras aktivitetsidentitet. 

Ewan et al. (1991) har visat att personers självkänsla och självförtroende påverkas vilket 

medför en känslomässig och mental oro som leder till förändring av rollmönster samt förlust 

av den egna identiteten. Att ett förändrat aktivitetsutförande påverkar personers möjligheter 

att upprätthålla sina roller vid kronisk sjukdom har även studerats av Plach et al. (2004) samt 

Liedberg et al. (2004). Resultaten av dessa studier visar att det blir det svårare att upprätthålla 

och fullfölja olika sociala roller när sjukdomen förvärras vilket även inverkade på personers 

upplevelse av identitet i aktivitet. Att anpassa sig till en ny livssituation menar Henare (2003) 

innebär att hantera en identitetsförlust för att sedan börja resan mot ett återupptäckande eller 

att på nytt definiera sig själv. Detta är en tidskrävande process som många gånger kan 

upplevas smärtsam. Att inte längre kunna utföra önskade aktivteter kan medföra en känsla av 

att inte längre vara den person som man önskar vara. Många personer som får en kronisk 

sjukdom håller därför ofta fast vid sin tidigare aktivitetsidentitet, trots att de inte längre kan 

upprätthålla dem. 
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Sammanfattningsvis visar litteraturgenomgången att kroniska sjukdomar kan medföra 

svårigheter att utföra meningsfulla aktiviteter. Inom arbetsterapi framhålls betydelsen av att 

kunna utföra meningsfulla aktiviteter i syfte att uppleva hälsa och välbefinnande. Att uppleva 

meningsfullhet är subjektivt och därför kan en kronisk sjukdom upplevas olika beroende på 

person och situation. Både litteratur och forskning inom arbetsterapi visar att utförandet av 

meningsfulla aktiviteter är nära sammankopplat med vår upplevda aktivitetsidentitet. När 

personer får problem att utföra sina dagliga aktiviteter kan det således medföra svårigheter att 

bevara en fungerande aktivitetsidentitet exempelvis att upprätthålla önskade roller och 

relationer eller att kunna utföra sådant som upplevs viktigt. Författarna till den aktuella 

studien menar att det därför finns ett intresse av att studera vilka erfarenheter personer med 

kronisk sjukdom har av förändringar i aktivitetsidentitet. Denna studie kan därmed 

förhoppningsvis bidra med en ökad kunskap och förståelse hos arbetsterapeuter och övriga 

professioner beträffande hur aktivitetsidentiteten kan påverkas i samband med kronisk 

sjukdom.  

 

Syftet med studien är att beskriva erfarenheter av förändringar i aktivitetsidentitet hos 

personer med kronisk sjukdom. 

 

Metod 
Design 

Utifrån syftet att beskriva erfarenheter av förändringar i aktivitetsidentitet hos personer med 

kronisk sjukdom valdes en litteraturbaserad studie med kvalitativa analyser av självbiografier. 

Friberg (2006) menar att analys av berättelser är en lämplig metod för att beskriva hur 

personer i den egna livsvärlden erfar och upplever olika situationer, till exempel kronisk 

sjukdom. Data samlades in via självbiografier, som är en typ av berättelser, och analyserades 

utifrån kvalitativ innehållsanalys med inspiration av Graneheim och Lundman (2004).   

 

Urval 

Urval av undersökningsgrupp gjordes med hjälp av ändamålsenligt urval. Enligt Holloway 

och Wheeler (2002) innebär det att undersökningsgruppen väljs ut baserat på olika kriterier 

som bygger på studiens syfte, vilket således innebär att urvalet specificeras. 

Inklusionskriterier för de självbiografier som valdes var att de handlade om personer som fått 

en kronisk sjukdom, de var primärkällor samt var publicerade mellan åren 1994-2005. De 
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självbiografier som inte hade den kroniska sjukdomen i fokus och därmed inte innehöll 

tillräcklig information för att besvara studiens syfte exkluderades. 

 

Litteratursökning 

För att finna självbiografier som svarade mot studiens syfte genomfördes både sökningar i 

databaser samt manuella sökningar. Inledningsvis genomfördes sökning via 

universitetsbiblioteket vid Luleå tekniska universitet i databasen ”Libris”, en nationell katalog 

för universitetsbibliotek. Aktuella sökord var självbiografier och sjukdom vilket resulterade i 

136 träffar. Fyra av dessa motsvarade inklusionskriterierna. Författarna har även genomfört 

manuella sökningar och sökningar i databaser på två stadsbibliotek, ett i Gävleborgs län samt 

ett i Norrbottens län, med hjälp av bibliotekarier. Vid de manuella sökningarna har böcker 

valts ut från hyllorna utifrån titel och text på böckernas baksida. Författarna fann totalt sex 

böcker på de båda biblioteken som stämde överens med inklusionskriterierna. En av dessa 

hade dock hittats vid tidigare sökningar. Vid sökningar i databaser användes bibliotekens egna 

kataloger och aktuella sökord var självbiografier och sjukdom. På ena biblioteket påträffades 

