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En förändrad livssituation 
Hur anhöriga upplever att livet förändras när partnern får en synnedsättning 

Terese Hvegholm 

Sammanfattning 

När en äldre person får synnedsättning förändras dennes livssituation och även livssituationen 

för den samboende anhöriga. Det övergripande syftet med denna studien var att få ökad 

kunskap och förståelse för livssituationen avseende aktivitet, delaktighet, lärande och behov 

hos den anhöriga. Kvalitativt material samlades in genom fem observationer av 

synpedagogisk undervisning. De fem anhöriga intervjuades separat efter observationerna. 

Materialet bearbetades och tolkades hermeneutiskt. Resultatet visar på att anhörigas 

livssituation delas med personen med synnedsättning, aktivitet, delaktighet, lärande och behov 

var i flera fall starkt sammanflätat med dennes. Det framgick även att vissa anhöriga delar 

personens med synnedsättning behov och har tagit över aktivitet, delaktighet och lärande. Alla 

anhörigas aktivitetsutförande hade förändrats, flera hade tagit mer ansvar och även övertagit 

aktiviteter. Delaktigheten med andra hade förändrats hos vissa pga att personen med 

synnedsättning hade föreställningar om hur andra reagerar. Det var olika hur delaktiga de 

anhöriga var och gjordes delaktiga i den synpedagogiska undervisningen. Det framgick att de 

flesta anhöriga hade behov av att lära och fler av dem sökte kunskap för att kunna underlätta 

den gemensamma livssituationen. De anhöriga och personer med synnedsättning som 

sinsemellan hade en god kommunikation och gemensamt försökte hitta lösningar på 

svårigheter hade en mer positiv inställning till livssituationen. I synrehabiliteringen är det 

fortsättningsvis viktigt att beakta att personens med synnedsättning livssituation till stor del är 

gemensam med den samboende anhörigas livssituation. De anhöriga behöver aktivt göras 

delaktiga och deras behov och behov av lärande uppmärksammas för en god anpassning och 

hantering av förändringarna i den gemensamma livssituationen. Fortsatt forskning utifrån 

anhöriga behövs, eftersom de spelar en viktig roll vid anpassning och hantering av den 

gemensamma förändrade livssituationen med personen som fått en synnedsättning. Detta för 

att få ett starkare underlag för att utforma åtgärder inom rehabiliteringen. 
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Inledning 
När en av två samboende personer får en synnedsättning förändras bådas livssituation vilket 

beskrivs av intervjuade personer med synnedsättning eller blindhet (Berndtsson, 2001). Flera 

studier har fokuserat på anhörigas betydelse och påverkan då en person får en synnedsättning. 

Anhöriga är mycket viktiga och de bidrar med mycket olika former av stöd som påverkar 

personen som fått en synnedsättning både positivt och negativt. Oftast speglar dock studierna 

endast hur det är för personen med synnedsättning, vilket då väcker funderingar varför så få 

studerat hur anhöriga påverkas. Detta har även Bambara, Wadley, Owsley, Martin, Porter och 

Dreer (2009a) funderat över då de konstaterar att anhöriga fått lite uppmärksamhet inom 

forskningen. Några få studier har utvärderat åtgärdsprogram för anhöriga, men få har vänt sig 

till de anhöriga för att få förståelse för deras förändrade livssituation innan åtgärder skapats 

för anhöriga inom rehabiliteringen. (Cimarolli, Sussman-Skalka & Goodman, 2004; 

Kleinschmidt, 1996; Bambara, Owsley, Wadley, Martin, Porter, & Dreer, 2009b; 

Strawbridge, Wallhagen, & Shema, 2007).  

 

Bambara et al. (2009a) beskriver vidare att det behövs mer forskning om familjemedlemmars 

behov ”Specifically, there is a need to identify the unique needs and concerns of family 

members of persons with low vision.” (s.145) Viktigt är även att inkludera anhöriga i 

synrehabilitering, om den endast riktar sig till personen med synnedsättning kan det bidra till 

en ökad ”klyfta” mellan den anhöriga och personen med synnedsättning. Personen med 

synnedsättning lär sig att klara av aktiviteter självständigt igen, men kan då hindras av 

anhöriga vill beskydda eller hjälpa till av välvilja. (Cimarolli & Boerner, 2005). Cimarolli och 

Boerner (2005) beskriver att personer med synnedsättning som upplever negativt stöd ofta gör 

det till följd av omgivningens okunskap. Anhöriga är dock en mycket viktig resurs för 

personer som har fått en synnedsättning och möjligt är att de påverkar synrehabiliteringens 

”resultat” hos personer som fått en synnedsättning.  

 

Jag har i denna studie valt att fokusera på anhörigas livssituation utifrån begreppen aktivitet, 

delaktighet, lärande och behov. Anledningen till att jag valt att fokusera på just de här 

begreppen är att de är centralt samverkande i varje människas liv och speciellt väsentliga att 

beakta inom rehabilitering och synrehabilitering. Då jag som författar har min grund i 

arbetsterapeututbildningen, är det naturligt att jag ser aktivitet som en central och viktig del i 

alla människors liv. Då livet förändras på grund av skada eller sjukdom kan det framgå 

mycket påtagligt i personens aktiviteter, vilket även kan påverka anhöriga. Genom 

observationer och intervjuer hoppas jag kunna få kvalitativ kunskap och förståelse om 

anhörigas livssituation, för att förhoppningsvis bidra till ett bättre bemötande av anhörigas 

behov och utformandet av insatser och åtgärder för anhöriga inom synrehabiliteringen. Får 

anhöriga stöd utifrån sin livssituation anser jag att det kan bidra till att de i sin tur lär sig att ge 

personen med synnedsättning rätt stöd. Lärandet är en central del då personen med 

synnedsättning ska lära sig att hantera den förändrade livssituationen, en central fråga är 

därmed hur anhörigas lärande ser ut vid en förändrad livssituation? 
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Syfte 

Syftet är att få ökad kunskap och förståelse för livssituationen med fokus på aktivitet, 

delaktighet, lärande och behov, hos samboende anhöriga till äldre personer som fått en 

synnedsättning.  

 

Frågeställningar 

Med grund i anhörigas livssituation ställs följande frågor: 

 

- Hur har livssituation förändrats avseende aktivitet och delaktighet? 

- Vad har de behövt lära sig och vad behöver de lära sig? 

- Vilka behov uttrycks hos dem? 

- Hur delaktiga görs/är de inom synrehabiliteringen? 
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Bakgrund 

I bakgrunden presenteras inledande motiv till val av fokus på äldre anhöriga och personer 

med synnedsättning. Första delen handlar om vad det kan innebära att få en synnedsättning 

för en person, eftersom det kan belysa även vad det kan innebära för den anhöriga. De 

förändringar som personen med synnedsättning genomgår påverkar även den anhöriga. Här 

behandlas även synrehabilitering för personer med synnedsättning för att ge läsaren en inblick 

i verksamheten, eftersom observationerna för studierna genomförs i synrehabiliteringen och 

den synpedagogiska undervisningen. Andra delen fokuserar mestadels på anhöriga, här 

behandlas först anhöriga utifrån det rådande samhällets syn, som även visar på och stärker 

behovet av denna studie. Vidare utförs en genomgång av aktuell forskning, betydelsen av 

anhörigas stöd, hur det kan vara att vara anhörig till person med synnedsättning samt 

rekommenderat stöd till anhöriga. Kunskaper om det stöd anhöriga ger kan ge förståelse för 

hur de påverkas vid personens synnedsättning. Mycket forskning finns inom detta område i 

jämförelse med forskning som behandlar hur det kan vara som anhörig till en person med 

synnedsättning. Den tredje delen i bakgrunden behandlar teorier relaterat till den anhörigas 

livssituation, utifrån studiens fokus på begreppen aktivitet, delaktighet, behov och lärande. 

