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W.H. Hudson says: ”What we see, we feel.”. 

With me, it is the other way around; 

what I feel, I see. 

 

(Helen Keller “I am blind, I am deaf-Yet I see-Yet 
I Hear,” The American Magazine, Juli 1929) 

 

 

 

 



 

Sammanfattning 

Syftet med studien har varit att genom kvalitativa intervjuer få kunskap om blinda vuxna 
personers tankar och erfarenheter kring icke-verbal kommunikation. Fyra djupintervjuer har 
genomförts och analyserats. 

En frågeställning har varit att undersöka på vilka sätt blinda vuxna förvärvar, använder och 
tolkar icke-verbal kommunikation.  

Nära relationer till seende som åskådliggör kroppsspråk betonas av intervjudeltagarna och det 
framkommer också att skönlitteratur är en viktig källa till kunskap. Studien visar att det är 
mycket svårt att uttrycka ”lagom” kroppsspråk enligt seendes normer och detta framstår som en 
anledning till att man begränsar sitt användande. I kommunikationen avspeglar sig kroppsspråk 
ofta i rösten, men det kan vara svårt att uppfatta dubbla budskap. 

En annan frågeställning har varit att undersöka hur blinda vuxna tänker att deras 
funktionsnedsättning påverkar kommunikationen i mötet med seende.  

Något som i hög grad verkar påverka kommunikationen är seendes attityder. Det visar sig i 
studien att missförstånd framförallt uppstår i möten med okända och att verbal tydlighet är av 
avgörande betydelse. Bakgrundsljud försvårar samspelet med andra väsentligt.  

Studiens resultat kan användas för att bland pedagoger öka medvetenheten kring vilka faktorer 
som kan främja kommunikation mellan seende och blinda. Därigenom kan möjligheterna öka att 
hitta arbetssätt som kan gynna samspelet mellan elever med synskada och seende kamrater.   

Nyckelord 
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1 Inledning 

Jag hörde talas om en blind man som efter ett föredrag tackade sin publik med att vinka genom att 
föra fingertopparna mot handflatan. Någon i publiken kom fram till den blinde mannen och sa att 
som han vinkade, brukade små barn göra. Den blinde mannen tackade och frågade sig varför ingen 
tidigare talat om detta för honom. Kroppsspråket kan betyda mycket i kommunikationen människor 
emellan och hur blir det då när man inte kan se de signalerna? Vad händer i mötet med seende när 
personer med synskada använder kroppsuttryck som tolkas på ett sätt som det inte var avsett att 
göra? Kan vi pedagoger arbeta för att stärka elever med synskada i deras uppfattning om hur de kan 
använda icke-verbal kommunikation i samspelet med andra? I mitt arbete som kompanjonlärare till 
en blind elev är detta frågor som har aktualiserats och kommit att intressera mig mycket.  
För pedagoger som arbetar med elever med grav synskada kan det vara angeläget att få kännedom 
om vad som påverkar samspelet mellan seende och personer med synskada i positiv riktning. 
Därigenom kan möjligheterna öka att finna metoder som kan utveckla kommunikationen med 
seende kamrater för eleven med synskada. 

2 Bakgrund  

Elever med grav synskada är en mycket liten s.k. promillegrupp, ca 10 elever per årskurs i riket 
enligt Boqvist (2007). Detta kan vara en anledning till den knappa forskningen på området.    
Nedan utvecklas några definitioner av begrepp som förekommer i denna studie. 

2.1 Synskada 

En definition av synskada beskriver World Health Organization (WHO, 1994): En person med 
synskada har svårt att läsa eller kan inte läsa tryckt text, eller har svårt att orientera sig med hjälp av 
synen. 
WHO (1994, refererad i Specialpedagogiska skolmyndigheten [SPSM]) klassificerar synskador på 
följande sätt:  

Måttligt synsvag 

Synskärpa 0,3>0,1 
De flesta kan läsa vanlig text (svartskrift) med eller utan hjälpmedel. 

Uttalat synsvag 

Synskärpa 0,1->0,05 
De flesta läser svartskrift med hjälpmedel. Ibland behövs kraftigt förstorande hjälpmedel.  

Grav synskada/blind 

Synskärpa 0,05> 
Mycket små eller inga synrester. Med blind avses den som inte har någon ljusuppfattning. 
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De flesta som är gravt synskadade eller blinda använder punktskrift eller talbok då de läser. 

2.2 Syntolkning 

Vad syntolkning kan innebära beskriver Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM (2008). Till 
exempel kan syntolkning betyda att: 

• beskriva rummet, vad som är karaktäristiskt och hur det är möblerat. 

• informera om vilka personer som finns i rummet och hur de eventuellt är placerade, vem 
som sitter närmast. 

• beskriva ting och former, storlek och struktur. 

• beskriva och visa kroppsspråk, ge uppmärksamhet åt lukt, smak och känsel. 

• tala om avstånd och höjder på ett jämförande sätt. 

2.3 Ledsagning 

SPSM beskriver att ledsagning är att med hjälp av en seende person förflytta sig i känd och okänd 
miljö. 
Personen med synskada håller ett grepp strax ovanför ledsagarens armbåge. Den ledsagade är på det 
sättet alltid ett steg före ledsagaren och den ledsagade hinner få en signal innan något händer genom 
att ledsagarens rörelser förändras. Om personen med synskada själv är aktiv ger det en större 
rörelsefrihet både för den som ledsagar och den som ledsagas. Ledsagaren kan till exempel lägga 
sin hand på en stolsrygg för att visa en sittplats. Då har personen med synskada möjlighet att själv 
hitta stolsitsen och sätta sig (SPSM, 2008). 
  

3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att få kunskap om blinda vuxna personers tankar och erfarenheter kring 
sitt eget och andras användande av icke-verbal kommunikation för att kunna använda denna 
kunskap i pedagogiskt arbete med elever.  

Underliggande frågeställningar är: På vilka sätt använder, förvärvar och tolkar blinda vuxna icke-
verbal kommunikation? 

Hur tänker blinda vuxna att deras funktionsnedsättning påverkar kommunikationen i mötet med 
seende? 
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4 Litteraturgenomgång och 
tidigare forskning 

4.1 Icke-verbal kommunikation 
För att kunna definiera icke-verbal kommunikation bör man först kunna beskriva begreppet 
kommunikation. Kommunikation kan betraktas ur många perspektiv och en sammanställning av 
dessa ryms inte inom ramen för detta arbetes omfång. Något kort kan ändå nämnas kring begreppet: 
Kommunikation härstammar från latinets ”communicare” som betyder att tankeinnehåll och 
avsikter ska bli något gemensamt (Nilsson & Waldemarson, 2007). Nilsson och Waldemarson 
(2007) beskriver skillnaden mellan två skolor inom kommunikationsteori; processinriktning och 
semiotik. Författarna menar att den processinriktade kommunikationsteorin innebär att upplevelser 
och handlingar blir naturliga delar att analysera i samspelet. Tyngdpunkten, menar de, ligger på 
sändare, mottagare, budskap och på den sociala situation där kommunikationen sker. Inom 
inriktningen semiotik däremot betraktas kommunikation som en situation där människor skapar och 
överför betydelser mellan sig. Här står budskapet i centrum; sändare och mottagare som individer 
blir inte lika viktiga (Nilsson & Waldemarson, 2007).  
En förutsättning för kommunikation människor emellan, menar Junefelt (1997), är 
intersubjektivitet. Rommetveit (1979, refererad i Junefelt, 1997) beskriver att intersubjektivitet 
föreligger mellan två vuxna samtalsparter när de är medvetna om varandra, delar fokus, världsbild, 
normer och värderingar. Också Wertsch (1984, refererad i Junefelt, 1997) redogör för begreppet 
och menar att intersubjektivitet finns mellan två vuxna samtalsparter när de definierar situationen 
på samma sätt.  

Kommunikation mellan människor sker ofta med hjälp av kroppsspråk. Kroppsspråket är det 
kommunikationsmedel där handlingar, tankar, känslor, attityder etc. uttrycks med kroppen 
(Magnusson 2003). Maltén (1998) menar att minst 70 procent av kommunikationen är renodlat 
icke-verbal. Allwood (1991, refererad i Magnusson, 2003) menar emellertid att information som 
förmedlas av kroppsspråket inte är viktigare än annan information. Vilken ståndpunkt man än antar 
framhåller Magnusson (2003), är det ändå otvivelaktigt att kroppsspråket har betydelse för 
kommunikationen mellan människor.  

De äldsta uttrycksformerna för icke-verbal kommunikation kan man finna i religiösa ceremonier 
och Gudabilder, t ex uttrycker Buddhas olika armställningar särskilda budskap (Øyslebø 1988). 
Aristoteles bedrev personlighetsstudier där principen var att sammanlänka en persons ansiktsform 
och ansiktsuttryck med huvudformen hos djur och de olika djurarterna fick stereotypa 
karaktärsegenskaper (Øyslebø 1988). Charles Darwin diskuterade icke-verbal kommunikation i sin 
bok ”The Expression of Emotion in Man and Animals” på 1870-talet, men bokens innehåll har först 
under de senaste trettio åren fått större uppmärksamhet från forskningens sida (Nilsson & 
Waldemarson 2007). Hargie och Dickson (2004, refererad i Nilsson & Waldemarson, 2007) menar 
att det icke-verbala idag studeras inom socialpsykologi, psykiatri, socialantropologi, 
neurofysiologi, och biologi; man kan säga att studiet av den icke-verbala kommunikationen 
utgör en bro mellan naturvetenskap och människovetenskap.  
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Nilsson och Waldemarson (2007) beskriver icke-verbal kommunikation ur ett 
socialpsykologiskt perspektiv. De menar att det icke-verbala får en betydelse först när vi ser till 
sammanhanget och tolkar uttrycket tillsammans med andra budskap. Samma kroppsliga uttryck 
hos två olika personer kan stå för helt olika saker beroende på kontexten eller sammanhanget, 
menar författarna vidare. De förklarar den icke-verbala kommunikationen dels utifrån hur 
människor agerar och reagerar (uttryck), dels utifrån hur man uppfattar och tolkar varandra 
(intryck). Uttrycken innebär ett sändarperspektiv och intrycken ett mottagarperspektiv. Nilsson och 
Waldemarson (2007) menar att icke-verbal kommunikation förutom kroppshållning, 
kroppsställning, rörelser, gester och mimik också innebär det mänskliga talet med dess 
andningsrytm, pauser, betoningar och tonlägen. Rörelsemönster och hur vi berör oss själva och 
andra, hur vi skapar egna utrymmen och personliga avstånd till andra människor är också en del av 
den icke-verbala kommunikationen menar författarna. Slutligen beskriver de att icke-verbal 
kommunikation innefattar sådant som lukt och smak, färger och former samt kläder, frisyr, 
sminkning och tatueringar. 