272 böcker varav sex stämde överens med inklusionskriterierna men endast en av dessa var 

ny för författarna. På det andra biblioteket påträffades 98 böcker. Av dessa stämde två 

överens med inklusionskriterierna, men de hade dock hittats vid tidigare sökningar. Totalt 

efter dessa sökningar påträffades tio böcker som motsvarade inklusionskriterierna, vilka har 

lästs igenom. Av dessa exkluderades fyra böcker. Slutligen valdes sex böcker för vidare 

analys då de stämde överens med studiens syfte. Se bilaga för förteckning över valda 

självbiografier. Efter den inledande delen av analysen då meningsbärande enheter tagits ut 

konstaterade författarna att inga ytterligare sökningar behövde genomföras eftersom 

materialet var rikt på erfarenheter.  

 

Analys av data  

Data analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys. Enligt Graneheim och Lundman (2004) 

innebär det att meningsbärande enheter i materialet identifieras, kodas och kategoriseras. 

Författarna har var för sig läst igenom självbiografierna i syfte att få en förståelse för helheten. 

Texterna har därefter lästs utifrån syftet att söka erfarenheter av förändringar i 

aktivitetsidentiteten hos personer med kronisk sjukdom. Under denna del av analysarbetet har 

definitionen av aktivitetsidentitet (Kielhofner, 2008) använts. Meningsbärande enheter, det 

vill säga ord, meningar och stycken har markerats. Dessa enheter har författarna därefter 
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enskilt kodat och sorterat utifrån lämpliga rubriker, exempelvis personens känsla av kapacitet 

och effektivitet, roller och relationer samt aktiviteter som personen finner intressanta och 

tillfredsställande. Denna del av analysen genomfördes av författarna var för sig för att öka 

trovärdigheten. Efter detta jämförde författarna de meningsbärande enheterna och koderna 

mellan varandra. Samstämmigheten visade sig vara god och där skillnader fanns diskuterade 

författarna sinsemellan till dess att överensstämmelse uppnåddes. Resterande analysarbete har 

utförts gemensamt av författarna där de diskuterat och urskiljt mönster i koderna. Koderna 

grupperades till en början utifrån varje självbiografi för att sedan jämföras mellan varandra 

och slutligen kunde tre kategorier identifieras. Under analysarbetet har dessutom diskussioner 

förts med handledaren gällande koder och framväxande kategorier för att ytterligare stärka 

trovärdigheten. De slutgiltiga kategorierna presenteras under resultatet.   

 

Etiska överväganden 

I och med att aktuell studie innefattar analyser av berättelser som bygger på publicerade 

självbiografier medför det följaktligen inga etiska dilemman. Materialet har analyserats men 

inte förvrängts så att det förlorat sin innebörd. Vinster och nytta med studien är att kunna 

bidra med kunskap och en ökad förståelse för hur människor erfar förändring i 

aktivitetsidentitet i samband med kronisk sjukdom. Detta kan förhoppningsvis vara till nytta 

för arbetsterapeuter och övriga professioner vid rehabilitering av personer i liknande 

situationer. 

 

Resultat  
Huvudresultaten av analysen visar att det sker förändringar som på ett varierande sätt 

påverkar aktivitetsidentiteten hos personer med kronisk sjukdom vilket formade tre 

kategorier: ”Att förlora kontrollen”, ”Att göra aktiviteter på ett annat sätt” och ”Att få 

förändrade roller och relationer”. Informanternas erfarenheter avspeglar situationer som är 

nya för dem och som de upplever att de inte kan styra över. Deras erfarenheter återger också 

hur de genomfört olika anpassningar som möjliggör för dem att kunna hantera sin vardag och 

engagera sig i sina dagliga aktiviteter. Resultatet visar även hur informanternas uppfattning 

om sig själv i relation till andra personer på olika sätt har förändrats. Nedan följer en mer 

detaljerad beskrivning av resultatet vilket också belyses med citat från informanterna.
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Att förlora kontrollen  

Denna kategori avspeglar situationer som är nya för informanterna och som de upplever att de 

inte kan styra över, det vill säga de har inte längre kontroll över sin tillvaro. Av samtliga 

informanters berättelser framkommer en osäkerhet över sin kapacitet vilket upplevs som 

påfrestande. De beskriver också en vilja att kunna leva som tidigare och resultatet avspeglar 

att de kämpar för att behålla sin tidigare aktivitetsidentitet. Informanterna beskriver även en 

osäkerhet kring hur de kommer att uppfattas av sin omgivning när de fått en kronisk sjukdom.  