Att åldras 

Att Sveriges befolkning i dag blir allt äldre är ett faktum, antalet personer över 65 år kommer 

att öka med 20 % mellan åren 2005–2015. Vilket innebär en ökning från 1,5 miljoner år 2005 

till 1,9 miljoner år 2015. År 2060 beräknas därmed 2,7 miljoner personer vara över 65 år i 

Sverige, vilket betyder en fjärdedel av befolkningen enligt Statistiska centralbyrån [SCB] 

(2010). Med ålderdomen blir kroppens olika organsystem allt mindre funktionsdugliga, och 

förslitna celler ersätts i en minskande takt. Vanligt är att syn- och hörselorganen fungerar allt 

sämre (Sonesson & Sonesson, 2006). Det kommer att innebära en ökad efterfrågan av vård 

och eftersom risken för att få en synnedsättning ökar med stigande ålder, kommer därmed 

även efterfrågan av synrehabilitering som syncentralerna ansvarar för att öka. I en studie av 

Horowitz, Brennan och Reinhardt (2005) rapporterade 16,7% mellan åldern 65-74 år att de 

upplevde sig ha en synnedsättning och 26,5% av dem som var 75 år och äldre. Horowitz 

(2004) beskriver vidare i en annan studie att synnedsättning är en av de vanligaste 

åldersrelaterade tillstånden och att den kommande äldre generationen även kommer att ställa 

mer krav än de föregående på rehabiliterande och återställande vård.  

 

Enligt SCB undersökningar av levnadsförhållanden [ULF] (2007) är det i Sverige ca 2% av 

befolkningen som har nedsatt syn, dvs. som inte kan läsa tidningstext med bästa korrektion. 

Tittar vi närmare på åldersspannen är det 1,7% av dem mellan 65-74 som har nedsatt syn, 

5,3% mellan 75-84 och 18,6% över 85år. Förekomst av synnedsättning ökar alltså med åldern 

och är även vanligare hos kvinnor än hos män. Inom synrehabiliteringen är därmed den största 

målgruppen personer över 65 år. Eftersom äldregruppen är den största inom 

synrehabiliteringen har jag som författare därför valt att fokusera på äldre anhöriga till äldre 

personer med synnedsättning. Med tanke på ovanstående siffror och indikationer på en ökad 

efterfrågan av synrehabiliteringen kan det vara ytterligare ett motiv till att fokusera på 

anhöriga för att personal ska kunna ta tillvara på dem som resurser. Förståelse och kunskap 
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om anhörigas livssituation kan bidra till utformandet av åtgärder och förhoppningsvis 

effektivisera synrehabiliteringens resultat och öka livskvaliteten hos både personen med 

synnedsättning och anhörig. 

Att få en synnedsättning 

Att få en synnedsättning påverkar en äldre personens funktionsförmåga på många sätt. 

Kunskap om vad som kan hända då en person får en synnedsättning kan bidra med förståelse 

även av anhörigas livssituation. Flera forskare har undersökt vad det innebär att få en 

synnedsättning för att kunna förutsäga och därmed tillmötesgå personens med synnedsättning 

behov. Crews och Campbell (2001) beskriver aktivitets- och delaktighetsbegränsningar i 

samband med synnedsättningen hos äldre och en ökad risk för ytterligare medicinska tillstånd 

samt upplevelse av sämre hälsa. Travis, Boerner, Reinhardt och Horowitz (2004) beskriver 

även att äldre får svårigheter med att utföra aktiviteter i dagliga livet [ADL] vid 

synnedsättning. Områden associerat med läsning, förflytta sig utomhus, delaktighet i 

aktiviteter och handling beskrivs oftast som allra svårast vid en synnedsättning (Lamourex, 

Hassell & Keeffe, 2004). Det har även visat sig att äldre personer med synnedsättning som 

rapporterar upplevelser av dålig hälsa och sämre relationer till andra löper en högre risk för en 

mer omfattande funktionsnedsättning (Travis, Boerner, Reinhardt, Horowitz, 2004). 

Horowitz, Brennan och Reinhardt (2005) noterade även ett liknande samband, personer som 

rapporterade upplevd synnedsättning i större utsträckning och fler svårigheter hade sämre 

relationer, det vill säga inte någon anhörig att få stöd och hjälp från. De menar vidare att det 

är möjligt att äldre personer utan nära anhörig att få hjälp av, upplever sig som mer 

funktionshindrad vid en synförsämring och därmed i större utsträckning rapporterar en 

upplevd synnedsättning. Travis, Boerner, Reinhardt och Horowitz (2004) anser även att det är 

viktigt att se till det sociala och relationerna och förespråkar därför mer familjefokuserande 

interventioner. 

 

Till skillnad från föregående kvantitativa forskning har Berndtsson (2001) i sin avhandling 

haft en kvalitativ metod, vilket ger en mer nyanserad bild av processer vid synnedsättning. 

Berndtsson (2001) beskriver att personer som får en synnedsättning kan uppleva ett brott som 

förändrar riktningen på det fortsatta livet, som gestaltar sig som ett före och ett efter 

synnedsättningen. ”Personerna relaterar inte synskadan som enbart en kroppslig skada. Istället 

talar de om relationer till människor och till aktiviteter som de kan eller inte längre kan 

utföra.” (s.183-184) Vid upplevelser av traumatisk synnedsättning uttrycker personerna det 

som att livet stannar och tidshorisonten mot framtiden är därmed starkt inskränkt, och finns 

ibland inte ens. Har en person tidigare erfarenhet av personer med synnedsättning som klarar 

av att leva ett ”vanligt” liv skulle framtiden kanske kunna vara något mer överblickbar. 

Brotten framstår som tydligast i vuxen ålder och möjligt är att ”…ju äldre man blir ju fler 

betydelsebärande relationer har man till aktiviteter, projekt och olika roller, och därmed blir 

också synförlusten mer genomgripande för hela livssituationen.” (Berndtsson, 2001, s.190) 

 

Berndtsson (2001) resultat är intressanta då det väcker frågan om anhöriga kan ha liknande 

upplevelser, det vill säga uppleva ett brott i livet till följd av personens synnedsättning samt 

aktivitet och delaktighets begränsningar. Vidare beskrivs att: ”Alla finns vi i någon form av 

sammanhang med andra människor: familj, anhöriga, vänner, arbetskamrater etc. När det 

händer något genomgripande med en person inverkar detta även på de närstående.” (s.206). 

Synnedsättningen kräver ett annat sätt att hantera livet på och även anhöriga ska lära sig att 

fungera utifrån personens synnedsättning. Avhandlingens fokus är personer med 

synnedsättning och material utifrån anhörigas situation finns ej, vidare dras dock slutsatsen: 
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”… att synskadan även resulterar i processer i de personer som lever nära någon som fått en 

synnedsättning eller blivit blind. Det blir en påfrestning för hela familjen och make/maka, 

barn såväl som föräldrar involveras i det som händer.” (s.210) Vidare behandlas inte dessa 

processer inom avhandlingens ramar då det inte var dess fokus och underlag utifrån anhörigas 

upplevelser är nödvändigt. 

Lärande vid synnedsättning 

Att få en synnedsättning medför en förändrad livssituation för personen och dem som 

personen lever nära. Hur mycket livssituationen förändras är beroende på synnedsättningens 

omfattning och hur förändringarna till följd av den hanteras. Hur denna förändring kan 

hanteras är beroende av personen själv, aktuellt livssammanhang och tidigare historia. 

Berndtsson (2001) beskriver: ”Detta kan ses beröra två olika dimensioner: dels att förstå det 

som hänt, dels att försöka införliva det inträffade i det tidigare levda livet, vilket också kan 

förstås som att aktivt skapa mening i sitt liv. Detta görs på olika sätt. Antingen bearbetas 

situationen genom att tala om den eller så används ett mer handlingsinriktat beteende.” (s. 