Allwood (1979) har studerat det icke-verbala uttrycksbeteendet ur ett lingvistiskt perspektiv. 
Allwood menar att de icke-verbala uttrycksmöjligheterna ges av mottagarens möjligheter att ta 
emot information genom hörsel, syn, känsel lukt och smak. Visuella signaler, menar Allwood, utgör 
utan jämförelse det viktigaste komplementet till verbal kommunikation. 

Allwood(1991) skiljer mellan uttrycksdimensioner och innehållsdimensioner. Prov på 
kroppsrörelser och dess funktioner som uttrycksdimensioner beskriver Allwood i följande exempel: 

• Ansiktsmimik, t ex känslor och attityder. 

• Huvudrörelser, t ex rörelser för att bejaka, förneka eller visa intresse. 

• Blickriktning, ger information om t ex attityder eller turtagande. 

• Arm- och handrörelser, används ofta för symboler t ex pengar (gnida tumme mot 
pekfinger) ”kom hit” (vinkning). 

• Kroppshållning, visar ofta attityder som t ex blyghet eller aggressivitet. 

• Avstånd, visar också ofta attityder. Ett litet avstånd mellan dem som kommunicerar kan 
visa på vänlighet och värme. 

• Rumslig orientering, kan vara kopplad till attityder som undvikande eller kontakt. 

• Kläder och smycken, kan indikera eller exponera social status eller roll. 

• Icke-språkliga ljud 

Innehållsdimensioner som är förknippade med kroppsrörelser beskriver Allwood: 

• Identitet visar vem den kommunicerande är biologiskt, psykologiskt, eller sociokulturellt. 

• Fysiologiskt tillstånd visar hunger, trötthet, sjukdom, grad av atletisk träning. 

• Känslor och attityder sker framförallt genom mimik, men också genom tonfall och 
prosodi1. 

 

                                                      
1 Prosodi läran om ljuds och stavelsers längd, styrka, tonhöjd och hörbarhet (Svenska Akademiens 

ordlista över svenska språket, 1986) 
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• Egen kommunikationsreglering sker t ex när vi vänder bort blicken för att vi behöver tid att 
tänka efter. 

• Interaktionsreglering t ex kroppsställning som markör för att visa att ett ämne är 
slutbehandlat. 

• Sakinformation. I sin tydligaste form, menar Allwood, sker sakinformation med hjälp av 
symboliska gester som t ex i dövas teckenspråk. Sakinformation kan vara huvudrörelser för 
”ja” och ”nej”, axelryckning för ”jag vet inte”.  

Allwood konstaterar att kommunikativa kroppsrörelser betraktade så väl ur uttryckssynpunkt som 
ur innehållssynpunkt är flerdimensionella, d v s att t ex nicka är en rörelse som dels är tecken på en 
uttrycksdimension: huvudrörelse och dels är uttryck för en innehållsdimension: sakinformation.  

4.2 Blinda och icke-verbal kommunikation                           
Anna-Karin Magnusson (2003) har studerat blindas icke-verbala kommunikation i tre delstudier. I 
en intervjustudie har Magnusson studerat blinda personers upplevelse av egna icke-verbala uttryck 
och genom två videostudier har hon studerat blindas kroppsspråk och icke-verbala samtalsreglering. 
I samtliga studier jämförs barndomsblinda med vuxenblinda, d v s personer som blivit blinda i 
vuxen ålder.  

I intervjustudien framkommer att avsaknaden av syn begränsar möjligheten att skaffa sig erfarenhet 
genom att till exempel titta på hur andra uttrycker sig. Dessutom innebär avsaknaden av syn 
svårigheter med att besvara andras ”tysta” uttryck, till exempel en blick eller ett leende (Magnusson 
2003). I Magnussons intervjustudie framgår att de vuxenblinda har en mer varierad upplevd 
kroppsuttrycksrepertoar än de barndomsblinda. Detta, menar författaren har förmodligen att göra 
med att de bardomsblinda inte kunnat ”titta” på hur andra uttrycker sig och beter sig. Faktorer som 
framstår som viktiga för att visa kroppsuttrycksformer är enligt Magnusson (2003) erfarenhet av att 
aktivt röra kroppen, socialisering, närhet till andra personer och på det sättet möjlighet till både 
verbal och kroppslig imitation, att vara en offentlig person och att ha en uttrycksfull personlighet. 
Att ha god kroppskännedom framstår också som betydelsefullt och som Magnusson (2003) menar, 
är det rimligen lättare att uttrycka sig varierat och tydligt om man känner sin kropp väl. Det blir i 
Magnussons studie tydligt hur svårt det är att som blind förändra ett icke-verbalt uttryck eller att 
lära sig ett nytt. Känseln, menar Magnusson, ger endast styckevis och fragmenterad information om 
relativt okända kroppsuttryck och ger inte heller en bakgrund mot vilket ett uttryck kan förstås på 
samma sätt som synen. Magnusson beskriver vidare: 

För att ett nytt uttryck ska kunna användas ”naturligt” och kroppsligt, utan kognitivt 

uppmärksammande, måste det även successivt integreras med den blindes hela ”jag” (identitet, 

personlighet, röst, känslor, sinnesförutsättningar etc.). Det nya uttrycket måste dessutom 

anpassas till normer som reglerar när det är lämpligt att använda uttrycket (s.193). 

Magnussons (2003) studie visar också att det är mycket betydelsefullt för den blinde att sätta sina 
kroppsuttryck i relation till seende normer. Författaren beskriver att rädsla för att uttrycka sig fel 
och avvikande kan innebära att man inte vågar visa vissa kroppsuttryck, men också avsaknad av 
feedback om vad som är ”rätt” kan innebära att man avstår från vissa uttryck. Magnussons resultat 
visar också att feedbacken till speciellt de barndomsblinda handlar om att de avviker från seende 
normer. De verkar också, menar Magnusson, sakna feedback på sina ”normala” uttryck. 
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Avsaknaden av feedback kan innebära att de inte har någon omfattande kunskap om sina ”normala” 
uttryck och därför kan de vara svåra att beskriva. Kanske har de inte heller lärt sig vilka uttryck och 
beteenden som anses normala i allmänhet, i vissa grupper eller i vissa situationer. Magnusson 
(2003) anser att : 

... med en ensidig betoning på hur man avviker och gör fel är risken uppenbar för en onödig 

kränkning av den blinde personens integritet. Man måste därför utvidga målsättningen från att-

inte-vara-avikande (vilket är en negativ bedömning) till den positiva målsättningen; hur den 

blinde kan uttrycka och utveckla sig utifrån sina egna förutsättningar och erfarenheter (s.207). 

Magnussson hänvisar till flera andra studier ( Bieber & Schut, 1991; Strauss 2000, refererade i 
Magnusson, 2003) som visar att lärande och träning av kroppsuttryck stärker den blindes 
självkänsla och säkerhet. I studien framgår att både barndomsblinda och vuxenblinda anser att det 
är bra att delta i drama eller teater för att få kunskap om för dem nya icke-verbala uttryck. 
Deltagarna menar att det faller sig naturligt att få feedback på hur man ser ut och att man kan slippa 
känslor av skuld och skam genom att spela någon annan än sig själv.   

Jonasson (2006) skriver om icke-verbal kommunikation och lärande bland vuxna med synskada att 
man som seende inte alltid är medveten om den stora betydelse som kroppsspråket har. Däremot 
blir det mycket tydligt i umgänget med personer med synskada. Den som är född blind eller 
synsvag kan inte lära sig kroppsspråket på samma sätt som en seende kan göra genom att imitera. 
Att i ord förklara gester, rörelser, mimik eller att handgripligt visa den som aldrig har sett är svårt, 
om ens möjligt (Jonasson 2006). 

5 Metod                                              

5.1 Val av metod 
Undersökningen har utförts som en fallstudie med kvalitativa intervjuer där fyra personer har 
intervjuats. Intentionen med studien har varit att undersöka intervjudeltagarnas tankar och 
erfarenheter kring fenomenet icke-verbal kommunikation mellan seende och blinda. En föresats i 
undersökningen har varit att ha ett fenomenologiskt förhållningssätt. Taylor och Bogdan (1984, 
refererad i Kvale, 1997) bygger på fenomenologin i den meningen att de försöker att förstå de 
sociala fenomenen utifrån aktörernas egna perspektiv, beskriver världen sådan den upplevs av 
subjekten och förutsätter att den relevanta verkligheten är vad människor uppfattar att den är. Med 
ett fenomenologiskt förhållningssätt i undersökningen kan man stödja sig på den öppna beskrivning 
som Spiegelberg (1960, refererad i Kvale, 1997) pekar på med hjälp av metaforer som ”till själva 
saken”, ”se och lyssna”, ”hålla ögonen öppna”, ”inte tänka men se”. Spradley (1979, refererad i 
Kvale, 1997) uttrycker detta på ett annat sätt:  

Jag vill förstå världen ur din synvinkel. Jag vill veta vad du vet på det sätt som du vet det. Jag 

vill förstå meningen i din upplevelse, gå i dina skor, uppleva tingen som du upplever dem, 

förklara tingen som du förklarar dem. Vill du bli min lärare och hjälpa mig att förstå? (Kvale, 

1997, s.117) 

Kvale (1997) redogör för olika typer av intervjufrågor. Som inledande frågor ger han bl.a. 
exemplet: ”Kommer du ihåg när...”. Just denna inledning framstod som passande, när en intention 
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med studien var att försöka att hos intervjudeltagarna finna eventuella förklaringar till, eller 
reaktioner på s.k. ”critical incidents” (Patton, 1990). Intervjuaren söker svar genom 
intervjudeltagarens perspektiv på vad en händelse betytt och hur den påverkat andra upplevelser 
(a.a.).    