 

Informanternas erfarenheter avspeglar en osäkerhet gällande deras känsla för kapacitet och 

effektivitet framförallt i ett tidigt skede av deras kroniska sjukdom. Av deras berättelser 

framkommer att de inte längre vet vad de klarar av att göra, vilket beskrivs som både psykiskt 

och fysiskt påfrestande. Aktiviteter som de tidigare har utfört rutinmässigt måste de nu 

överväga om de klarar av. Av deras beskrivningar framkommer att aktiviteter väljs bort på 

grund av att de värderar sin förmåga för lågt och likaså att de ibland tar på sig mer än vad de 

klarar av. En informant beskriver en aktivitet som väljs bort så här; ”Jag blev tillfrågad om 

jag ville bli projektledare för ett samordnat serviceprojekt i  byn. … Två gånger tackade jag 

nej, eftersom jag anade att det skulle innebära mycket arbete. Jag trodde inte jag skulle orka 

genomföra det.”   

 

De flesta informanter berättar att de till en början valde att fortsätta utföra aktiviteter utifrån 

samma dagliga rutiner som tidigare. Av deras beskrivningar framkommer dock att resultatet 

av aktiviteterna inte blev som de önskade. Främst beskriver informanterna att det är fysiska 

symptom som påverkar aktivitetsutförandet, såsom exempelvis smärta och stelhet. Även en 

allmän förlorad eller nedsatt ork beskrivs, de klarar inte av att utföra olika sysslor i samma 

tempo eller på samma sätt som tidigare. Det är emellertid inte bara fysiska symptom som 

påverkar deras förmåga att utföra aktiviteter som tidigare, informanterna beskriver även att 

stress och oro samt faktorer i omgivningen orsakar problem på ett sätt som de inte känner igen. 

Deras erfarenheter visar att de inte längre har samma uthållighet som förut och det som 

tidigare upplevts som enkla saker upptar nu mycket av deras energi. En informant berättar 

exempelvis att besök av vänner och bekanta nu kan innebära att all energi går åt för att vara 

social vilket medför att inga andra aktiviteter kan utföras den dagen. Informanternas 

berättelser avspeglar också svårigheter att anpassa sig till de skiftningar som sjukdomen 
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medför gällande deras förmåga att utföra olika aktiviteter. Under vissa perioder när de var 

bättre i sin sjukdom beskrev informanterna att de upplevde sig ha kapacitet att göra saker 

medan perioder av försämring kunde komma när som helst utan förvarning. Dessa 

svängningar i sjukdomsförloppet orsakar enligt informanterna en osäkerhet vilket upplevs 

frustrerande.  

 

Informanternas erfarenheter reflekterar en osäkerhet över det stöd och de förväntningar som 

tidigare funnits i deras omgivning. Deras berättelser visar hur utövandet av olika aktiviteter 

och deras delaktighet i samhället nu hindras av att den fysiska miljön inte längre är tillgänglig 

för dem som tidigare. Informanterna beskriver hur de nu utesluts från att delta i aktiviteter på 

grund av att byggnader, utrustning och andra aspekter av miljön skapar svårigheter med bland 

annat framkomlighet. Att inte längre veta om den fysiska miljön är tillgänglig skapar en 

osäkerhet som informanterna upplever som ledsamt och frustrerande. Informanternas 

berättelser reflekterar också att anpassningar av hemmiljön kan upplevas utgöra ett hot mot 

deras tidigare aktivitetsidentitet och därför ses som skrämmande trots att de skulle möjliggöra 

ett mer aktivt liv för dem. En informant beskrev det på följande sätt; ”När vi sedan pratade 

ombyggnader, rullstol och toa-med-tork så fick jag en klump i magen. Av fasa. Såg mig själv 

som ett totalberoende kolli som ska skötas, matas och forslas runt.”   

 

Informanternas berättelser speglar också en osäkerhet över hur de kommer att uppfattas av 

omgivningen. Av deras berättelser framkommer att många av dem väljer att dölja sina 

svårigheter till varje pris. Informanterna uppger att de valde att tiga och gömma undan sina 

problem för att undvika en sjukstämpel och att bli behandlad på ett annat sätt än tidigare. 

Deras erfarenheter visar en rädsla för att personer i deras omgivning ska behandla dem med 

medlidande eller att de ska se ned på dem på grund av deras sjukdom. Deras berättelser 

reflekterar också en känsla av att vilja vara normal vilket medför att de döljer sin sjukdom för 

andra.  

 

Att göra aktiviteter på ett annat sätt  

Denna kategori utgörs av olika anpassningar som möjliggör för informanterna att kunna 

hantera sin vardag och engagera sig i sina dagliga aktiviteter. Här beskriver informanterna hur 

de funnit lösningar för att underlätta olika aktivitetssituationer. Informanternas erfarenheter 

reflekterar dels strategier de utvecklat och dels praktiska lösningar för olika aktivitetsproblem.  
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Informanterna beskriver även att de funnit nya intressen och värderar andra saker i livet än 

vad de tidigare gjort.  