256) Då en person får en synnedsättning förändras livssituationen även om den orsakar ett 

brott eller inte. Vanekroppen fungerar inte på samma sätt längre och för att lära sig att hantera 

den nya livssituationen och kroppen behöver personen lära på nytt men även lära nytt. Lära på 

nytt handlar om sådant personen gjort förut men som inte går att utföra på samma sätt längre 

på grund av synnedsättningen. Att lära nytt inbegriper däremot sådant personen behöver lära 

sig på grund av att de har fått en synnedsättning, tex använda hjälpmedel (Berndtsson, 2001). 

Lärandet är en central del då personen ska lära sig att hantera den förändrade livssituationen, 

en central fråga är därmed hur anhörigas lärande ser ut vid en förändrad livssituation? 

 

Tillgång till stöd från familjen har varit betydelsefullt för personerna med synnedsättning vid 

inlärningsperioder (Berndtsson, 2001). Lärandet kan även ses som gemensamt i familjen. ”I 

det gemensamma lärande verkar det dock huvudsakligen vara den synskadade personen själv 

som tillser att informera om och lära andra hur hon eller han fungerar.” (Berndtsson, 2001, s. 

304) Synnedsättningen har i flera relationer även orsakat problem när de försökt hitta en ny 

jämvikt och arbetsfördelning i hemmet. Utbildning av familjemedlemmar efterlyses för att de 

ska lära sig hur personen med synnedsättning fungerar. När en person som fått en 

synnedsättning lever nära någon så delas livssituationen till viss del med andra, när 

livssituationen förändras för en person gör den även det för de som personen lever nära. 

Anhöriga behöver även lära sig att hantera den gemensamma förändrade livssituationen 

(Berndtsson, 2001). Ovanstående text är utifrån personer med synnedsättnings perspektiv men 

det ger även kunskaper om anhörigas situation och vad de kan mötas av. Lärandet ses som 

väsentligt även för anhöriga och det är även en central del av denna studies fokus.  

Synnedsättningens sociala innebörder 

Föreställningar och inställningar i familjer om olika funktionsnedsättning kan även ses som 

sociala konstruktioner. Funktionsnedsättningen kan inte ses endast objektiv utan ges mening 

genom tidigare erfarenheter, föreställningar, idéer och attityder som finns inom familjen och i 

samhället. Vilken mening funktionsnedsättning ges formar anhörigas tankar kring och svar på 

funktionsnedsättning och personen (Nixon, 1994). Även Berndtsson (2001) har funnit dessa 

sociala konstruktioner som ger uttryck i seende personer handlingar och uttryck vid möte med 

en person med synnedsättning. Vidare beskrivs att ”synskadan kan därför sägas vara social till 

sin karaktär. På något sätt uppfattas man inte av andra som riktigt samma person som förut, 

vilket innebär en förlust eller förändring av den tidigare identiteten.” (s. 219) 

Synnedsättningen måste förstås i relation till omgivning och även till normer som finns i vårt 

samhälle och kultur. Föreställningar kan grunda sig i egna erfarenheter eller samhällets ofta 
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tysta föreställningar kring personer med synnedsättning. Vidare framhåller Nixon (1994) en 

mer sociologisk syn för att underlätta för personen med synnedsättning och anhöriga att 

hantera den förändrade situationen till följd av egna och andras föreställningar. På grund av 

stigmatiseringar kan personer med funktionsnedsättningar bli uteslutna från aktiviteter 

(Christiansen & Townsend, 2004). 

Rehabilitering för personer med synnedsättning 

Synrehabiliteringen styrs så som övrig rehabilitering av Hälso- och sjukvårdslag (1982:763). 

Det är i Sverige syncentralerna som står för rehabiliteringsinsatser till personer med 

synnedsättning eller blindhet (Lutteman, 2002). Enligt WHO:s klassificering översatt av 

Socialstyrelsen (2010) avgörs omfattning av synnedsättning utifrån synskärpan men även med 

hänsyn till synfältet. Beroende av synskärpan benämns omfattningen utifrån olika kategorier: 

 

Kategori Benämning Synskärpa 

0 Lindrig eller igen synnedsättning Full syn (1,0) till 0,3 

1 Måttlig synnedsättning  0,3-01 

2 Svår synnedsättning 0,1-0,05 

3 Blindhet 0,05-0,02 (Hit räknas även personen med synfält 

10º runt centrum i det bästa ögat) 

4 Blindhet 0,02- ljusperception eller fingerräkning vid 1m 

5 Blindhet ingen ljusperception 

TABELL 1 Klassificering av synnedsättning. 

 

Dessa kategorier presenteras för att läsaren ska få en uppfattning av vad som räknas som 

synnedsättning i dagsläget. Viktigt att beakta är dock att dessa kategorier endast utgår ifrån 

synskärpan och till viss del synfält. Lutteman (2002) har funnit att syncentralerna arbeta mot 

många olika målgrupper som kan anges utefter ålder; barn, vuxna, äldre och pensionärer, men 

även anges utifrån synskärpan liknande så som i texten ovan. 

 

Då en person har en medfödd eller förvärvad synnedsättning finns möjligheter till 

rehabilitering på syncentralen i personens landsting. I enlighet med Hälso- och sjukvårdslag 

(1982:763) ska rehabiliteringen och tillhandahållandet av hjälpmedel, planeras i samråd med 

personen som har fått en synnedsättning. Vid upprättande av rehabiliteringsplan ska planerade 

och utförda åtgärder beskrivas och även närstående ska ges möjlighet att delta i planens 

utförande om det är lämpligt. Höök (2001) beskriver även att rådgivning till anhöriga är 

gynnsamt eftersom att det förbättra motivation och attityder till rehabilitering. 

 

I Luttemans (2002) rapport ”Kartläggning av rehabiliteringsinsatser på syncentralerna i 

Sverige” framgår att syncentralerna bidrar med många olika rehabiliteringsinsatser till 

personer med synnedsättning eller blindhet. De övergripande målen med insatserna som 

framgick var bland annat att personen ska vara självständig i aktiviteter och kunna hantera sin 

livssituation, ha självinsikt och självkännedom samt känna sig trygg och säker. Det benämns 

inte så många specifika åtgärder eller insatser för de anhöriga. De har möjligheter att få råd 

och deras närvaro (om de är med) under besöken ska tänkas öka deras förståelse. Det framgår 

även att det borde finnas tid för anhöriggrupper. Tydligt är att fokus är på personerna som har 

fått eller har en synnedsättning. Förståeligt är detta för att det främst är de som har behov av 

insatser på grund av en funktionsnedsättning som de måste lära sig leva utifrån. Det framgår 

att syncentralerna inte verkar arbeta aktivt för att göra de anhöriga delaktiga i rehabiliteringen. 
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Föräldrar till barn med synnedsättning verkar göras mer aktiva medan anhöriga till äldre mest 

verkar vara med om de själva väljer att följa med under besöket. 

Anhörig 
Anhörig eller närstående? För att undvika förvirring har jag valt att använda begreppet 

anhörig genom hela studien. De flesta av oss människor är anhöriga, vi bland annat ger och 

tar emot hjälp till exempel från våra föräldrar, maka/make, sambo, barn och syskon. 

Anhörigbegreppet kan vara förvirrande då man är anhörig som hjälpgivare och som 

hjälpmottagare till varandra (Jeppsson Grassman, 2003). I studiens bakgrund innefattar 

därmed begreppet anhörig, olika familjerelationer men även vänner och grannar eftersom 

behandlade texter och forskningen i bakgrunden även inkluderar dessa anhöriga. Anhörig är 

då den personen som hjälper en hjälpbehövande person. Fortsättningsvis fokuserar studien 

sedan på anhöriga som är samboende med en äldre person med synnedsättning. Anhörig 

kommer att benämnas som anhörig och person med synnedsättning som person med 

synnedsättning. 