Efter de inledande frågorna ger Kvale (1997) exempel på olika typer av frågor som kan ställas. Ett 
exempel är ”uppföljningsfrågorna”. Det centrala här menar Kvale är intervjuarens förmåga att 
lyssna till vad som är viktigt för den intervjuade och samtidigt ha forskningsfrågorna i minnet.  
Andra exempel är ”sonderande frågor” där intervjuaren söker svaren utan att ange vilka 
dimensioner som ska uppmärksammas och ”specificerande frågor” där intervjuaren kan följa upp 
med mer operationaliserande frågor som: ”Vad tänkte du då?” eller ” Vad gjorde du då?”.  Kvale 
ger ytterligare exempel på typer av intervjufrågor. Dessa typer av exempel fungerade som stöd i 
förberedelser och under intervjuer. Vikten av att också tänka på den senare analysen, verifieringen 
och rapporteringen framstår klart när Kvale (1997) menar att en intervjuare som vet vad hon frågar 
om och varför, kommer att få en mer tillförlitlig utgångspunkt för den senare analysen. Thomsson 
(2002) använder begreppet reflexiva studier och menar att reflexiva intervjuer är eftertänksamma 
och spontana om vartannat, som vågfenomen. Thomsson (2002) anser att den som blir intervjuad 
liksom intervjuaren själv betraktas som en aktiv agent. Han eller hon är en person som också gör 
tolkningar - tolkningar som, menar Thomsson, åtminstone i själva intervjusituationen måste ses 
som lika viktiga att se och reflektera över som de tolkningar som görs av intervjuaren. Kanske, 
skriver Thomsson (2002), tycker den som arbetar med reflexiva intervjuer att deltagare låter bättre 
än informanter eftersom det bättre speglar den roll eller position som de intervjuade kommer att 
inta: 

”... de intervjuade betraktas inte som personer som ska lämna information (=informant) utan 

snarare som personer som ska vara delaktiga i konstruktionen av kunskap genom att delta i en 

intervjuundersökning (=deltagare).”        

De intervjuade i denna studie kommer att kallas intervjudeltagare.  

                                                                                                
5.2 Undersökningsgrupp och urval 
I samtal med forskare på fältet gavs förslag på möjliga intervjudeltagare. Efter ett strategiskt urval 
valdes fyra vuxna barndomsblinda personer, två män och två kvinnor. Forskaren på fältet kan i 
detta sammanhang benämnas vad Denscombe (2000) kallar ”dörrvakt”, d v s en person som med 
sitt inflytande har möjlighet att ge tillträde till människor, platser och händelser.  
Många personer skulle kunna vara möjliga som intervjudeltagare, men för att studien skulle kunna 
bli genomförbar inom utsatt tidsram kom intervjuerna att utföras med personer inom ett begränsat 
geografiskt område.  
  

5.3 Undersökningens genomförande 
Intervjudeltagarnas e-postadresser kunde hittas genom sökningar på internet. De kontaktades per e-
post och i brevet blev de informerade om intervjuarens pågående studier och tidigare erfarenheter 
inom ämnesområdet ”icke-verbal kommunikation och synskada”. De underrättades också om syftet 
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med studien och deltagandets frivilliga karaktär. Vidare gavs information om att intervjun skulle 
genomföras med inspelning av bandspelare/diktafon och att intervjun skulle komma att vara under 
ca en timme. Intervjudeltagarna ombads att e-posta tillbaka och ange om de var intresserade av att 
delta i studien. Ville de delta anmodades de att föreslå lämplig tid och plats för intervjun (Bilaga 1.) 
Samtliga fyra personer som kontaktades visade sitt intresse för att delta i studien. Alla intervjuer 
genomfördes i ett ostört rum på deltagarnas arbetsplatser. 
Thomsson (2002) menar att det förutom alternativen inga frågor eller färdiga frågor finns andra bra 
alternativ, till exempel att ha ett mindre antal teman med sig. Ett antal teman hade planerats, men  
var inget som intervjudeltagarna tog del av i sin helhet.  
 
Följande teman hade förberetts: 
 

• Eget användande 
• Svårigheter 
• Missförstånd 
• Dubbla budskap 
• Syntolkning 
• Kunskap om kroppsspråk 
• Andra sinnen än synen som registrerar kroppsspråk 
• Kroppsspråk i kommunikation med andra med synskada 

 
Efter den inledande frågan kom intervjudeltagarna själva in på och talade om något de associerade 
till. Vid många tillfällen var det naturligt att ställa följdfrågor som ledde in på något av ovan 
nämnda frågeområden. Vid några tillfällen, i synnerhet när intervjudeltagarna gjorde utvikningar 
långt ifrån ämnet icke-verbal kommunikation ställde intervjuaren en fråga kring något av 
frågeområdena. Som Thomsson (2002) föreslår avslutades varje intervju med att intervjuaren 
frågade om intervjudeltagarna accepterade att intervjuaren kunde ringa för att reda ut eventuella 
oklarheter. Samtliga intervjudeltagare accepterade detta.  

5.4 Etiska aspekter 
I enlighet med Vetenskapsrådets informationskrav (Vetenskapsrådet, 2002) informerades 
intervjudeltagarna i det första e-brevet om studiens syfte och om att det var frivilligt att delta. De 
informerades också om att de hade rätt att avbryta sin medverkan. Det framgick tydligt att ämnet 
som skulle behandlas i intervjun var icke-verbal kommunikation mellan seende och blinda.  
Samtyckeskravet, som är ett andra krav i Vetenskapsrådets skrivning uppfylldes genom att 
intervjudeltagarna anmodades besvara e-brevet och då tala om ifall de var intresserade av att delta i 
studien.  
Konfidentialitetskravet innebär att intervjudeltagarna ska ges största möjliga konfidentionalitet. 
Gruppen barndomsblinda vuxna är relativt liten och därmed lätt att identifiera. Av den anledningen 
beskrivs urvalet generellt för att försvåra identifieringen. 
I det första e-brevet informerades intervjudeltagarna om att deras lämnade uppgifter inte kommer 
att användas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 
Med detta bedöms Vetenskapsrådets etiska regler för forskning ha beaktats i denna studie.  
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5.5 Bearbetning och analys 
Intervjuerna spelades in med digital diktafon och sparades på dator som mp3-filer. Säkerhetskopior 
sparades på USB-minne. För att få en överblick av materialet lyssnades varje intervju igenom innan 
utskrifterna påbörjades. I ett par av intervjuerna noterades var i inspelningen intervjudeltagaren 
gjorde utvikningar långt ifrån ämnet. Dessa sekvenser av utvikningar skrevs inte ut. När samtliga 
intervjuer var utskrivna inleddes redigeringsarbetet. Spontana tankar vid genomläsningen skrevs i 
dokumentet med annan färg. I varje intervju markerades det frågeområde som behandlades med en 
färgkod, varje frågeområde hade sin färg. Därefter sammanfördes de fyras intervjutexter i ett 
dokument för varje frågeområde. Det var inte alltid givet vilket frågeområde som var den mest 
passande kategorin för en intervjudel. Ibland kunde ett uttalande passa i flera frågeområden. Då 
valdes det frågeområde som upplevdes mest adekvat. Två nya teman framstod i intervjutexterna, 
”attityder” och ”ljudmiljö”. Dessa teman fick också färgkoder och sammanfördes på samma sätt 
som frågeområdena. Varje dokument skrevs ut på papper. Spontana tankar, skillnader, likheter och 
samband analyserades och utgjorde sedan kriterier för att förekomma i resultatdelen. Med 
forskningsfrågorna för ögonen skapades sedan rubriker i resultatdelen under vilka intervjutexterna 
presenteras under mest passande rubrik. Intervjudeltagarna har fått fingerade namn: Anna, Björn, 
Cecilia och David.  

6 Resultat  

6.1 Kunskap om kroppsspråk   
I samtliga intervjuer ställdes den inledande frågan: ”Kan du minnas när du första gången förstod att 
seende människor använder sig av kroppsspråk, d v s en icke-verbal kommunikation?”. Ingen av 
intervjudeltagarna kunde säkert svara på frågan. Två av dem visste ungefär i vilken ålder och 
situation de var när de förstod detta fenomen, medan de andra två inte kunde påminna sig om det 
utan istället kom in på eller berättade om när och i vilken situation de förstod att de var blinda. En 
av intervjudeltagarna beskriver som svar på den inledande frågan en berättelse som man läste på  
Tomtebodaskolan2  där intervjudeltagaren var elev: 

Den berättelsen hörde jag när jag var 12-13 kanske, som handlar om att man diskuterar vad det 

innebär att se och så svarar någon kille där i klassen att ”Ja, men det är nog som att ta på saker 

som man inte behöver gå fram till” då. Så tycker alla att det är jättebra och så applåderar de så 

att han blir alldeles röd i ansiktet, fast det noterar bara läraren. Då inser man att jaha, just det, 

det finns saker som man inte kan se. Det är möjligt att det var där första gången jag reflekterade 

över det. 

Det visar sig i studien att det finns olika sätt att få kunskap om kroppsspråk. Att närhet till den som 
ska beskriva kroppsspråk är betydelsefullt beskriver flera av deltagarna. Det är lättare att värdera 
svaren från dem man känner väl. Kanske ställer man frågor som ”Varför var det där så stötande?” 

 

                                                      
2 Specialskola för blinda elever 1888-1986 (Solna kommun 2004). 
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menar någon. Vill man veta vad som ”passar sig” måste man känna tillit till den man frågar. En 
intervjudeltagare säger: 

Om du ska förmedla kroppsspråk till mig, så krävs det att du liksom törs både kanske ta i 

personen och det krävs också att man själv vågar prova att vinka och någon talar om ifall det är 

rätt eller fel. Man måste känna ganska stort förtroende för den personen, för man blottar sig ju 

ganska mycket.  

Alla intervjudeltagare hade i familjen tidigt lärt sig att vända sig mot den de talar med. 

6.1.1 Litteratur 

Samtliga deltagare beskriver att skönlitteratur är en viktig kunskapskälla för att få kännedom om 
kroppsspråk. Någon tror att skönlitteratur är den främsta källan till kunskap om kroppsspråk och 
tänker att ”... mycket av den kunskapen som man annars får via sina ögon, den får jag kontinuerligt 
genom att läsa skönlitteratur.”. Anna berättar att hennes mamma läste mycket för henne när hon 
växte upp. De talade ofta om kroppsuttryck som stod omnämnda i böcker: 

... när vi läste, mamma läste, så stod det att någon rynkade på näsan då höll vi på där, eller 

rynkade ögonbrynen så här liksom (rynkar ögonbrynen), kände… och ryckte på axlarna. Så var 

det någon gång när jag ryckte på axlarna, då ryckte jag jättemycket ”Men så där ska man inte 

göra, du ska bara göra sådär” liksom.  

Anna tror att om man läser mycket så lär man sig om kroppsspråk. ”Det är ju inte så att det bara är 
för att folk ser som de vet sådant.” resonerar Anna .  

6.1.2 Drama 

De flesta av deltagarna har provat på att dramatisera. Någon tycker att upplevelsen var ”lite 
pinsam” och berättar om en övning:  

Vi skulle stå och vara rädda. Så sa han ”Tänk er att det kommer en schäfer springande mot er.”. 