 

Med tiden insåg informanterna att deras sjukdom skulle finnas kvar i deras liv. De blev därför 

tvungna att lära sig att leva med sin sjukdom och på olika sätt försöka finna lösningar för att 

deras dagliga aktiviteter skulle fungera. Successivt utformade informanterna nya strategier för 

att lösa aktivitetsproblem i vardagen. Av deras beskrivningar framkommer att de förändrade 

sitt sätt att göra olika aktiviteter exempelvis utfördes aktiviteter i ett lugnare tempo än tidigare 

eller uppdelades i flera moment. Det kunde också handla om att vara mer selektiv när det 

gällde valet av aktiviteter. Många valde bort en rad aktiviteter och fördelade istället krafterna 

till det som var mest meningsfullt och givande. Att ständigt planera, tänka ut och ibland 

förbereda vad som skulle göras var andra strategier som tillämpades av samtliga informanter. 

Genom att förhålla sig på detta sätt uppgav informanterna att de självständigt eller med hjälp 

av andra kunde utföra olika aktiviteter genom att förutse och åtgärda eventuella problem 

innan de uppstod, såsom att exempelvis lägga fram kläder på en stol intill sängen redan på 

kvällen för att underlätta påklädningen på morgonen. Även en rad nya tekniker och metoder 

för olika aktivitetsutförande blev aktuellt eftersom de hade svårigheter att utföra aktiviteter 

eller delar av aktiviteter på det sätt de gjort tidigare. Informanterna beskriver nya sätt att 

utföra aktiviteter som tyder på en uppfinningsrikedom i kombination med envishet och 

målmedvetenhet. Exempel på detta kunde vara ett nytt sätt att klä sig eftersom deras tidigare 

rutiner inte längre fungerade. En informant uppger att hon tar på sig sin bh genom att ligga på 

sängen och skjuta på hysksidan med sin svaga hand och på så sätt klara detta trots vissa 

svårigheter tack vare envishet och vilja att kunna göra det själv. Just viljan och envisheten är 

något som tydligt avspeglas i informanternas berättelser vilket de också beskriver som viktigt 

för att kunna lösa olika aktivitetsproblem.  

 

Även praktiska lösningar för aktivitetsproblem utformades för att återigen uppleva kompetens 

och kunna utföra olika aktiviteter i det dagliga livet. Det tidigare motståndet och rädslan för 

förändringar i den fysiska omgivningen, såsom anpassningar av byggnader, utrustning och 

andra aspekter av miljön, övervanns då informanterna förlikat sig med och accepterat deras 

nya livssituation. Istället framgår av informanternas beskrivningar att de såg fram emot olika 

typer av hjälpmedel och anpassningar i exempelvis bostaden som skulle kunna möjliggöra ett 

mer aktivt liv. Majoriteten av informanterna beskriver en känsla av frihet och tillfredsställelse 
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i och med förändringar som genomförts i den fysiska omgivningen. Att vara självständig i 

större uträckning beskrivs som en stor glädje i livet vilket höjer livskvaliteten avsevärt. 

 

Informanterna beskriver även att de funnit nya intressen och värderar andra saker i livet än 

vad de tidigare gjort, vilket är viktigt för att uppleva hälsa. Då de inte längre klarar av att 

utföra deras tidigare dagliga aktiviteter omvärderar de istället vad de anser som intressant och 

givande. Många gånger rör det sig om små saker, vilka de tidigare tagit för givna, men som de 

idag värderar högt. En informant uttrycker sig så här; ”Jag kan skratta. Krama mina fyra barn, 

åtminstone få upp vänsterarmen så att jag kan röra dem. Krama min man och pussa honom 

med den halvförlamade munnen. Läsa. Lyssna på musik. Andas frisk luft. Resa i minnets 

labyrint. Lyssna på vänner.”  Tidigare har informanterna inte skänkt dessa aktiviteter en tanke, 

men i och med deras kroniska sjukdom har de varit tvungna att stanna upp och fundera på vad 

som är viktigt i livet. Informanterna beskriver att de lever i nuet och har anpassat sig mer och 

mer till sin kroniska sjukdom och den nya livssituation som den fört med sig. 

 

Att få förändrade roller och relationer  

I denna kategori avspeglar informanternas berättelser hur de uppfattar sig själv i relation till 

andra. Av deras beskrivningar framgår att det sker en förändring i deras roller och relationer 

med andra där vissa förstärks, andra försvagas eller helt förloras. Karaktäristiskt är också den 

nya sjukrollen och de relationer den medför med olika professioner inom hälso- och 

sjukvården.  