Anhörigstöd - ett samhällsintresse 

För att belysa den rådande synen på anhöriga i det svenska samhället behandlas i denna del 

anhöriga utifrån ett samhällsperspektiv och stödet de ger till den hjälpbehövande personen. 

Litteratur och forskning har allt mer börjat beakta den viktiga roll som anhöriga spelar för den 

äldre personen (Hansson, Jegermalm & Whitaker, 2000; Jeppsson Grassman, 2003; 

Johansson, 2007). Anhörigas insatser och även deras behov av stöd har allt mer börjat 

synliggöras. Detta just för att de bevisligen är en mycket viktigt resurs till hjälpbehövande, 

men främst bidragande till detta intresse är att antalet äldre ökar och därmed efterfrågan av 

vård samtidigt som vården måste dras med ekonomiska besparingar. Insatser och stöd till 

anhöriga utefter deras behov kan leda till att de kan ge ett bättre stöd till den hjälpbehövande. 

Ett samarbete mellan vården och anhöriga skulle kunna bidra till att spara pengar (Hansson, 

Jegermalm & Whitaker, 2000). Regeringen har i en proposition (1997) konstaterat att 

kommunerna inte tillräckligt har stöttat anhöriga som utför omfattande hjälpinsatser. Detta 

ledde bland annat vidare till stimulansmedel för att utveckla stödet till anhöriga och därmed 

underlätta för dem samt bidra till en ökad livskvalitet. Socialstyrelsen fick därefter 

fortsättningsvis i uppdrag att fördela stimulansbidraget till kommunerna samt följa upp, 

utvärdera och sprida kunskap om bidragets användning och effekt. Projektet kallades Anhörig 

300 och resulterade i flera rapporter och förbättrat anhörigbemötande i kommunerna 

(Socialstyrelsen, 2002). Det samhälleliga och politiska intresset för anhöriga har fortsatt och 

den första januari 2009 trädde ett nytt lagtillägg i socialtjänstlagen (2009:549) igenom, som 

behandlar anhörigas rätt till stöd från socialnämnden vid vård av närstående. I Regeringens 

Promemoria (2008) för lagtillägget ”stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående”, 

beskrivs att ett utökat stöd till anhöriga är viktigt för den anhöriga för samhället. Ovanstående 

text visar på att anhöriga ses som betydelsefulla i samhället, viktigt är dock att det inte går 

över till att de exploateras i jakten på besparingar då antalet äldre ökar. Denna studie beaktar 

samhällsnyttan men huvudfokus är att resultatet förhoppningsvis ska bidra till kunskap och 

förståelse om de anhörigas situation. Detta för att vidare kunna utforma ett bättre anpassat 

stöd till anhöriga som kan ge en ökad livskvalitet för både anhöriga och den hjälpbehövande 

personen. Stöd till anhöriga kan då ses vara bra för den anhöriga och den hjälpbehövande 

personen med även bra för samhället. 
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Betydelsen av anhörigas stöd 

I Sverige är det i dag staten som har ansvar för vård och omsorg, de flesta människor vänder 

sig dock till anhöriga vid behov av hjälp (Johansson, 2007). Horowitz (1985) har i en studie 

studerat vad anhöriga till äldre personer ger för stöd och sammanfattat detta i fem kategorier: 

1) känslomässig hjälp, 2) direkt praktiskt hjälp, 3) hjälp genom att agera ombud för kontakter 

med myndigheter och organisationer, 4) ekonomiska hjälp och 5) delat hushåll. Hjälpen kan 

variera från små ärenden till omfattande uppgifter. Liknande Horowitz (1985) studie har 

Cimarolli och Boerner (2005) studerat stödet som omgivningen ger äldre personer fast med 

fokus på dem med synnedsättning och upplevelser av positivt och negativt stöd. De menar att 

det negativa stödet handlar om omgivningens bristande förståelse för funktionell och 

psykologisk påverkan till följd av synnedsättning. Stödet anhöriga bidrar med är ändock 

viktigt, de som angav högst depressiva symptom hade inget socialt stöd och därefter följde de 

som enbart upplevde negativt stöd. De som angav att de endast fick positivt stöd rapporterade 

minst depressiva symptom och därefter de som angav att de fick både positivt och negativt 

stöd. Likartade resultat framkom vid angivelse av livstillfredsställelse, skillnaden var dock att 

de som rapporterade endast negativt stöd hade lägre livstillfredsställelse än de som inte 

rapporterade något socialt stöd. Det vanligaste positiva stödet från familjemedlemmar var 

praktisk hjälp med dagliga aktiviteter och sedan affektivt stöd, det vill säga att kunna prata om 

det som hänt även emotionellt. Det vanligaste negativa stödet var omgivningens 

underskattning av förmåga följt av oförstående inför behov av oberoende, konflikter och 

underskattning av begränsningar. Det kan ses i samband med resultaten av Reinhardt, Boerner 

och Horowitz (2006) som har kommit fram till att det endast var praktiskt stöd som hade 

negativ effekt medan affektivt stöd hade positiv effekt. De fann signifikanta bevis på att 

depressiva symptom och anpassning till synnedsättningen påverkades positivt till följd av 

upplevelser av affektivt stöd. Praktisk hjälp var endast associerat med positiv inverkan på 

anpassning till synnedsättning. 

 

Upplevelsen av negativt stöd till följd av bristande förståelse för funktionell och psykologisk 

påverkan kan öka till följd av synrehabilitering om inte anhöriga görs delaktiga. Personen 

med synnedsättning utvecklas i sin situation, lär på nytt och lär nytt för att bli mer oberoende 

medan den anhöriga ”står still” och kan upplevas som överbeskyddande av brukaren 

(Cimarolli & Boerner, 2005). Följderna av överbeskyddande har studerats av Cimarolli, 

Reinhardt och Horowitz (2006) och de konstaterar att det kan leda till mindre optimal 

anpassning till synnedsättning. Större funktionsnedsättning och större praktiskt stöd från 

omgivningen var associerat med större upplevelse av överbeskyddande hos personen med 

synnedsättning. Horowitz, Goodman och Reinhardt (2004) som har undersökt hur anhöriga 

och äldre med synnedsättning kongruerar på olika områden, beskriver att anhöriga skattar de 

äldre som mer funktionshindrande och sig själva som mer överbeskyddande än vad de äldre 

själva gör. Anhöriga tror ofta att de förstår tillståndet hos den äldre med synnedsättning bättre 

än vad de äldre tycker att de gör. De som hade bäst överensstämmelser i studien var de där 

anhöriga hade god insikt i den äldre personens tillstånd och en god relation. Det visar därmed 

på att de anhöriga som har förståelse för tillståndet hos den äldre personen med 

synnedsättning, kan på ett bättre sätt förstå vad han/hon är i behov av och hur de upplever 

olika situationer. 

 

Reinhardt (2001) har liksom Cimarolli och Boerner (2005) studerat effekterna av familj och 

vänners positiva och negativa stöd hos personen med synnedsättning. Hon fann signifikanta 

bevis på att affektivt stöd från familjemedlemmar ökar livstillfredsställelsen hos personer med 

synnedsättning. Negativt stöd från familjemedlemmar var även här associerat med depressiva 

symtom (Cimarolli & Boerner, 2005; Reinhardt, 2001; Reinhardt, Boerner & Horowitz, 
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2006). Fortsättningsvis har även Reinhardt, Boerner och Horowitz (2009) studerat påverkan 

av sociala stöd vid anpassning till synnedsättning hos en äldre person med synnedsättning. De 

har kommit fram till att det är viktig med socialt stöd främst initialt från familjen för 

anpassning till synnedsättningen för personen, liksom Reinhardt (1996) som beskriver att stöd 

från familj och vänner signifikant påverkade personens med synnedsättning anpassning. 