Så stod vi där- och rädd för mig, det är att vara tyst, och göra bara så här liksom (”förstelnad”). 

Då säger en av killarna i klassen: ”Men X står ju och skrattar”. ”Ja” säger läraren, ”det är ju 

väldigt svårt om man inte är van att visa rädsla utåt på något sätt.”. ... någon annanstans så är 

det ju så att i en sådan situation så finns det ingen hund, ingen är rädd. Så när folk ska föreställa 

rädda klistrar de på någonting de har sett. Men det betyder ju inte att jag inte skulle kunna se 

rädd ut om jag var rädd, det skulle jag förmodligen göra.          

Ett par av deltagarna har positiva erfarenheter av att dramatisera. Någon menar att det är ett annat 
sätt att åskådliggöra någonting och när man gör det blir det tydligt för en själv. Känslorna och 
upplevelsen kommer med. Så här beskrivs en situation när man dramatiserade att man var på 
restaurang:                          

Då visade de ”Så här vinkar man på en kypare” för det gör man ju inte så ofta själv och ”Så här 

försöker man se ut.”... då hade vi en tjej som var skådespelerska som hjälpte oss och hon var 

ganska duktig på att säga: ”Du kan göra såhär, då ser man att du menar så” eller ”Du måste se 

mycket mer undergiven ut i ditt kroppsspråk, du kan krypa ihop lite och se lite mer uppgiven ut, 

medan du ska se jättebestämd ut, du vill det här.”. 
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Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar sig nära relationer med seende vara viktigt för att kunna tillägna sig 
kunskap om kroppsspråk. En mycket viktig källa till kunskap om kroppsspråk är för samtliga 
intervjudeltagare skönlitteratur. Att dramatisera gör kroppsspråket tydligt för några, medan någon 
inte känner sig bekväm med det.  

6.2 Eget kroppsspråk – att sända signaler 
Flera av intervjudeltagarna beskriver svårigheter med att sända ut kroppsspråk, det är lätt hänt att 
man sänder för mycket eller fel. Till exempel kan det vara svårt att veta om man ser tillräckligt arg 
ut eller för arg.  En av deltagarna berättar: 

... det var någon som lade fram ett förslag på min förra arbetsplats, så sa de ”Ja, den och den 

satt och såg tveksam ut, men på dig syntes det i hela ansiktet att du tyckte det där var 

jättedåligt.”... jag menar där har ju seende människor som sitter runt ett bord, de iakttar de 

andra och så anpassar man sitt ansikte, lite tveksam eller... medan jag var ju bara såhär...  

En annan av intervjudeltagarna uttrycker att det är lätt att man sänder ut fel signaler eftersom det är 
svårt att få ett naturligt kroppsspråk då man inte använder det: 

Sedan kan det vara så att det skulle underlätta för mig i kontakten att sända ut mer kroppsspråk 

så länge jag sänder ut rätt kroppsspråk, men jag har förstått på en hel del personer i min 

omgivning att det är mycket värre att sända ut fel kroppsspråk än att inte sända ut något 

kroppsspråk alls. Så då får folk tro att jag är lite stel eller tråkig som inte sänder ut så mycket...  

De tycker alla att det är viktigt att vända sig mot den de pratar med. David säger: 

Varför ska jag vara vänd mot dig? Jag hör dig lika bra, jag hör dig bättre om jag får vända örat 

mot dig, men det är ganska oartigt. Speciellt om du faktiskt inte vet om jag ser eller inte, vilket 

skulle kunna vara fallet de första sekunderna i ett möte.  

Ett par av deltagarna talar om kläder och smycken och vad de kan uttrycka.. Anna tycker att hon 
vill ha någon stil på kläderna, så att de passar ihop. Hon använder gärna smycken, men inte 
kosmetika ”... det blir inte bra.”. Ibland tänker Anna om hon ska ha gäster med synskada att hon 
inte är lika noga med att klä upp sig. Det har hänt att hon har tänkt ”Äh, jag struntar i det, de ser ju 
ändå inte.”. Björn menar att klädseln kan ha betydelse för hur man lyckas med sitt uppdrag i 
arbetet. Han tror att medan seende på ett naturligt sätt modifierar sin uppfattning om vad som gäller 
eftersom man får de intrycken via sin syn, så måste han själv medvetet ta reda på detta för att 
uppdatera sig. 

Exempel på kroppsspråk som deltagarna själva använder förutom att vända sig mot den som talar är 
att nicka, skaka på huvudet och rycka på axlarna. Att det kan vara svårt att använda kroppsspråk ger 
flera av deltagarna uttryck för. Cecilia berättar att hennes barn sagt att ”Nu gjorde du det där 
konstiga med axlarna igen, vad menar du?” och Cecilia har svarat att hon menade ”Jag vet inte.” 
eller ”Det spelar ingen roll.”. Cecilia berättar att hon har tänkt ”Men hur rycker egentligen folk på 
axlarna?” Anna tar också upp rörelsen att rycka på axlarna som ett exempel på rörelser hon gör, 
men inte känner sig så familjär med. 

En av männen uttrycker ett annat exempel på kroppsspråk: 
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... om man sitter bredvid någon som man är lite extra intresserad av så tenderar man kanske att 

lägga upp det ena benet över det andra så man kommer lite närmare och så där, sådana 

signaler. De skulle jag kunna tänka mig att jag använder.  

Björn berättar om när han var i tonåren och omgivningen inte förstod att han t ex var på dåligt 
humör. Det hände ganska ofta att ingen reagerade när han försökte visa sina känslor med 
ansiktsmimik. Björn funderar på om det var hans signaler som var svaga, dåliga eller otydliga. Det 
kan ju också bero på förväntningar, fördomar eller inställning som de seende hade, menar Björn 
vidare.  

Flera av deltagarna beskriver svårigheten med att inte kunna använda blickriktning eller 
blickkontakt En av dem uttrycker: 

Folk säger ju att det finns hur många sätt som helst att titta på. Göra olika miner och blinka och 

lägga ihop olika delar av ansiktsmuskulaturen. Jag tror att man använder väldigt, väldigt lite i 

förhållande till vad andra människor gör.      

Anna menar att ”Jag tycker nästan att det känns som om jag måste titta lite nedåt för att inte titta 
över huvudet på folk.” och Cecilia berättar att ”Det försöker jag ofta tänka på, att försöka titta upp, 
för det ser ju väldigt konstigt ut om man sitter och tittar ner i bordet.”. Cecilia berättar att det händer 
att personer som inte känner någon med synskada tror att hon ska ramla i golvet när hon ska sätta 
sig på en stol. Sådant släpper när man lär känna varandra menar Cecilia, men hon saknar att inte 
kunna stämma av med ett ögonkast att ”Det är okej.”. En av intervjudeltagarna menar att det är 
olika från person till person hur beroende de är av att få ögonkontakt. Riktigt tydligt visar sig detta 
tillsammans med små barn: 

Det har jag ju märkt med bebisar, för dem är det svårt. Ofta är barn under ett år lite rädda för 

mig och jag tror att det kan ha med det att göra, att de inte får respons som de brukar få från 

andra.  

Exempel på uttrycksdimensionen rumslig orientering beskriver två av deltagarna: 

Om jag vill ha hjälp, då försöker jag se lite (vrider huvudet från sida till sida) sökande ut och 

vänder mig mot folk som kommer och kanske tar något steg framåt. Och om jag inte vill ha hjälp 

då... har jag ofta käppen liksom lite vid sidan såhär, så att det ska se ut som att ... nu står jag 

här och tar det lugnt för att jag ska stå här. 

Om man till exempel kommer till ett tjänsterum och så vet man inte om någon är där... då 

brukar jag säga deras namn... Så ibland kan man ju vara osäker på om det är rätt. Om den 

personen är där idag, eller om det är någon annan som sitter där... man vet inte riktigt... man 

hör att det sitter någon där, men de säger ingenting. Då tycker de säkert ”Stannar hon bara här 

vid dörren?”...ofta ska man ju stanna mitt i dörren och stå där, men man kanske står på sidan.  

I kontakten med andra personer med synskada uppger flera av deltagarna att det kroppsspråk de 
använder inte skiljer sig från kroppsspråket de använder med seende. Däremot använder man rösten 
mer för att förtydliga. Ett exempel på det visar en av deltagarna: 

Pratar jag med en person med synskada så skulle jag liksom...”Mmm” skulle jag säga samtidigt. 

Jag gör mer sådana inpass.  

En av deltagarna funderar kring om det finns en uppfattning om att personer med synskada när de 
umgås med varandra rör mer vid varandra än kanske seende skulle göra, men menar: 
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Lusten att göra det kan finnas, men det som håller en tillbaka är väl också att man vill agera så 

att säga normalt som alla andra. 

Sammanfattning 

Att vara vänd mot den man talar med, nicka, skaka på huvudet och rycka på axlarna är de vanligast 
förekommande kroppsuttrycken bland intervjudeltagarna. Det är mycket svårt att göra det man 
tänker är ”lagom” och ”rätt” enligt seendes normer. Man använder kroppsspråk sparsamt för att 
minimera risken att göra fel. En annan svårighet som framkommer är att inte kunna använda 
ögonkontakt. Det kan också vara svårt att säkert veta om man signalerar undvikande eller att man 
vill ha kontakt genom sin placering i rummet. I kommunikationen med andra personer med 
synskada är det mindre viktigt att uttrycka sig genom sin klädsel. Kroppsspråket skiljer sig inte från 
det intervjupersonerna använder med seende, men de verbala uttrycken kan vara tydligare.         

6.3 Att tolka icke-verbal kommunikation 

6.3.1 Att uppfatta signaler  

6.3.1.1 Rösten berättar 

De flesta av deltagarna framhåller att det kroppsspråk eller den kroppshållning seende ger uttryck 
för ofta avspeglar sig i rösten. Det kan visa sig genom tonfall, att ”rösten inte hänger med” eller hur 
fort eller sakta man säger någonting. Björn tror att han registrerar detta undermedvetet och han 
menar att ”... det är klart att man försöker att uppfatta så mycket som möjligt”. Med en del personer 
kan det bli missförstånd. David menar att det ibland kan vara svårt att avgöra om en person skämtar 
eller ej. Det kan låta mer än det är säger Cecilia och tänker på en situation när kamrater till hennes 
dotter lät som om de var arga på varandra när de spelade datorspel. Det visade sig att de inte alls var 
osams berättar Cecilia och fortsätter: 

Det är bra ändå att man inte övertolkar saker bara för att det låter på ett visst sätt. Man får 

försöka ta det för vad det är och inte bli så skärrad av allting. Jag kan tänka ibland: - När man 

inte ser kan det låta så hemskt. 