 

Enligt informanterna för den kroniska sjukdomen med sig en ny ständigt överhängande roll, 

sjukrollen, som de saknar tidigare erfarenheter av. Att se sig själv eller att bli sedd av andra 

som sjuk uppges av informanterna vara en omvälvande förändring i livet. Sjukdomen för med 

sig en rad nya kontakter och relationer med sjukvården. En väl fungerande läkarkontakt visar 

sig vara av stor betydelse för känslan av välmående och inre harmoni, trots den kroniska 

sjukdomen. Även bra relationer med övrig sjukvårdspersonal, såsom exempelvis 

arbetsterapeuter, sjuksköterskor och kuratorer, ses som viktigt. Informanterna uppger att bli 

tagen på allvar och behandlas respektfullt samt få ärliga svar är viktiga faktorer för att kunna 

upprätthålla bra relationer med sjukvårdspersonal.  

 

En del av informanterna berättar att även andra roller och relationer förändras såtillvida att de 

förstärks gentemot tidigare. Då de inte klarar av att utföra alla förväntade åtaganden i en 
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speciell roll eller relation finner de istället varierande lösningar för att ändå uppnå kompetens. 

En typ av lösning kan vara större känslomässigt engagemang, istället för rent fysiskt 

engagemang. Att i föräldrarollen avsätta tid till att prata och lyssna på sitt barn i mycket större 

utsträckning än tidigare är ett exempel på detta. Informanterna menar att oförmåga att 

uppfylla alla förväntade åtaganden inte nödvändigtvis behöver ses som någonting negativt, 

utan kan också leda till någonting bra. 

 

Majoriteten av informanterna beskriver dock att det är mer vanligt att roller och relationer 

försvagas i och med att de får en kronisk sjukdom. Då informanterna i och med den kroniska 

sjukdomen behöver mer hjälp och stöd från den sociala omgivningen, exempelvis från 

familjemedlemmar, förändras även de inbördes relationerna. Personer i deras sociala 

omgivning måste ibland förbereda, hjälpa till eller ta över vissa aktiviteter. Detta medför en 

större grad av beroende och därmed en annan relation än tidigare vilket kan vara väldigt 

påfrestande samt väcka många funderingar hos informanterna. Svårigheterna att acceptera 

relationer som förändrats kan beskrivas med följande citat; 

 

”Hur ska en medelålders kvinna som alltid hyllat oberoende och självständighet 
lära sig att acceptera att behöva skötas som ett barn? Hur ska en kvinna som 
fortfarande vill vara attraktiv för sin man lära sig att acceptera att hon sannolikt 
inte är det längre?” 

 

När de inbördes relationerna påverkas kan det både stärka och försvaga informanterna i sin 

roll som sjuk. En informant beskriver att bra relationer med anhöriga gör att hon fortfarande 

kan se på sig själv som hon var tidigare, som en person som kan tillföra någonting. Däremot 

dåliga relationer beskrivs sänka hennes självkänsla och får henne att känna sig ännu sjukare. 

 

Av informanternas beskrivningar framkommer också att de förlorat och fått ge upp vissa 

roller och relationer helt och hållet. Att inte längre kunna utföra sitt arbete är ett exempel som 

flera informanter belyser i sina berättelser. Informanterna förlorar i och med detta relationer 

till arbetskamraterna och rollen som arbetare. Detta ses många gånger som en traumatisk och 

omvälvande förändring eftersom arbetet och arbetskamraterna har varit en viktig och 

värdefull del i deras liv.
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Diskussion  
Syftet med studien var att beskriva erfarenheter av förändringar i aktivitetsidentitet hos 

personer med kronisk sjukdom. Resultat indikerar att det sker förändringar som på ett 

varierande sätt påverkar aktivitetsidentiteten hos dessa personer. Resultatet bidrar därmed 

med stöd för att en kronisk sjukdom kan påverka hur människor utvecklas och anpassar sig 

till olika situationer i livet och kan därmed utgöra ett hot mot att upprätthålla en 

aktivitetsidentitet i likhet med vad som beskrivs i arbetsterapi (Christiansen, 1999; Kielhofner, 

2008). Resultatet visade en känsla av förlorad kontroll och en vilja att kunna leva som tidigare, 

främst i den inledande fasen av informanternas kroniska sjukdom. Trots stora svårigheter med 

aktivitetsutförande och med försämrade resultat som följd valde de flesta informanter att 

fortsätta med samma rutiner som innan sjukdomsutbrottet. Resultaten bekräftar det 

teoribildningen i arbetsterapi (Kielhofner, 2008) beskriver angående processen att anpassa sig 

till en ny situation. Svårigheter att kunna engagera sig i sina dagliga aktiviteter kan bli en 

följd när personer inte har anpassat sig till den nya livssituationen och inte kan leva upp till 

den egna eller den sociala gruppens förväntningar. Att inte längre känna igen sig själv eller 

sin kropp kan vara en omvälvande händelse eftersom syfte och struktur i det dagliga livet 

förändrats. Även tidigare forskning (Ewan et al., 1991; Laliberte-Rudman, 2002; Liedberg, et 