MacIlvane och Reinhardt (2001) beskriver att kvinnor och män som har stöd från både familj 

och vänner mådde signifikant bättre psykiskt, detta gjorde även männen med endast stöd från 

familjemedlemmar. De som hade stöd från både familj och vänner hade även en bättre 

anpassning till synnedsättningen. Det var vidare kvalitén inte kvantiteten av stödet som var 

väsentligt, de som hade sämre kvalitativt stöd och mer stöd upplevde sämre psykologisk 

status än de som hade bättre kvalitativt stöd och mindre stöd. 

 

Forskning visar genomgående på att stödet från anhöriga då en äldre person får en 

synnedsättning är oerhört viktigt på många olika sätt. Detta konstaterar även Burmedi, 

Becker, Heyl, Wahl, och Himmelsbach (2003) liksom Bambara et al. (2009a) i deras 

sammanställningar av forskning som behandlar betydelser av socialt stöd. Vidare är det 

viktigt att notera att inte allt stöd hade positiv inverkan på personen med synnedsättning, när 

det upplevs som negativt kan det leda till mer nedsatta funktioner. Detta är intressant i 

förhållande till Goodman och Shippys (2002) studie. De har studerat emotionellt tillstånd hos 

makar där en av dem har en synnedsättning. De fann bevis på att då en av makarna är 

deprimerad är det sannolikt att den andra upplever depressiva symtom. Då en person får en 

synnedsättning och depression som följd är det troligt att makan/maken till person får också 

depression. Upplevelser av negativt stöd kan påverka personen med synnedsättning psykiskt 

negativt, deras nedsatta emotionella tillstånd kan vidare ”smitta” den anhöriga och kanske 

påverka stödet de ger i än mer negativ riktning. 

Anhörig till person med synnedsättning 

Ovan har konstaterats att anhöriga lägger ner mycket tid och kraft på att hjälpa 

familjemedlemmar i behov av olika former av stöd. Det finns däremot inte lika mycket 

forskning som behandlar hur det är att vara anhöriga till en person med synnedsättning utifrån 

den anhörigas upplevelser. Däremot finns forskning om deras betydande roll utifrån 

personens med synnedsättning perspektiv. Bambara et al. (2009a) beskriver att det behövs 

mer forskning utifrån de anhörigas perspektiv om hur de påverkas och vilka behov de har då 

en nära person till dem får en synnedsättning samt framgångsfaktorer för anhörigas 

anpassning. De menar vidare att det är förvånande att så få forskare har fokuserat på 

anhörigas behov eftersom de trots allt ofta är ansvariga för en stor del av praktisk och 

emotionellt stöd till personer med synnedsättning vilket flera studier visar på (Cimarolli & 

Boerner, 2005; Reinhardt, 1996, 2001; Reinhardt, Boerner & Horowitz, 2006). Bambara et al. 

(2009a) konstaterar även att familjemedlemmar både på positivt och negativt sätt spelar en 

signifikant roll för personens anpassning till sin synnedsättning. Vidare menar de att 

familjemedlemmar även kan få problem till följd av att behöva anpassa sig till personen med 

synnedsättning, vilket kan påverka utfallet av rehabiliteringen. 

 

I en annan studie beskriver Bambara et al. (2009b) att anhöriga till äldre personer med 

synnedsättning upplever psykosociala besvär, särskilt de som har sämre förmåga till 

problemlösning. Högre problemlösningsförmåga och högre motivation till att lösa problem 

visade signifikant på lägre nivåer av depressiva symptom och bättre tillfredställelse med livet. 

Bambara et al. (2009b) beskriver att det emotionella tillståndet hos den äldre personen med 

synnedsättning påverkar den anhöriga, särskilt vad gäller makar, vilket även Goodman och 

Shippys (2002) studie visar på. Strawbridge, Wallhagen och Shema (2007) har liksom 
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Bambara et al. (2009b) studerat anhörigas situation. De beskriver även att en make/makas 

synnedsättning negativt påverkade partnern, den anhöriga hade depression och nedsatt fysisk 

funktion, välbefinnande, sociala delaktigheter och äktenskapets kvalité, liknande personen 

med synnedsättnings nedsättningar. Makarna påverkades i mer negativ uträckning då maken 

fick synnedsättning än tvärt om. Studierna visar på att livssituationen hos även den anhöriga 

till personer med synnedsättning kan påverkas på olika sätt (Bambara et al., 2009b; 

Strawbridge, Wallhagen & Shema, 2007). 

Rekommenderat stöd till anhöriga 

I jämförelse med tidigare behandlad forskning om stöd som anhöriga bidrar med till den 

hjälpbehövande personen, har rekommenderat stöd till anhöriga en annan riktning. Det 

handlar i huvudsak inte här om stöd i den bemärkelsen som personerna med synnedsättning 

får från anhöriga, dvs med praktiska göromål eller emotionellt. Forskningsstudier lyfter här 

fram stöd till anhöriga som lärande genom delaktighet i rehabiliteringen (Bambara et al., 

2009b; Cimarolli & Boerner, 2005; Cimarolli, Reinhardt & Horowitz, 2006; Goodman & 

Shippy, 2002; Horowitz, Goodman & Reinhardt, 2004; Reinhardt, 2001; Reinhardt, Boerner 

& Horowitz, 2009; Strawbridge, Wallhagen & Shema, 2007). De anhöriga behöver liksom 

personen med synnedsättning lära sig för att få redskap till att hantera den förändrade 

livssituationen vilket även Berndtsson (2001) lyfter fram. 

 

Reinhardt (2001) beskriver att det är viktigt att nära familj och vänner som bistår med stöd 

identifieras och inbegrips i interventionerna för en positivare anpassning till situationen. 

Horowitz, Goodman och Reinhardt (2004) menar även att det är viktigt att personal arbetar 

för att anhöriga ska få insikt i den äldre personens tillstånd. Reinhardt, Boerner och Horowitz 

(2006) rekommenderar vidare att personal som arbetar med personer med synnedsättning 

måste underlätta kontakt mellan dem och deras anhörig, så att anhörigas stöd bidrar på ett 

positivt sätt. Personen med synnedsättning behöver känna sig bekväm med att fråga efter 

hjälp när det verkligen behövs och anhöriga måste vara lyhörda och respektfulla till personens 

självständighet. Cimarolli, Reinhardt och Horowitz (2006) förespråkar att riskerna med 

överbeskyddande tas upp och föreslår stödgrupp för anhöriga. Cimarolli och Boerner (2005) 

drar vidare slutsatsen att överbeskyddande är en problematisk form av negativt stöd, men att 

det överlag är bättre att ha stöd än inte alls. De rekommenderar även stödgrupper för att 

förebygga upplevelserna av negativt stöd, antingen enbart anhöriga eller både anhörig och 

person med synnedsättning. Anhörigas delaktighet menar Goodman och Shippy (2002) är 

viktigt för att bättra bådas emotionella tillstånd. Strawbridge, Wallhagen och Shema (2007) 

förespråkar även att anhöriga makar/makor ska göras mer medvetet delaktiga i behandling 

och rehabilitering. God kommunikation mellan makarna behöver främjas genom att underlätta 

för dem att identifiera vad som är hjälpfullt stöd och vilket som inte är det. Bambara et al. 

(2009b) anser att anhöriga skulle kunna ha nytta av utbildning om hur de ska ge stöd och hur 

de hanterar förändringar då en person får synnedsättning. Dessa rekommendationer för stöd 

till anhöriga behöver beaktas inom rehabiliteringen. Grupprehabilitering som har haft bevisad 

effekt hos äldre personer med synnedsättning som Ekelund (2005) beskriver, skulle kanske 

kunna vara något även för anhöriga.  