David tror inte att man missar mycket bara för att man inte ser kroppsspråk, möjligen gör man det i 
en seende värld där man inte lyssnar på tonfall. Man kan missa informationen, men förklarar David: 
”en minut senare har man ju då koll på sammanhanget igen” Ett par av deltagarna uttrycker att ju 
äldre de blivit, desto lättare är det att höra nyanser i röster.  

6.3.1.2 Andra förnimmelser 

Flera av deltagarna uttrycker hur de hör när någon rör sig. Det kan vara ljud som hörs från en stol 
när en person ändrar ställning, eller att andningen blir ”kortare”. Hur mycket man uppfattar kan 
också ha att göra med hur mycket kläder en person har på sig, om kläderna prasslar och om det är 
tyst i rummet i övrigt. ”Men”, resonerar David ” det är ju inte riktigt självklart hur du rör dig, bara 
för att man hör att du rör dig.”. 
Cecilia menar att det finns mycket som vi förnimmer både medvetet och undermedvetet och hon 
tycker att det är spännande att försöka ta reda på mer om det. Hon tycker att hon har hjälp av det, 
särskilt när hon tränar upp sig och försöker att bli mer säker på vad hon uppfattar och tror på det. 
Cecilia skildrar hur hon kan känna: 
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... du kan förnimma saker utöver kroppsspråket som är viktiga: stämningar, känslor. Du kan få 

en känsla av att ”Usch, det där var nog inte riktigt.”. En tystnad kan innehålla så mycket. Den 

kan vara lite tryckande, eller den kan bli sådär rofylld- och det kan man förmedla även om man 

inte ser att den personen är det. Det kan ju handla om kanske att man andas lugnt eller verkar 

avslappnad, alternativt att man känner att den andra verkar väldigt spänd och nervös.  

David ger också exempel på vad han kan uppfatta mer än ord: 

Man registrerar kanske något som sägs, eller inte sägs därför att någon är tyst längre än vad de borde 

eller så. Sedan använder man ju tonfallet och vad som sades och viss personkännedom och logik utifrån 

vad som har sagts tidigare och vad andra säger omkring en för att dra slutsatser. 

Några av deltagarna menar att stora rörelser är lättare att registrera än små. På något sätt är det nog 
hörseln som registrerar det, trots att det inte hörs funderar en av deltagarna.  

Under intervjun går en av Björns kollegor förbi utanför hans arbetsrum. Kollegan visslar och Björn 
menar att ”där kan du snacka om kroppsspråk”. Björn säger att han känner igen kollegan på hans 
steg, han går lite speciellt. 

6.3.2 Syntolkning som redskap  

Vikten av syntolkning pekar samtliga intervjudeltagare på. Det framkommer också hos flera av 
intervjudeltagarna att det är av stor betydelse vem som syntolkar.    
Björn menar att en del människor har fallenhet för att syntolka på ett bra sätt. Liksom Cecilia tror 
Björn att det har att göra med inlevelseförmåga hos en person. Anna tycker att det är viktigt att 
syntolken hittar en lagom nivå, det är inte bra om de tolkar för mycket. Helst vill Anna själv fråga 
efter det hon vill veta. Flera av intervjudeltagarna skildrar att en del syntolkar beskriver detaljerat, 
andra mer överskådligt. Det framkommer också att medan vissa syntolkar lär sig vad den blinde vill 
veta och syntolkar det, kan andra syntolkar koncentrera sig på att berätta det som intresserar dem 
själva. Cecilia menar att en del personer är bra på att syntolka kroppsspråk, de är duktiga på att ge 
ögonblicksbilder eller tala om att personer har egenheter som att kasta med håret eller titta åt sidan. 
David beskriver något han ser som en ganska vanlig inställning när det gäller syntolkning, 
ledsagare/syntolkare som inte vågar berätta det de ser. Han anger sex som exempel på detta. David 
menar att dessa personer finner det besvärligt att ta orden i sin mun, trots att de skildrar något som 
händer som de inte själva skapar. Det kan bli lika stort missförstånd att berätta någonting otydligt 
som att inte berätta det alls tycker David. Han menar att människor underskattar vilken betydelse 
det har att veta vad som ”rent handfast” händer omkring en.  

Sammanfattning 

Kroppsspråk avspeglar sig ofta i rösten, men det kan vara svårt att uppfatta dubbla budskap. Man 
kan uppfatta signaler i tonfall, tystnad, stämningar, känslor och steg. En bra syntolk kan vara en 
person som har stor inlevelseförmåga, tolkar lagom mycket, vågar berätta det de ser och lär sig vad 
den blinde vill veta. 
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6.4 Funktionsnedsättningens konsekvenser vid 
icke-verbal kommunikation 

6.4.1 Missförstånd och svårigheter  

6.4.1.1 Sociala situationer 

Alla deltagare uppger att de stöter på missförstånd eller svårigheter i kommunikationen med  
seende. 
Björn talar om situationer med många personer, kända och okända.  
Om Björn vill tala med en person och ledsagaren/syntolken för honom till denna person tycker 
Björn att ”det blir en sådan stor grej av det”, det blir ett arrangerat möte. Björn säger att det händer 
flera gånger i veckan att han reflekterar över sådant och han konstaterar att han inte tycker om 
sådana tillställningar eftersom han inte kommer till uttryck som han skulle vilja, han känner sig inte 
effektiv i sådana sammanhang. Björn menar vidare att han i dessa sammanhang verkligen känner 
sig funktionshindrad. Han kan känna sig delaktig, men han har inte kontrollen, kan inte ta initiativet 
utan det är mer på andras villkor.  

Så att för mig blir det ju gärna snarare så att det är slumpen eller andras intresse av att ha 

kontakt som styr vad jag gör i kaffepausen, snarare än att jag skulle få någonting gjort som jag 

själv skulle vilja. Det känns lite frustrerande. Jag styr inte själv.  

Björn tycker inte heller att han hittat något sätt att kompensera för det. Det som kan underlätta i 
sådana situationer är om han som ledsagare/syntolk har med sig någon kollega som känner ungefär 
samma personer som Björn.  

Anna kan känna sig lite osäker på om hon ibland missuppfattat en seende person för att personen 
sänt ut ett kroppsspråk som hon inte kan uppfatta. Hon minns tydligt en situation när hennes dotters 
pojkvän svarade ja på Annas fråga om de skulle åka och handla. En stund senare kom Annas dotter 
och sa att pojkvännen egentligen inte ville. Anna funderar: ”Han sa ju ja, men jag tror att det kanske 
syntes på honom att han inte ville det egentligen.”. Anna menar att hon är van, både från sin 
uppväxt och från familjen med sina egna barn att man säger vad man tycker, sedan kan man 
diskutera sig fram till en lösning, eller så kan man bli osams. Anna tror inte att hon själv sänder så 
många dubbla signaler, hon försöker att vara tydlig i det talade språket. 
Björn talar om ”färghållare”, de som håller god min ända tills de exploderar. Han tänker att det 
kanske är så att det kanske syns att irritationen stiger, men det hörs inte på rösten. Björn har 
överraskats och tänkt: ”Vad han blev förbannad plötsligt, vad tog det åt honom?”.    
Efteråt kan Björn ha fått höra av någon att: ”... han satt hela tiden vid bordsändan och skruvade på 
sig och såg alltmer stressad och arg ut.”. Den typen av situationer har han råkat ut för vid flera 
tillfällen. 
Björn berättar om ett filmprojekt som han deltagit i. Projektet handlade om attityder där man 
konstruerade ett antal scener för att tydliggöra vilka problem som kan uppstå när man inte lyckas 
kommunicera ömsesidigt. Scenerna visade på en del dråpliga situationer 

... han satte mig i en soffa tillsammans med två tjejer, en på var sida. En som var rena 

fotomodellen och den andra som kanske inte var det. Fotomodellen satt hela tiden och blickade 
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trånande mot mig och så där och försökte väcka min uppmärksamhet medan jag envist lutade 

mig åt andra hållet och konverserade odjuret istället för skönheten ungefär. 

... och som dessutom visade sig komplett likgiltig för mig och liksom tittade åt annat håll och 

bara såg besvärad ut och ville vara ifred.  

Björn menar att den här typen av situationer inträffar i verkligheten. Han kände delvis igen sig i 
detta och menar att man kan ”satsa på fel häst”. Eftersom det finns så mycket signaler menar Björn, 
så är det inte alltid så lätt att flirta med rätt tjej. David anger också som exempel på missförstånd att 
”Det kan vara svårt att avgöra om någon är kär i en”. Cecilia beskriver en situation på ett dansställe. 
En kille bjöd upp henne och han sa att han först hade trott att hon var väldigt blyg. Cecilia hade 
suttit och tittat ner lite och det var det som fick killen att bedöma att Cecilia var blyg. När han kom 
närmare såg han att hon inte kunde se, ”eller att det var någonting” berättar Cecilia. Björn pekar på 
svårigheter som kan uppstå vid tillfällen där man tvingas nära människor som är främmande för en, 
t ex vid en flygresa. Björn menar att det ibland kan kännas som om man skulle vilja ha lite mer 
information om den person som sitter bredvid en och fortsätter: 

Om det är någon som påtagligt signalerar att han eller hon vill vara ifred eller om det är någon 

som försynt söker kontakt och gärna vill ha en pratstund, men kanske inte vågar ta initiativet till 

riktigt samtal... där har man ju ingen uppfattning alls när man inte ser.  

David berättar att han vid ett par tillfällen arbetat med kollegor som föredrog att tala med David per 
telefon trots att de hade sina arbetsrum nära varandra och de lätt kunde träffas. ”Då”, menar David 
”... har det gått ganska långt.”. En anledning till detta var att personen hade problem med att han 
tyckte att David signalerade ”Okej” med blicken samtidigt som David sa ”Nej” berättar David 
vidare. När de talade över telefon fick det de seende att fundera på hur de uttryckte sig. 
Några av intervjudeltagarna uttrycker hur kommunikationsproblem kan uppstå i matbutiker. En av 
deltagarna menar att det är en vardaglig situation där man känner det som ett problem att inte kunna 
etablera kontakt på något annat sätt än med rösten: 

... när du står i matkön vet du: ”Nästa, vad får det vara?” och så tror jag ju att det var mig hon 

menade, men det var det inte alls, det var en som stod före. Så känner man sig generad för att 

man försökte tränga sig. Där har ju visuella signaler gått mig helt förbi och jag menar, det kan ju 

gå precis likadant åt andra hållet. Jag tror inte att frågan är ställd till mig och så svarar jag inte...  