al., 2004; Plach, et al., 2004) visar att struktur och rutiner påverkas när personer drabbas av 

kroniska sjukdomar. Henare (2003) menar att det kan vara svårt att acceptera alla förändringar 

som sker till följd av en kronisk sjukdom och istället väljer personen att hålla fast vid det som 

varit tidigare. Resultatet av den aktuella studien kan därför bidra med kunskap om hur en 

kronisk sjukdom, framförallt i den inledande fasen, kan medföra att personerna inte längre har 

kontroll över sin situation eftersom de kämpar för att behålla sin tidigare aktivitetsidentitet 

trots att tidigare vanor och rutiner inte längre fungerar på ett tillfredsställande sätt. Det är 

därför viktigt att arbetsterapeuter arbetar klientcentrerat för att kunna stödja varje enskild 

person i anpassningsprocessen utifrån deras behov.  

 

Resultat tyder också på en osäkerhet över den egna känslan av kapacitet och effektivitet hos 

informanterna. Vissa aktiviteter väljs bort då de värderar sin kapacitet för lågt och likaså så tar 

de ibland på sig mer än vad de klarar av. På liknande sätt har andra studier inom arbetsterapi 

visat på resultat där personer med kroniska sjukdomar väljer att avstå från en del aktiviteter 

som de tidigare engagerat sig i då de inte längre tror sig klara av dessa (Gray & Fossey, 2003; 

Alsaker & Josephsson, 2003; Stephens & Yoshida, 1999; Thorén Jönsson, Möller & Grimby, 

1998). Thorén Jönsson et al. (1998) delar upp aktiviteter som väljs bort i två grupper, 
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medvetna eller omedvetna val. Medvetna val syftar till aktiviteter som väljs bort då de 

genomförts och konstaterats som allt för fysiskt krävande. Omedvetna val syftar till aktiviteter 

som väljs bort innan de genomförts då personen inte tror sig klara av dem. Resultatet av den 

aktuella studien speglar att informanterna gör såväl medvetna men framförallt omedvetna val 

gällande deras dagliga aktiviteter Resultatet ger därmed en förståelse för betydelsen av att 

personer med kronisk sjukdom får ett adekvat stöd där de får möjlighet att prova utföra 

aktiviteter på olika sätt. Det är därför viktigt att arbetsterapeuter använder sig av ett 

terapeutiskt förhållningssätt som passar den enskilde personen och använder sig av olika 

terapeutiska strategier för att möjliggöra förändring i likhet med vad Kielhofner (2008) 

beskriver.  

 

Slutsatser som kan dras av resultatet är att informanterna med tiden anpassade sig till sin nya 

situation. Deras berättelser speglar att de med tiden fick andra värderingar och utvecklade nya 

intressen vilket beskrevs som viktigt för deras upplevda hälsa och välbefinnande. I likhet med 

denna studies resultat så beskriver teoribildningen inom arbetsterapi möjligheten till 

engagemang i önskade aktiviteter som en viktig faktor för upplevelse av hälsa (CAOT, 2002; 

Kielhofner, 2008; Willcock, 1998). Enligt Björklund och Svensson (2000) omfattar hälsa 

både en objektiv och en subjektiv aspekt. Därmed varierar också upplevelse av vad som är 

meningsfullt och genererar hälsa från person till person. Det är därför väsentligt att 

arbetsterapi och rehabilitering utgår från de dagliga aktiviteter personen beskriver som 

meningsfulla samt vill och behöver kunna utföra i syfte att främja hälsa och välbefinnande. 

Det är således av största vikt att ha ett klientcentrerat förhållningssätt (CAOT, 2002) som 

utgår från klienters erfarenheter av sina aktiviteter. 

 

För att kunna engagera sig i prioriterade aktiviteter visar resultatet att informanterna med 

tiden utvecklade nya strategier och fann olika lösningar på sina aktivitetsproblem. Inom 

arbetsterapi (Hagedorn, 1995) beskrivs anpassning av aktiviteter och modifiering av miljön 

som en kompensatorisk ansats vilken syftar till att finna alternativa lösningar som möjliggör 

aktivitet på ett nytt sätt. Det finns ett antal studier (Wressle, Engstrand & Granérus, 2007; 

Niva & Skär, 2006; Gray & Fossey, 2003; Thorén Jönsson et al., 1998) som beskriver 

processen av att anpassa sig till en ny livssituation. På liknande sätt visar resultatet av denna 

studie att informanterna på olika sätt kommer vidare i sin anpassningsprocess genom att dels 

utveckla strategier för att underlätta olika aktivitetssituationer, dels genomföra anpassningar 

av aktiviteter samt av den fysiska miljön men också att de överlåter vissa moment och 
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uppgifter till andra personer. Dessa resultat styrker således betydelsen av att ha kunskap om 

samspelet mellan personen, aktiviteten och miljön för att kunna främja personers möjligheter 

att utföra för dem meningsfulla aktiviteter, i likhet med vad som beskrivs i arbetsterapiteori 

(CAOT, 2002; Kielhofner, 2008). 