 

Det evidensbaserade programmet ”Att finna nya vägar” betonar ett problemlösningsorienterat 

förhållningssätt för att bättra problemlösningsförmågan hos deltagarna (Eklund, 2005). 

Eftersom förmågan att lösa problem hade en signifikant påverkan på anhörigas psykosociala 

status vore ett sådant programs förhållningssätt att föredra även i ett program för anhöriga för 

att de ska kunna lära sig ett sådant tänkande (Bambara et al., 2009b). 

Stödgrupper/grupprehabilitering har Kleinschmidt (1996) och Cimarolli, Sussman-Skalka och 
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Goodman (2004) tittat närmare på. Kleinschmidt (1996) beskriver och utvärderar ett 

psykosocialt gruppprogram för äldre personer som nyligen fått synnedsättning och anhöriga, 

detta skapades bland annat för att tidigare interventioner inte inkluderade familjen som 

faktiskt även påverkas då en äldre person får en synnedsättning. Vidare betonas att 

synnedsättning är en familjeangelägenhet och i resultaten framkom att de äldre personerna 

med synnedsättning upplevde att familjen förstod dem bättre efter deltagande i gruppen. 

Programmets karaktär är en blandning av utbildning och stödgrupp. 

 

Cimarolli, Sussman-Skalka och Goodman (2004) har utvärderat ett grupputbildningsprogram 

för anhöriga (”program för partners”). Programmet visar på att det statistiskt signifikant 

förbättrar anhörigas förståelse för vad personen kan se och utföra, samt ökar deras kunskaper i 

när och hur mycket de ska hjälpa till. Förmågan att prata med varandra om stressfulla 

situationen som uppstår till följd av personens synnedsättning har förbättras samt att känslan 

av att vara fast i rollen som ”synskadad” minskade hos personen med synnedsättning. 

Problem som den anhöriga fått ta hand om på grund av personens synnedsättning har även 

minskat. I den kvalitativa analysen framgår även resultat som att personerna med 

synnedsättning nu klarar av sin vardag bättre. I studien beskrivs hur deltagarna upplever att 

programmet hjälpt dem i följande ordning; lära från andra att anpassa sig till olika situationer 

och hantera olika problem, lära sig att deras situation inte är unik (fler upplever liknande 

svårigheter), öppna upp sig och dela med sig, förstå att andra har det värre, lära sig praktisk 

information, ha möjlighet att ventilera och klaga, ta sig ut och träffa folk. Resultaten visar på 

att den anhörigas lärande och stödet till den anhöriga bättrade både anhörigas och personers 

med synnedsättning anpassning till och hantering av livssituation. 

Anhörigas behov och lärande utifrån aktivitet och 

delaktighet 

Studiens fokus är den förändrade livssituationen hos anhöriga till personer med 

synnedsättning. Här har jag valt att fokusera på aktivitet och delaktighet i livssituationen, och 

vad en förändrad livssituation hos personen med synnedsättning medför för behov och behov 

av lärande hos den anhöriga. Aktivitetsbegreppet samspelar med delaktighet, behov och 

lärande. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter [FSA] (2005) definierar aktivitet som: 

”människans utförande av meningsfulla och betydelsefulla uppgifter i interaktion/samspel 

med omgivningen.” (s.14) Här lyfts även delaktighet med andra personer i aktivitet fram, 

vilket senare kommer behandlas. Fortsättningsvis beskrivs en persons aktivitetsförmåga 

innebära: ”… förmåga att utföra de uppgifter som hon vill och behöver göra i syfte att 

tillfredsställa behov och uppnå vitala mål” (FSA, 2005, s. 14) Här ses även behov vara 

centralt och styrande av aktivitet liksom förmågan som kan handla om en persons inneboende 

resurser till utförande men även sådant som skulle kunna läras. 

 

Litteratur och forskning utgår ofta ifrån personen som har en funktionsnedsättning och på 

vilket sätt dennes möjligheter och hinder påverkar aktivitet och delaktighet. Det som är 

intressant i förhållande till studiens fokus är därmed hur anhörigas aktivitet och delaktighet 

påverkas. En förändrad livssituation hos personen med synnedsättning, kan innebära att 

tidigare sätt att utföra aktiviteter på inte längre fungerar. Det kan påverka delaktighet då 

personen inte kan delta i en aktivitet som tidigare givit gemenskap. De behöver lära sig att 

hantera förändringarna i aktivitet och delaktighet. Detta kan tänkas påverka den anhöriga som 

även kan behöva lära sig hantera förändringarna som kan vara gemensam med personen med 

synnedsättning, men även egna. 
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Aktivitet och delaktighet 

För att kunna få förståelse för anhörigas aktivitet och delaktighet följer här en redogörelse för 

begreppens komplexa betydelse. Begreppet aktivitet kan innefatta vad en person använder sin 

tid till beroende på biologiska-, psykologiska- och kontextuella förhållanden (Christiansen & 

Townsend, 2004). Redan från barndomen är människan en aktiv varelse som engagerar sig i 

olika slags aktiviteter. Centralt är primära aktiviteter för överlevnad men de utförs även för 

nöje och glädje. Då personen genomför aktiviteter kan kapaciteten och självförtroendet öka, 

vilket bidrar till en bättre förmåga att klara av nya aktiviteter (Kielhofner, 2008), det kan ses 

som att personen har lärt sig i och av aktiviteten. Kielhofner (2008) och Kramer, Hinojosa och 

Brasic Royeen (2003) beskriver att aktivitetsmönster hos en person behandlar de aktiviteter 

hon/han väljer att delta i, vilket skiljer sig från person till person. Hur personen väljer beror på 

hur hon/han värderar aktivitetens meningsfullhet och sin egen kapacitet till utförandet. Valet 

av aktiviteter formar personens identitet och vidare vad som upplevs som meningsfullt 

(Kielhofner, 2008). I klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa [ICF] 

utvecklad av WHO Socialstyrelsen (2003), beskrivs aktivitet som en persons genomförande 

av en uppgift eller handling och aktivitetsbegränsning som svårigheter vid utförandet 

aktivitet. Delaktigheten syftar till personens engagemang i livssituationen, därmed 

delaktighetsinskränkningar som svårigheter vid engagemang. Vidare bedöms svårigheter en 

person kan ha i aktivitet och delaktighet genom bedömningsfaktorerna genomförande och 

kapacitet. Genomförandet beskriver vad en person gör i den aktuella omgivningen, vilket 

behandlar den fysiska, sociala och attitydmässiga miljön. Kapacitet handlar om personens 

förmåga att utföra en uppgift eller handling. Bedömningsfaktorerna genomförande och 

kapacitet kan därmed användas för att utreda svårigheter i aktivitet och delaktighet hos de 

anhöriga.  

 

Vidare sker många aktiviteter på rutin till exempel klä på sig, laga mat och handla 

(Kielhofner, 2008; Kramer, Hinojosa & Brasic Royeen, 2003). Kielhofner (2008) menar att 

rutinerna och vanorna är oerhört viktiga då de inte kräver så stor tankekraft eller mycket 

energi då de utförs, samt strukturerar upp personens vardag. De kännetecknas av automatiska 

handlingar som personen inte behöver reflektera så mycket kring utan hon eller han kan 

fokusera sin uppmärksamhet på de aktiviteter som kräver mer. Aktiviteterna utförs i 

förhållande till det rådande samhället och kulturella situation som personen lever i. En god 

balans av aktiviteter skapar fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande medan obalans i 

längden leder till ohälsa, denna balans/obalans skiljer sig från person till person beroende på 

personens aktivitetsmönster (Wilcock, 2006). Detta visar på att det är viktigt att få kunskap 

och förståelse för de anhörigas livssituationer och aktiviteter, för att kunna förebygga 

eventuell obalans i aktivitetsmönster. 