Att mingla kan också vara besvärligt för en blind person. Björn ger som exempel att om han skulle 
vilja tala med en person och den personen inte tog initiativ till kontakt, så kan inte Björn själv ta 
kontakt. Han vet kanske inte ens om den personen är där.  

6.4.1.2 Ljudmiljö 

Flera av de medverkande talar om hur buller och röriga miljöer försvårar möjligheten till 
kommunikation:  
 

Jag menar att man rör sig eller viftar med händerna, eller över huvud taget genom rörelser, 

ackompanjerar sitt tal så att säga på något sätt. Det uppfattar man ju relativt väl, i alla fall i en 

någorlunda tyst och stillsam miljö. Det är klart, sitter man vid ett bullrigt middagsbord, en annan 

av mina fasor, då dränks allt det där. Skulle vi vara omgivna på ömse sidor av en massa 

människor som satt här och slamrade och käkade, då skulle det vara väldigt svårt för mig att 

uppfatta något annat än din röst. Än värre är att jag inte skulle ens vara säker på att du sa 

någonting till mig om du sa något. Eftersom vi inte har någon annan kontakt då ur mitt 
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perspektiv än rösten? Det är ju också ett så att säga ett uppenbart kommunikationsproblem man 

får. 

Väldigt hög musik, höga ljud kan stressa mig jättemycket och då önskar jag, ja både att man såg 

och att man såg kroppsspråk. Det kan vara rent förfärligt när man måste sitta länge och det är 

jättehögt ljud. Man tappar ju liksom hela greppet om var man är.  

6.4.2 Omgivningens attityder 

Ett par av deltagarna ger exempel på hur attityder kan påverka kommunikationen med seende. 
Anna skildrar situationer där hon försöker att ta initiativet. Det kan vara i en butik ”för att 
avdramatisera” eller att ta på sig att vara med i barnens klasskommitté. Anna menar att:  

Sådana gånger, då gäller det att ta plats. Annars finns man inte.  

Björn berättar att första dagen när han började i gymnasiet hade han sin mamma med sig. Efter 
några veckor frågade hans nyvunna vänner om det var en sköterska han haft med sig. Björn tycker 
att det pekar på någon slags attityd: 

... att en person med funktionsnedsättning är alltså sjuk på något vis. ... det var nog inte så 

konstigt egentligen, men det gav mig liksom en riktig chock. Det var så de hade snackat om då 

när jag kom ”Ja, ja just det han är blind.” det hade de väl fått veta. ”Han har tydligen en 

sköterska med sig första dagen.”.  

Anna kan känna sig stolt när seende frågar henne om vägen ”fast man går med käpp.”. Anna tycker 
att det känns roligt, för vet hon var gatan ligger så kan hon ofta ge en bra beskrivning. Hon vet själv 
hur många gator man ska gå över. Hon ger också i detta sammanhang uttryck för de negativa 
förväntningar som seende kan visa tecken på:  

Så man kan ofta förklara bra, men det är väl det som är lite jobbigt, att de som inte känner till 

synskadade, de tror inte att man kan något.  

Björn talar om kulturella skillnader. Han tror att inte att kroppsspråket skiljer sig så mycket att det 
påverkar kommunikationen. Han menar att man i många delar av världen ser 
funktionsnedsättningar som ett straff, eller ett resultat av onda gärningar och att sådana attityder 
spelar större roll för om man lyckas kommunicera eller inte.   

Någon uttrycker att man i vissa situationer kommer i kontakt med människor som är lite påflugna: 

Det räcker med att man tar fram en liten pappersbunt i punktskrift ... så är det väl alltid någon 

som ska komma och fråga ”Fantastiskt att man kan känna, läsa det där”... jag brukar ju möjligen 

sucka inombords, men jag brukar inte avvisa människor i sådana situationer. Man är lite tycker 

jag, skyldig att ändå ta sådana tillfällen till kommunikation och försöka förmedla lite kunskap, till 

exempel om punktskrift vad det nu kan vara över huvud taget. Jag är väl lika bra som vem som 

helst på att schablonisera människor i omgivningen. Det är klart att jag kan förstå den som 

menar att blir man avsnäst av en blind person en gång så är alla blinda jävla snorkiga typer. 

 

Sammanfattning 

Verbal tydlighet är mycket viktig i kommunikationen. Bakgrundsljud försvårar kommunikationen 
avsevärt. Missförstånd uppstår i synnerhet med okända. Det är svårt att visa eller ta emot det som 
signalerar intresse för det motsatta könet. Utan ögonkontakt försvåras kommunikationen till små 
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barn. Seendes attityder påverkar kommunikationen. Blinda kan ha en uppfattning om att seende inte 
tror att de kan något. 

7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 
Denscombe (2000) gör gällande att logiken som åberopas i valet av fallstudie som 
undersökningsmetod är att det valda fallet i viktiga hänseenden liknar de andra som kunnat väljas, 
och att resultatet av fallstudien därför sannolikt kan tillämpas på andra fall. 
De centrala uppgifterna för forskare som använder fallstudier menar Denscombe är dels att 
identifiera viktiga kännetecken som kan utgöra grunden för en jämförelse med andra i samma 
kategori och dels att visa hur fallstudien klarar en jämförelse med andra i kategorin när det gäller 
vissa viktiga kännetecken.  
Syftet med min studie har varit att få kunskap om vuxna personers tankar och erfarenheter kring sitt 
eget och andras användande av icke-verbal kommunikation. I ett tidigt skede var min intention att 
intervjua ungdomar. Min tanke var då att direkt kunna överföra och använda erfarenheter från 
studien i arbete i klasser med blinda elever för att öka möjligheten till inkludering. Av flera skäl 
bestämde jag mig istället för att söka vuxna intervjudeltagare:  

• Jag ville intervjua personer som hade lång erfarenhet och därmed förhoppningsvis mycket 
att berätta. 

• Jag ville intervjua personer som hade mod och mognad att våga berätta om ämnen som 
kanske skulle kunna upplevas som känsliga. 

• Jag ville intervjua personer som var yrkesverksamma och skulle kunna delge erfarenheter 
från sina arbetsplatser. 

Kvale (1997) anser att man ska intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad man 
vill veta. Samtidigt menar Kvale (a.a.) att om antalet är för litet är det omöjligt att göra statistiska 
generaliseringar och om antalet är för stort går det inte att göra några mer ingående tolkningar av 
intervjuerna. Kvale hänvisar till psykologins historia och Freuds undersökningar när han skriver att: 
”... man bör koncentrera sig på ett fåtal intensiva fallstudier om syftet är att erhålla generell 
kunskap” (Kvale 1997, s. 98). Thomsson (2002) menar att man generellt kan säga att ju mer 
avgränsat frågeområde man har, ju mer fokuserad fråga man vill besvara, desto färre intervjuer 
behövs. Med dessa synpunkter i åtanke valdes fyra personer för intervjuer.  
 
Att man lär sig att bli intervjuare genom att intervjua (Kvale, 1997) blev tydligt för mig vid det 
första intervjutillfället. Det innebar för mig en ny situation med många faktorer att ha i åtanke; t ex 
tekniken kring inspelningen, frågeområden, intervjuknep och att ha ett fenomenologiskt 
förhållningssätt.  
Jag noterade att medan jag under den första intervjun ofta sneglade på mina frågeområden, gjorde 
jag det sällan under de sista intervjuerna. Det berodde utan tvivel på att jag kände större säkerhet ju 
fler intervjuer jag gjort, både i situationen som intervjuare och med innehållet i frågeområdena. 
Under den första intervjun ställde jag flera följdfrågor kring ett sidospår som inte alls hade med 
ämnet att göra, jag bidrog alltså själv till att komma ifrån ämnet. Kanske hade en del av misstagen 
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kunnat undvikas om jag inledningsvis gjort en pilotintervju (Kvale, 1997), en provintervju som 
sedan inte skulle ingå i studien. 
I strävan att ha ett fenomenologiskt förhållningssätt underlättade metaforerna ”se och lyssna”, 
”hålla ögonen öppna” m.fl. (Spiegelberg 1960, refererad i Kvale, 1997), de tjänade som ledord 
under intervjuer och analys.  
Som stöd i intervjuerna använde jag en del av de intervjuknep som Denscombe (2000) redogör för, 
t ex att ”fortsätta att vara tyst”, ”be om ett exempel” eller ”be om ett klargörande”. Under den första 
intervjun upplevde jag det konstruerat att använda dessa knep, men de blev under de följande 
intervjuerna bra redskap som jag småningom kunde använda på ett naturligt sätt. 
 
Vid tiden för utskrifterna av intervjuerna insåg jag att intervjudeltagarna vid några tillfällen kom 
långt från ämnet och jag skulle ha kunnat styra intervjudeltagaren tillbaka till ämnet tidigare. 
Samtidigt ville jag inte avbryta intervjudeltagaren, det skulle kunna uppfattas som ointresse av 
intervjudeltagaren. Detta upplevde jag som ett dilemma. 
Thomsson (2002) beskriver felkällor som en ovan intervjuare har att tampas med. En av dessa 
felkällor är just att intervjuaren inte förmedlar sitt intresse för de frågor hon eller han ska intervjua 
om och det kan göra det svårt för den som deltar i intervjun att ge engagerade svar eller berättelser 
(Thomsson, 2002). Nickar som betyder ”jag förstår” och ”det har du rätt att tycka och säga” föreslår 
Thomsson (2002) för att som intervjuare visa uppriktigt intresse. Eftersom intervjudeltagarna var 
blinda och därmed inte kunde tolka den typen av kroppsspråk, krävdes en verbal tydlighet från min 
sida.  
 
Denscombe (2000) beskriver semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. I Semistrukturerade 
intervjuer har intervjuaren en lista med ämnen som ska behandlas, men är flexibel när det gäller 
ämnenas ordningsföljd. Samtidigt låter man den intervjuade utveckla sina idéer. Vid ostrukturerade 
intervjuer är forskarens roll att ingripa så lite som möjligt, att t ex introducera ett tema och sedan 
låta den intervjuade utveckla sina idéer och fullfölja sina tankegångar. Semistrukturerade och 
ostrukturerade intervjuer befinner sig på en glidande skala - det är troligt att de rör sig fram och 
tillbaka längs skalan (Denscombe 2000). På samma sätt rörde sig typerna av intervjuerna i denna 
studie längs denna glidande skala. Att intervjuerna till stora delar var ostrukturerade gjorde att 
bearbetnings- och analysarbetet blev omfattande. Först strukturerades intervjumaterialet inför 
analysen (Kvale 1997). Därefter klarlades materialet för att det skulle bli tillgängligt för analys; t ex 
eliminerades överflödigt material (Kvale 1997). Denna klarläggning var tidskrävande och hade 
kunnat förenklas om jag gjort en del noteringar redan under utskriftsarbetet.  
 