 

Informanternas erfarenheter återger hur deras relationer med personer i den sociala miljön på 

olika sätt har förändrats. Efter att de fått en kronisk sjukdom har de utvecklat nya relationer 

genom den kontakt de har med personal inom sjukvården. Mc Coll (1997) beskriver att den 

sociala miljön kan vara av både formell och informell karaktär. Här avspeglar resultatet det 

formella nätverkets betydelse för upplevelsen av välbefinnande hos informanterna. Att bli 

tagen på allvar och behandlas med respekt är ingående komponenter i relationen med 

professionella. Informanterna uppger att tillfredsställande relationer av detta slag visade sig ha 

en positiv inverkan på deras känsla av välmående. Att bli bemött med respekt och att ha goda 

relationer med sjukvårdspersonal har även visat sig vara viktigt i andra studier med personer 

som har en kronisk sjukdom (Glenton, 2003). I arbetsterapiteori (CAOT, 2002; Kielhofner, 

2008) framhålls betydelsen av ett terapeutiskt förhållningssätt i mötet med klienter för att 

kunna skapa en interaktion med god kvalitet som möjliggör för klienten att engagera sig i sina 

aktiviteter och kunna gå vidare mot sina mål. Resultatet kan därför bidra med en förståelse för 

betydelsen av att arbetsterapeuter och annan personal som möter personer med kronisk 

sjukdom kan utveckla och upprätthålla en terapeutisk relation som bygger på förtroende och 

respekt.  

 

Informanternas erfarenheter reflekterar även hur relationer till personer i det informella 

nätverket, det vill säga deras närmaste omgivning har förändrats. Av resultatet framkommer 

att vissa relationer förstärks men att det är vanligare att relationer försvagas eller helt förloras. 

Enligt Kielhofner (2008) kan personer med funktionsnedsättningar uppleva svårigheter att 

leva upp till och att upprätthålla förväntade eller önskade roller och relationer. Tidigare 

forskning (Davidson, 1991; Mc Coll, 1997) visar också att det sociala nätverket minskar hos 

personer med funktionshinder och att det är mer koncentrerat kring familjemedlemmar. 

Likaså visar forskning (Ewan, et al., 1991; Plach, et al., 2004; Liedberg, et al., 2004) att 

personer med kroniska sjukdomar får svårare att fullfölja olika sociala roller när sjukdomen 

förvärras vilket inverkar på deras upplevda aktivitetsidentitet. I den aktuella studien visar även 

informanternas erfarenheter att deras roller och relationer, framförallt med familjemedlemmar, 

förändras eftersom de är i behov av hjälp och stöd för att klara sin vardag. Att bli beroende av 
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hjälp medför enligt informanterna att de får mindre kontroll över sin tillvaro vilket i vissa fall 

beskrivs som frustrerande. Inom arbetsterapi (Hagedorn, 1995) beskrivs minskad kontroll som 

lägre grad av autonomi och färre möjligheter att kunna fatta beslut angående sin situation. 

Enligt Cardol, Jong och Ward (2002) är autonomi något som är unikt för varje individ och 

dennes omständigheter samt varierar med olika aktiviteter, likaså menar de att autonomi är en 

förutsättning för att personen ska känna delaktighet i sin livssituation. I likhet med detta 

beskriver Christiansen (1999) att meningsfulla aktiviteter är nära sammankopplat med vår 

identitet genom vilken vi uttrycker vår autonomi. Resultatet av den aktuella studien visar 

därför på betydelsen av att arbetsterapeuter inkluderar personer i klientens sociala miljö i 

interventionerna och utgår från både ett klientcentrerat men också familjecentrerat 

förhållningssätt (CAOT, 2002). 

 

Konklusion  
Sammanfattningsvis kan sägas att studiens resultat bidrar med kunskaper om förändringar 

som på olika sätt påverkar aktivitetsidentiteten hos personer med kronisk sjukdom. Till en 

början upplevs en period av förlorad kontroll över vardagen då nya situationer som de inte 

kan styra över uppstår. Deras känsla av kapacitet och effektivitet i samband med olika 

aktivitetssituationer förändras. Med tiden anpassar sig dock informanterna till deras nya 

livssituation och finner nya intressen och värden i livet som är viktiga för dem. För att kunna 

utföra och engagera sig i önskade aktiviteter utvecklas också nya strategier och praktiska 

lösningar, såsom exempelvis nya rutiner och anpassningar i den fysiska miljön, för att 

underlätta olika aktivitetssituationer. Även informanternas sätt som de uppfattar sig själva i 

relation till andra personer förändras. Studien belyser hur aktivitetsidentiteten förändras hos 

en grupp kvinnor med kronisk sjukdom och författarna menar att det kan ge kunskap om och 

förståelse för personer i liknande situationer. Denna kunskap är viktig för arbetsterapeuter och 

andra personer som arbetar med rehabilitering för att kunna ge ett adekvat stöd i 

anpassningsprocessen.   