 

Även kulturen påverkar valet av aktiviteter och en persons aktivitetsmönster. Perski (1994) 

beskriver att tillhörigheten och aktiviteter som utförs i en kultur kan skapa en känsla av 

sammanhang och att det är ett starkt försvar mot påfrestningar. Det kan därför vara väsentligt 

att se till de anhörigas delaktighet och aktivitet i kulturer. En känsla av sammanhang skapas 

genom upplevelser av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 2005). Det 

vill säga att världen upplevs på ett begripligt sätt och går att förklara och strukturera samt 

hanterbar genom personens resurser som egenskaper, kunskaper, familj och vänner. Personen 

upplever även känslomässig meningsfullhet i det den gör vilket motiverar till aktivitet. 

Christiansen och Townsend (2004) menar även att aktiviteter kan skapa mening hos en person 

och är viktiga för välmående och välbefinnande. Alla människor upplever i vissa situationer 

begränsningar i aktivitet och delaktighet, alltså funktionshinder som därmed kan ses som 

något universellt (Björck-Åkesson & Granlund, 2004) 
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Lärande vid förändrad livssituation 

Lärande utifrån en förändrad livssituation lyfts här fram, främst utgår texten ifrån personer 

med synnedsättning eftersom det inte finns någon text som utgår ifrån den anhöriga. 

Personens med synnedsättning lärande kan dock belysa och ge kunskap om anhörigas 

uttryckta lärande. Tidigare har jag tagit upp lärande för att hantera en synnedsättning utifrån 

Berndtssons (2001) forskning. Det handlade om lära på nytt och lära nytt för personen med 

synnedsättning samt gemensamt lärande med den anhöriga (se lärande vid synnedsättning). 

 

Bron och Lönnheden (2005) beskriver lärande som att personen ändrar sin syn, förståelse eller 

hanterande av något. Lärandet pågår hela livet, det vill säga ett livslångt lärande, det är 

beroende av situationen samt det sociala sammanhanget. Människors berättelser grundade på 

erfarenheter och kunskaper är biografiskt lärande och genom reflektion eller berättande sker 

lärandet. Genom biografiska berättelser kan ett tillstånd kallat floating uppmärksammas, 

personen har då en upplevelse av att inte kunna påverka sin situation. Framtidsutsikterna är 

inskränkta och aktiviteten avstannar, de tidigare erfarenheterna och kunskaperna räcker inte 

till för att hantera den nya situationen och nya sätt upplevs inte som användbara (Bron & 

Lönnheden, 2005). Detta liknar Berndtssons (2001) tidigare beskrivning av brott som kan 

upplevas av personer som får en synnedsättning (se Att få en synnedsättning). Personernas 

möjlighetshorisont kan vara starkt inskränkt, möjligheter till vidgning kan ske genom att träffa 

någon som varit i liknande situation och leda mot handlingshorisonten där lärandet kan ske 

för att kunna hantera den nya situationen (Berndtsson, 2001). Intressant är om även anhöriga 

kan uppleva floating och brott i sin förändrade livssituation. 

 

Didaktiken är viktig att beakta vid alla undervisningssituationer, så som den synpedagogiska 

undervisningen. Anhörigas behov av lärande kan belysas genom att fråga sig utifrån deras 

förändrade livssituation, det som didaktiken handlar om: ”vem som skall lära sig, vad man ska 

lära sig, när man ska lära sig, med vem man skall lära sig, var man skall lära sig, hur man 

skall lära sig, genom vad man skall lära sig, varför man ska lära sig, för vad man ska lära sig” 

(Uljens, 1997, s.17) 

Perspektiv på behov 

Det finns många olika perspektiv på behov och de mest väsentliga inom studiens ramar lyfts 

här fram. De är viktigt att vara medveten om dessa för att i studien kunna fånga upp och 

studera anhörigas behov. Begreppet behov kan ses ha många olika betydelser och innebörder. 

I förhållande till studien kan ett påvisat behov ge uttryck för motiv till interventioner, som i 

politiska sammanhang där behov används för att avgöra hur resurser ska fördelas (Thorslund 

& Larsson, 2002). Behov kan förstås utifrån olika perspektiv som medicinska och 

psykologiska där det ses som individuella egenskaper medan sociologin och 

socialantropologin ser individens behov kopplade till en samhällelig kontext. Enligt Eneroth 

(1988) lyfter även det sociomateriella behovsperspektivet fram den materiella påverkan av 

behov hos människan, ekonomiskt, fysiskt, psykiskt och socialt. Saker kan skapa 

behovssituationer som man kanske inte tänkte på innan de införskaffades.  

 

Aktörsperspektivet förespråkar att vi människor inte enbart styrs av de olika behoven. 

Människan har en vilja och kan därmed välja sina behov. Människors vilja som även styr 

behoven är mycket viktigt att beakta utifrån aktörsperspektivet (Eneroth, 1988), samt att 

behov är ett föränderligt begrepp som varierar mellan samhällsgrupper och över tid. Kulturen 

och materiell tillgång i ett samhälle, påverkar vad som kan ses som nödvändiga behov vilket 

därmed kan vara olika från samhälle till samhälle över tid. Behov kan beskrivas som en social 

konstruktion, det skapas hos individen genom samspel med andra individer (Thorslund & 
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Larsson, 2002). Westlund (2001) beskriver det på liknande sätt: ”För att förstå mänskliga 

behov är det många gånger inte tillräckligt att analysera människans förhållande till sig själv, 

man måste också analysera hennes relation till andra människor och till de ting hon omger sig 

med. Många behov grundas i våra sociala och materiella förhållanden.” (s. 34-35) En 

öppenhet för de presenterade perspektiven är nödvändigt då jag inte anser att endast ett ger 

någon helhetsbild av den anhörigas behov. Viktigt är dock att beakta den sociala kontexten 

eftersom man alltid befinner sig eller påverkas av den. Den anhöriga studeras till exempel i 

relation till personen med synnedsättning och kan inte uteslutas från det sociala 

sammanhanget inom denna studies ramar.  

 

I dagens samhälle handlar det även om att överleva i den sociala kontext som omger oss. von 

Wright (1995) beskriver vidare att det kan vara svårt att avgöra vad som är ett primärt 

(grundläggande/medfött) behov utifrån en individs målinriktade handlande, eftersom 

samhället och det sociala trycket framkallar sekundära behov. von Wright (1995) menar att 

det är viktigt att gå till grunden med ett målinriktat handlande vilket först kan verka uppfylla 

ett trivialt behov men som kan ha grunden i ett större behov. Jag kan se att denna kunskap kan 

bidra med stöd till studiens genomförande, genom observationer kan förhoppningsvis dessa 

målinriktade handlingar uppmärksammas inom den sociala kontexten av synrehabiliteringen.  