Sammantaget tycker jag att metoden varit relevant för att nå studiens syfte.  

7.2 Resultatdiskussion 

7.2.1 Förvärvande 

Skönlitterära beskrivningar innehåller många gånger detaljer kring hur vi använder vårt 
kroppsspråk, därför är det inte förvånande att det i studien framstår så tydligt att skönlitteratur är en 
viktig källa till kunskap. Verbala beskrivningar ersätter genom litteraturen den kunskap som 
intervjudeltagarna inte kan tillgodogöra sig via synintryck. Kanske kan man kalla detta teoretisk 
kunskap så länge man inte provar att tillämpa de tolkade beskrivningarna. Utan tillämpning lämnar 

 19



 

man möjligen öppet för individens egen tolkning. Flera av deltagarna uppger att det är viktigt att de 
känner närhet till dem som ska åskådliggöra kroppsspråk och det reducerar av allt att döma 
tillfällena till tillämpning.  

Ett annat sätt på vilket intervjudeltagarna beskriver att de förvärvat kunskap om kroppsspråk är 
genom att dramatisera. Någon uppger att man genom att dramatisera ”klistrar på” ett uttryck och 
menar kanske de överdrifter som ofta följer med dramatiseringar. Det är möjligt att man genom sin 
intuition visar ett mer adekvat uttryck vid äkta känslor. Andra menar att det är lätt att våga prova 
under de lekfulla former under vilka man många gånger dramatiserar.  

Att tidigt läsa böcker för sitt barn med synskada tror jag ger en möjlighet för föräldrar att på ett 
naturligt sätt åskådliggöra kroppsspråk. Detta är också något vi kan göra i skolan, framförallt med 
de yngre eleverna. I en högläsningssituation kanske läraren läser om den arga tanten. Läraren: ”Hur 
ser man ut när man är arg? Ögonbrynen rynkas ihop ser jag. Munnen är stängd och läpparna är 
spända” osv. Alla i klassen provar mimiken tillsammans samtidigt som detta ger viktig information 
till eleven med synskada. Kanske kommer man också in på olikheter; ”Jag gör så här när jag blir 
arg”. Detta kan ge upphov till intressanta diskussioner med alla elever i klassen. Att dramatisera är 
också något vi kan göra i skolan.  

7.2.2 Hur blinda vuxna använder icke-verbal kommunikation  

Alla intervjudeltagare betonar vikten av att vara vänd mot den de talar med, åtminstone så länge det 
handlar om att dem de talar med är seende. Det framkommer också från ett par av 
intervjudeltagarna att det är svårt att hitta rätt nivå, till exempel att ”höja” eller ”sänka” blicken.  
Vid denna interaktion förefaller det vara viktigt att använda seendes kroppsspråk och att sända rätt 
signaler. Allwood (1991) talar om blickriktning och blickkontakt som funktioner för att ge 
information om t ex attityder eller turtagande. Kanske är detta att vända sig mot den man talar med 
det närmsta ”blickriktning” man som blind kan komma.  
 
Funktioner i uttrycksdimensionen ”rumslig orientering” menar Allwood (1991) kan vara kopplade 
till attityder som undvikande eller kontakt. Detta beskriver två av intervjudeltagarna när de sänder 
signaler till seende genom att ”försöka se lite sökande ut ” eller står vid sidan i stället för i mitten av 
en dörröppning. I det senare fallet framgår att ”fel” kroppsspråk skapar en osäkerhet hos seende. 
 
Nilsson-Waldemarson (2007) menar att var och hur vi får röra vid varandra regleras av sociala och 
kulturella normer. Detta stämmer väl överens med det som en av deltagarna ger uttryck åt, att även 
om lusten att röra vid personer kan finnas så gör man inte det för att man vill agera ”normalt som 
alla andra”. 
 
Kroppsspråket verkar vara automatiserat i den bemärkelsen att man inte förändrar sitt kroppsspråk i 
kommunikationen med andra personer med synskada. Att förstärka en nickning med en ”mm” som 
någon beskriver kan kompensera en nick i det som Allwood (1991) kallar interaktionsreglering, 
dvs. kroppsrörelser som vi använder för att reglera interaktionen med vår kommunikationspartner.  
 
En svårighet som kommer fram bland flera av intervjudeltagarna är att ”göra lagom”, kanske kan 
man avläsa en rädsla för att avvika från seende normer. Som någon menar är det svårt att få ett  
naturligt kroppsspråk när man använder det så lite. Detta överensstämmer med Magnusson (2003) 
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när hon redogör för hur betydelsefullt det är att sätta sina kroppsuttryck i relation till seende 
normer. 
 
Att nicka, skaka på huvudet och rycka på axlarna är uttryck som flera av intervjudeltagarna 
använder. Dessa uttryck kan man se som exempel på det som enligt Allwood (1991) både är 
uttrycksdimensionen huvudrörelser och innehållsdimensionen sakinformation. Också Magnussons 
(2003) studie indikerar att ”att nicka” är vanligt förekommande bland de barndomsblinda. Jag tror 
som Magnusson (2003) att en anledning till att denna typ av uttryck kan uppmärksammas och läras 
in är att de har en relativt entydig och konventionellt bestämd mening. 
  
Den sociala statusens betydelse ter sig olika bland intervjudeltagarna och betyder mindre i 
kommunikationen med personer med synskada. En orsak till vad som skiljer intervjudeltagarnas 
uppfattning om vikten av hur man klär sig kan handla om intervjudeltagarens arbetsuppgifter. För 
en del uppdrag finns vissa normer kring klädsel. En annan uppfattning kan vara att man är mindre 
beroende av vad omvärlden uppfattar och tycker, något som kanske handlar om vilken självkänsla 
man har. För ungdomar i tonåren, menar Sacks och Wolffe (2006), att även om det kan kännas 
onaturligt för elever med synskada att anamma visuella attribut som egentligen inte intresserar dem 
själva, ska de vara medvetna om att utseendet kan påverka responsen från andra. I kontakten med 
personer med synskada menar jag att man som seende ibland kan hamna i dilemman när det gäller 
kroppsuttryck eller klädsel hos personen med synskada. Det handlar om menar jag, dilemmat att å 
ena sidan tala om att något ser avvikande ut, men å andra sidan att inte kränka personen. Jag tror 
som Sacks och Wolffe (2006) att feedback till personerna med synskada angående utseende och 
klädsel bör ges av personer som de känner närhet och tillit till.  

7.2.3 Tolkning av kroppsspråk 

Syntolken transformerar det den tolkar att den ser till verbala eller taktila beskrivningar.  
Uppfattningen om vad som kännetecknar en god syntolk skiljer sig bland deltagarna, det verkar 
handla om personliga åsikter. En egen erfarenhet jag har kring syntolkning är att det tar tid att bli en 
van syntolk och att transformera på ett naturligt sätt. Att ta för vana att istället för att säga ”God 
morgon Sara”, säga: ”God morgon Sara, du ser trött ut. Vilken snygg tröja med katter du har!” ger 
information på ett naturligt sätt till eleven med synskada som står bredvid Sara.  

I Synguiden (Specialpedagogiska institutet, 2006) kan man läsa att: ”Seendes förmåga att tolka 
känslor och stämningar via kroppsspråk och mimik måste en elev med synskada kompensera 
genom att lyssna och avläsa nyanser i ordval och röstläge.” (s.91). Elevens förmåga att lyssna 
medvetet måste uppmuntras och övas i all undervisning under skoltiden beskriver man vidare. Att 
kroppsspråk och kroppshållning ofta avspeglar sig i rösten och blir en del i tolkningen av det som 
sägs, uttrycker också de flesta av intervjudeltagarna. Eftersom man ”försöker att uppfatta så mycket 
som möjligt” kan man förmoda att man måste koncentrera sig i kommunikationen mer än seende. 
Kanske signalerar man omedvetet att man inte är intresserad, medan man egentligen är fullt 
upptagen med att koncentrera sig på att lyssna. Om den seende får ett intryck av att den blinde är 
ointresserad påverkar detta sannolikt kommunikationen. Jag menar, om jag som seende inte får 
respons, finns det en risk att jag slutar att kommunicera eller byter samtalsämne. Den här typen av 
missförstånd kan också visa sig mellan barn och föräldrar. När ett blint barn lyssnar koncentrerat 
blir det ofta mycket stilla i sitt kroppsmönster, något som lätt kan missuppfattas av seende och 
tolkas som ointresse vid samspel (Dominković, Eriksson & Fellenius, 2006).  
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Man kan märka att en tidsförskjutning sker i tolkningen när man ”missar informationen” men en 
minut senare har ”koll på sammanhanget igen”. Jag funderar på vad som har hunnit hända i 
kommunikationen under den minuten? Medan man använder sin kognition och sensibilitet för att 
tolka t ex stämningar, känslor och tystnad missar man möjligen ny information.  

Förnimmelser som uppfattas utöver det talade ordet ger flera av intervjudeltagarna uttryck för. 
Nilsson och Waldemarsson (2007) menar att personer med synskada ofta känner igen sina vänner 
på deras steg och deras andhämtning redan innan de börjat prata vilket stämmer väl överens med 
det en av intervjudeltagarna uttrycker kring att känna igen steg. Jag har upplevt att det för en elev 
med synskada kan vara till stor hjälp om läraren har något på sig som låter, till exempel en 
nyckelknippa i ett band runt halsen, eller skor med klackar som ger ljud när man går. ”Det är så 
bra” menar eleven, ”... då vet jag om du är på väg till mig när jag räcker upp handen.”. Som en av 
intervjudeltagarna beskriver, menar också Nilsson och Waldemarson (2007) att vi använder oss av 
”icke-ljud” såsom pauser och tystnad. En paus, kan tolkas som tvekan eller förväntan, den kan 
markera och skapa eftertryck (Nilsson & Waldemarson 2007).  

7.2.4 Funktionsnedsättningens påverkan i mötet med seende 

Det framkommer tydligt i studiens resultat att intervjudeltagarnas funktionsnedsättning på många 
sätt påverkar kommunikationen i mötet med seende. Flera exempel framkommer där man kan 
utläsa att intervjudeltagarna känner att de saknar möjlighet till initiativtagande, de har inte egen 
kontroll eller makt över kommunikationssituationen. Min erfarenhet är att det för en elev med 
synskada på liknande sätt kan vara svårt att ta initiativ till lek på rasten. De visuella signaler med 
vilka eleverna kommunicerar om kommande aktiviteter når inte eleven med synskada.  