 

Metoddiskussion 
För att diskutera studiens kvalitet och trovärdighet har författarna valt att använda begreppen 

pålitlighet, noggrannhet, tillförlitlighet och överförbarhet utifrån Holloway och Wheeler 

(2002). 
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Syftet med denna studie var att beskriva förändringar i aktivitetsidentiteten hos personer med 

kronisk sjukdom. En litteraturbaserad studie med kvalitativa analyser av självbiografier valdes 

vilket enligt Friberg (2006) är en lämplig metod när syftet är att beskriva hur personer i den 

egna livsvärlden erfar och upplever olika situationer, till exempel en kronisk sjukdom. I de 

självbiografier som analyserats avspeglar informanternas erfarenheter hur deras 

aktivitetsidentitet på olika sätt förändrats i samband med en kronisk sjukdom och författarna 

anser att de genom vald metod fått ett omfattande och rikt datamaterial.  

 

Utifrån den sökning av självbiografier som genomfördes påträffades endast de som var 

skrivna av kvinnor. Resultatet är därför begränsat utifrån dess överförbarhet till andra grupper 

(Holloway & Wheeler, 2002) såtillvida att det ger en förståelse för förändring i 

aktivitetsidentitet hos några kvinnor med kronisk sjukdom. Det behövs därför fler studier där 

även män ingår för att få en mer komplett bild av vilka förändringar som kan inträffa efter att 

en person drabbats av en kronisk sjukdom. Författarna har främst använts sig av datoriserade 

sökningar men även manuella. Att utföra datoriserade sökningar är enligt Backman (1998) 

tidsbesparande och han menar vidare att de söktekniker som återfinns i den manuella gruppen 

lika gärna kan och bör utföras i den datoriserade formen. Författarna till den aktuella studien 

har genomfört sökningar i en nationell databas och i databaser på två stadsbibliotek. 

Sökningar genomfördes utifrån två sökord och totalt analyserades sex stycken självbiografier 

som motsvarade syftet med studien. Fler sökordskombinationer och sökning i fler databaser 

hade möjligen kunnat ge fler självbiografier. 

 

Den analysmetod som valts (Graneheim & Lundman, 2004) har enligt författarna till den 

aktuella studien gett en bra struktur för hur texter ska analyseras. Genom att följa angiven 

struktur menar författarna att pålitligheten (Holloway & Wheeler, 2002) i analysen har stärkts. 

Resultatets tillförlitlighet (Holloway & Wheeler, 2002) bör ha stärkts genom att diskussioner 

har förts mellan författarna samt mellan författarna och handledaren om samstämmighet.  

I det inledande analysarbetet av texterna valde författarna att söka meningsbärande enheter 

utifrån den beskrivning av aktivitetsidentitet som ges av Kielhofner (2008) vilket också bör ha 

stärkt tillförlitligheten (Holloway & Wheeler, 2002) i resultatet. Slutligen har författarna 

beaktat noggrannheten (Holloway & Wheeler, 2002) i presentation av resultatet genom att 

använda citat från informanterna i syfte att ytterligare stärka trovärdigheten.  
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Bilaga  

Förteckning över självbiografier 

  

Författare Titel År Sammanfattning 
Camilla Elwing 
Johansson 

Tänk om jag aldrig 
vaknar upp igen 

2005 Författaren beskriver 
hur det är att leva med 
epilepsi, både positiva 
och negativa aspekter 
av den kroniska 
sjukdomen beaktas. 

Ulla-Carin Lindquist Ro utan åror 2004 Författaren berättar om 
sina upplevelser och 
erfarenheter kopplade 
till den kroniska 
sjukdomen ALS som 
hon drabbas av. 

Franciska Darnell Motljus- med MS som 
följeslagare 

1999 Författaren beskriver sin 
sjukdom MS och dess 
konsekvenser i det 
dagliga livet.  

Louise Hoffsten Blues 1998 Författaren har MS och 
vi får följa hennes kamp 
mot sjukdomen, allt 
från förnekande till att 
åter igen hitta en 
fungerande vardag. 

Majvor Sundberg Morsan, du lever ju! En 
positiv bok om 
Parkinsons sjukdom 

1997 Författaren har drabbats 
av Parkinsons sjukdom 
och belyser 
förändringarna som 
sjukdomen för med sig, 
bl. a. omgivningens 
reaktioner och slitningar 
inom familjen.  

Maj Fant Klockan saknar visare 1994 Författaren får den 
kroniska sjukdomen 
ALS och denna bok är 
hennes personliga och 
självutlämnande 
berättelse om mötet 
med sjukdomen.  
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