Att det spontana mötet inte fungerar beskriver Björn tydligt i exemplet där han talar om svårigheten 
med att mingla. Björns funktionsnedsättning blir ett verkligt funktionshinder när han inte kan ta 
initiativet till ett möte med en person utan att arrangera det med sin ledsagare/syntolk. Björn pekar 
på betydelsen av att ledsagaren/syntolken känner ungefär samma personer som han, man behöver 
dela sammanhanget och föreställningarna om det som sker.  

Någon har sagt att ”bakgrundsljud är den blindes dimma”. Intervjudeltagarna ger exempel hur 
avgörande distansen är för möjlighet till kommunikation i en rörig miljö. Flera av deltagarna menar 
att verbal tydlighet kan kompensera en del av det kroppsspråk som de inte kan ta del av, men i den 
röriga miljön hänvisas man kanske att tala endast med den som sitter närmast. Emellertid visar 
studien att verbal kommunikation inte heller alltid fungerar på kort avstånd. När det är svårt att 
etablera kontakt endast med rösten kan missförstånd uppstå, t ex kan det vara svårt att veta om det 
är mig butiksbiträdet tilltalar. Här kan man urskilja en avsaknad av det som Junefelt (1997) 
benämner intersubjektivitet. Möjligen beror avsaknaden i det här sammanhanget på bristande 
erfarenhet av att kommunicera med personer med synskada. Köhler (1995) beskriver fenomenet på 
följande sätt: ”Många seende känner sig blockerade i samtal med synskadade personer, när de 
upptäcker att det vanliga sättet att agera i samtal inte fungerar till alla delar”(s.10). En liknande 
svårighet har jag upplevt många gånger när elever som inte känner eleven med synskada tilltalar 
densamma utan att säga namnet. Eleven med synskada förstår inte att det är han som tilltalas.  

Båda männen i studien tar upp svårigheten med hur man ska visa intresse för det motsatta könet, 
eller hur man får vetskap om att någon visar sitt intresse. Ibland är det också svårt att vara säker på 
vilka signaler man sänder. Sådant som ofta förknippas med förälskelse; bejakande blickar, 
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bekräftelse och initiativtagande blir naturligtvis mycket svårare att använda eller ta del av för en 
person som är blind.  

Flera exempel ges på att det är svårt att uppfatta dubbla budskap, det kan vara svårt att höra om 
någon skämtar eller om någon säger något som den egentligen inte menar. Det omvända, att en 
seende person tolkar den blindes signaler som dubbla budskap visar sig när en person föredrar att 
tala i telefon med intervjudeltagaren.  

Exempel på hur man talar förbi varandra visades sig tydligt i exemplet med ”skönheten och 
odjuret”. Man delade inte föreställningen om sammanhanget, intersubjektiviteten blev störd 
(Junefelt, 1997). Prov på ögonkontaktens betydelse för förtroende, särskilt för små barn visar en av 
intervjudeltagarna som beskriver att de kan vara lite rädda för intervjudeltagaren.   

Något som i hög grad verkar påverka kommunikationen i mötet med seende är seendes attityder till 
blinda.  

The chief handicap of the blind is not blindness, but the attitude of seeing people towards them. 

(Hellen Keller, Speech for the American Foundation for the Blind, Washington DC, 1925) 

Molin (2004) beskriver hur en kvinna med hörselskada kan ta del av diskussioner i en 
föreläsningssal eftersom salen är försedd med hörselslinga. Emellertid omfattar hörselslingan 
endast lyssnarplatserna och detta hindrar kvinnan att aktivt delta i diskussionerna. ”Slutsatsen som 
många drar av detta (och liknande) exempel är att det inte förväntas att människor med 
funktionshinder kan bidra med något” (s.75). Just att seende inte tror att man kan något uttrycker en 
av intervjudeltagarna. Vad kan denna inställning ha sin grund i? Handlar det om att personen med 
synskada signalerar hjälplöshet, eller rör det sig om att vi seende inte vet hur vi ska bemöta 
personen? Är det kanske rent av så att vår okunskap om olika funktionsnedsättningar gör att vi 
generaliserar dem? Att som blind elev höra frågor som: ”Är hon blind?” eller ”Vad heter hon?” 
riktas till pedagogen intill, kan upplevas mycket kränkande. Ett prov på försök att påverka attityder 
i positiv riktning ger den intervjuperson som försöker att passa på att förmedla kunskap om 
punktskrift, trots önskan att få vara ifred.  

Vilken kunskap behöver då seende för att kunna möta personer med synskada på ett sätt som inte 
skapar missförstånd eller medför svårigheter? I sammanhang där man dagligen träffar personen 
med synskada, till exempel i skolan i en klass där en elev med synskada finns, finns mycket att 
göra. Vi pedagoger har möjlighet att skapa många naturliga arbetssituationer där de seende 
klasskamraterna arbetar tillsammans med eleven med synskada. Enligt min uppfattning är det 
mycket svårare i situationer där man inte är van att kommunicera med personer med synskada. Ett 
sätt att synliggöra funktionsnedsättningen och samtidigt göra samhället mer tillgängligt för personer 
med synskada kan vara att öka förekomsten av punktskrift och taktila modeller. Att prova på att äta 
i mörker (det finns restauranger som arrangerar detta), eller att med ledsagning röra sig i miljöer 
med ögonbindel på, kan ge en liten uppfattning om hur det kan vara att inte se. Man kan ge 
generella råd i kampanjer av olika slag, men eftersom gruppen personer med synskada är liten är 
det ju inte säkert att man får möjlighet att kommunicera med någon ur gruppen. För elever med 
synskada som hävdar sina egna behov och rättigheter och samtidigt visar respekt för andra, ökar 
möjligheten att ta emot och tacka nej till ledsagning och syntolkning (Sacks & Wolffe, 2006). Det 
ökar också möjligheten att ge information om sin förmåga, samtidigt som de kan förmedla 
budskapet att de är värda all respekt (a.a.). Jag har upplevt att många klasskamrater till eleven med 
synskada efterhand lär sig hur de ska uttrycka sig, visa genom syntolkning och ledsaga. Det blir inte 
svårt när man är van och vet hur man ska göra. Pedagoger med god kunskap om kroppsspråkets 
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betydelse för elever med synskada kan tjäna som förebild för de seende eleverna med sitt eget 
agerande. De kan också medvetet arbeta med kommunikationsövningar och med övningar där de 
seende kamraterna får använda ögonbindel. Öppenhet och samtal kan förändra attityder och vara 
betydelsefullt för att öka omgivningens kunskap har denna studie visat.  

7.3 Nya frågor och avslutande tankar 

Studien har väckt frågor som skulle vara intressanta att arbeta vidare med. Samma intervjufrågor 
skulle kunna ställas till personer som blivit blinda i vuxen ålder för att sedan användas i jämförelser 
med den nu undersökta gruppen. Andra jämförelser skulle kunna göras med gruppen ”personer med 
synsvaghet”. Det skulle också vara intressant att ta reda på seende vuxnas tankar och erfarenheter 
kring icke-verbal kommunikation med blinda. En annan infallsvinkel skulle man kunna studera 
genom att intervjua pedagoger. Vilka kommunikationsmönster ser de mellan seende elever och 
elever med synskada? Vilka pedagogiska implikationer får eventuella svårigheter i den 
kommunikationen?  
 
Teorier kring kommunikation som begrepp skulle kunna studeras grundligt och man skulle då ha 
möjlighet att analysera resultaten mer genomgripande, t ex kring ett sändar- och 
mottagarperspektiv. 
Utifrån den här studien skulle man också i en mer omfattande studie ha möjlighet att generalisera 
resultaten.  
 

Genom studien har jag insett att många faktorer samverkar för att kommunikationen mellan blinda 
och seende ska upplevas som gynnsam. För att som seende kunna utveckla kommunikationen med 
personer med synskada i positiv riktning framstår de viktigaste aspekterna vara att öka kunskapen 
om funktionsnedsättningen och om våra egna attityder. 

En väg att stärka personen med synskada tror jag är att uppmuntra personen redan som liten och 
helst både i hemmet och i skolan, att om man är osäker våga ställa frågor som kan ge klarhet. Att 
till exempel i en samtalssituation där fler deltar våga fråga: ”Talar du med mig?”. 
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Bilaga 1. 

 
Hej! 
 
Jag heter Tina Björk och arbetar som kompanjonlärare till en blind elev i Nynäshamn. 
Läsåret 2004/2005 läste jag en kurs på Lärarhögskolan i Stockholm. Kursen hette ”Att undervisa 
elev med grav synskada” och leddes av Kerstin Fellenius. I kursen gjorde jag tillsammans med en 
kurskamrat ett utvecklingsarbete där vi arbetade med drama och samtal som metoder för att 
utveckla kroppsspråk och syntolkning i våra respektive klasser.  
Vi har sedan fortsatt att dokumentera och arbeta med dessa metoder. 
Under hösten blev det klart att Specialpedagogiska skolmyndigheten kommer att producera en bok 
som vi skriver i ämnet.  
 
Jag studerar nu på halvtid vid Stockholms universitet, en förberedande kurs i specialpedagogik. I 
kursen ingår att skriva en uppsats på kandidatnivå och ämnet jag vill behandla är ”icke-verbal 
kommunikation mellan seende och personer med synskada”. Min tanke är att göra djupintervjuer 
med några vuxna personer med grav synskada. Kerstin Fellenius kommer att vara min handledare 
under arbetet. Kerstin föreslog några personer som jag kunde tillfråga och du är en av dem. 
 
Jag önskar spela in intervjun på bandspelare/diktafon. Efter bearbetning och analys av materialet 
kommer jag att förstöra bandinspelningar och utskrifter av intervjuerna. 
Uppsatsen blir en offentlig handling som kommer att läsas bl.a. av lärare och studenter i 
lärarutbildningen. 
Uppgifter om dig och andra medverkande kommer att avidentifieras, d v s lagras och avrapporteras 
på ett sådant sätt att enskilda inte kan identifieras av utomstående. 
Uppgifterna kommer inte att användas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 
Om du så skulle önska har du rätt att avbryta din medverkan. 
Jag räknar med att intervjun tar högst en timme i anspråk. 
Vänligen meddela mig per e-post om du är intresserad av att delta i studien. 
 
Jag ser fram emot att göra intervjuerna och hoppas på din medverkan! 
 
Med vänlig hälsning 
Tina Björk 
042chrbjo@student.su.se
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