 

Westlund (2001) framhåller att det är viktigt att se med en helhetssyn på hela individens 

levnadsmönster för att kunna avgöra den enskilde individens behov. Detta synsätt är mycket 

aktuellt inom denna studie då jag som författare utifrån de anhörigas livssituation i dag söker 

behov som uttrycks. Ett helhetsperspektiv för att tydliggöra hela livssammanhanget med 

levnadsmönster menar även Eneroth (1988) är viktigt för att kunna identifiera behoven. Han 

menar dock att den som gör en behovsbedömning oftast omedvetet utgår ifrån en viss modell 

eller perspektiv på behov. I stället förespråkar Eneroth (1988) liknande Westlund (2001) en 

helhetssyn på människans personliga levnadsmönster med behov för att förstå beteende eller 

problem. Varje människa har sitt eget levnadsmönster med olika behov och därmed olika 

beteende för att tillfredsställa dem. Man kan tala om enskilda behov men de är inte helt och 

hållet avgränsbara utan är en del av det totala sammanhanget (Eneroth, 1988). 
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Metod 

För att få kunskap och förståelse för anhörigas livssituation valde jag att göra observationer av 

ett synpedagogbesök med personen med synnedsättning och en anhörig, direkt efter 

observationerna utfördes intervjuer med anhöriga. Bryman (2002) beskriver att det är vanligt 

att flera metoder används inom den kvalitativa forskningstraditionen. Faktorer som påverkar 

studiens genomförande är synen på teori, ontologi och kunskapsteori (Bryman, 2002). För att 

nå kunskap och förståelse för livssituationen som uttrycks hos den anhöriga som är 

samboende med en äldre person med synnedsättning, valde jag att använda mig av den 

kvalitativa forskningstraditionen och den tolkande hermeneutiken. Jag har därmed genom 

tolkning av observationer och intervjuer försökt nå förståelse och kunskap om livssituationen 

hos anhöriga till en person med synnedsättning. Vid den hermeneutiska tolkningen har jag 

beaktat sociala konstruktioners påverkan exempelvis via anhörigas konstruerade 

föreställningar vilka kan tänkas ha sitt ursprung utifrån samhällets syn om personer som har 

synnedsättning. Livssituationen hos de anhöriga kan därmed tänkas vara påverkade av sociala 

konstruktioner utifrån det rådande samhället och omgivningen (Bryman, 2002). Vidare vad 

som betraktas som kunskap i studien är i enlighet med den tolkande kunskapsteoretisk 

inriktningen. I enlighet med studien behandlar den förståelsen av människors handlingar och 

tyngden ”… ligger på en förståelse av den sociala verkligheten på grundval av hur deltagarna 

i en viss miljö tolkar denna verklighet.” (Bryman, 2002, s. 250). Tolkande synsätt innebär att 

betrakta den sociala kontexten utifrån hur deltagarna tolkar sin omgivning och hur forskaren 

tolkar deltagarnas tolkningar. Det innebär att jag har beskrivit anhörigas livssituation i 

förhållande till hur de tolkar och upplever den sociala verkligheten, som sedan har tolkats av 

mig som författare. Livssituationen ses alltså inte som en isolerad verklighet utan i samspel 

med omgivningen. Jag belyser via den valda kunskapsteoretiska inriktningen den mening 

anhöriga tillskriver sin omgivning och det som sker i den. Observationerna och intervjuerna 

har varit de redskap jag valt att använda, för att samla information och få kunskap och 

förståelse för livssituationen hos anhöriga.  

 

Praktiska faktorer har spelat en stor roll vid studiens utförande, de påverkar planering av 

studiens konkreta genomförande vilket även belyses av Bryman (2002). Han beskriver vidare 

att ”forskning skapas utifrån spännvidden mellan det ideala och det genomförbara” (s. 39). 

Det går alltså i ord att få en studie att metodmässigt låta hur perfekt som helst, men det skall 

även gå att praktiskt genomföra den. Inom ramarna för denna studie vad gäller tid och 

omfattning fick jag begränsa mig vad gäller utförandet. Önskvärt hade varit att även inkludera 

personen med synnedsättning och synpedagogens perspektiv på den anhörigas livssituation 

genom intervjuer. Observationerna har dock bidragit med lite material utifrån dessa 

funderingar. Flera praktiska svårigheter har uppkommit vid studiens utförande vilket framgår 

vidare i metodbeskrivningen. Till att börja med beskrivs urvalet och genomförandet av 

studien för att senare behandla tolkningsarbetet. 

Urval 

Urvalet baseras på anhöriga som är samboende med äldre personer över 65 år som fått en 

synnedsättning. En chef och en synpedagog på en syncentral i Sverige kontaktades via mail 
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för efterfrågan om hjälp med studiens utförande och därmed bistå med att hitta deltagare. De 

fick ett informationsbrev som jag rekommenderade att de även skulle sprida till berörd 

personal (se bilaga 1), här ingick även information enligt de forskningsetiska principerna 

(Vetenskapsrådet, 2002). Inklusionskriterierna för att delta var att personen som fått en 

synnedsättning skulle ha ett planerat återbesök hos en synpedagog (alternativt annan 

yrkeskategori) på syncentralen, samt ha en medföljande samboende anhörig som varit med på 

besök på syncentralen innan. Jag valde inte något specifikt åldersspann vad gäller den 

anhöriga och den äldre personen med synnedsättning, eftersom ålder idag inte påvisar hur 

”pigg” en person är. Istället inkluderades personer som var minst 65 år och pensionerade, 

exluderades gjordes de som hade en alltför nedsatt psykisk och fysisk funktionsförmåga, 

vilket bedömdes av synpedagogerna som träffat personen vid ett tidigare tillfälle. En 

blandning av kvinnor och män efterfrågades för att eventuellt kunna se skillnader i det 

insamlade materialet. Urvalet kan beskrivas som ett bekvämlighetsurval, vilket enligt Bryman 

(2002) innebär att de individer som passar studiens urval som finns tillgängliga för forskaren 

ingår i studien. Urvalet resulterade i sex anhöriga, tre män och tre kvinnor. Strax inpå de 

kommande observationerna och intervjuerna lämnade en manlig anhörig återbud då det på 

något vis hade blivit missförstånd och den anhöriga inte kunde delta. Försök att hitta en ny 

deltagare gjordes av synpedagogen, men bortfallet gick dock inte att lösa inom rimlig tid. Av 

de återstående två männen och tre kvinnorna var samtliga make/maka till personerna med 

synnedsättning, därmed deltog totalt fem anhöriga i studien 

Genomförande 

Studien har en kvalitativ design med observationer och intervjuer av anhöriga till äldre 

personer som har fått en synnedsättning. De utvalda anhöriga och personerna med 

synnedsättning kontaktades inför de planerade återbesöken av en synpedagog. En tid bokades 

och informationsbrevet enligt de forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet (2002), 

skickades ut av synpedagogen till de anhöriga (se bilaga 2). Cirka två veckor innan 

observationerna och intervjuerna, fick jag av synpedagogen via mail ett preliminärt schema 

för de planerade besöken jag skulle delta vid. Där framgick även de anhörigas namn samt 

personerna med synnedsättnings namn och födelseår. Inför observationerna hade jag inga 

kontaktuppgifter till deltagarna, förutom till en som jag ringde och bokade tid för intervjun 

till, eftersom den inte kunde ske direkt efter observationen. Ingen av deltagarna hörde av sig 

innan observationerna och intervjuerna med funderingar. Första kontakten skedde alltså i 

samband med observationen. Jag försökte få alla närvarande att känna sig så bekväma som 

möjligt i intervjusituationen liksom under observationen. Vid synpedagogbesöken som 

observerades, presenterade jag mig som student för den anhöriga och personen med 

synnedsättning, och gick inte in på att jag arbetar som synpedagog på en syncentral för att 

minimera risken för att den vetskapen skulle påverka dem. Givetvis var många nyfikna och 

det gick inte alltid att undvika att nämna min bakgrund. 

 

Fyra återbesök förlades som hembesök och ett som besök på syncentralen. Jag och 

synpedagogen möttes upp på ett bestämt ställe innan första observationen och jag fick en liten 

presentation av planeringen inför besöket, sedan följde jag med synpedagogen till första 

observationen. Inför varje observerat besök fick jag en liten genomgång av synpedagogen, 

vad gäller tidigare kontakt och insatser. Det blev ett tajt schema på grund av tidsbrist och 

reseavstånd från min sida men även på grund av svårigheter att få ihop besöken 

sammanhängande för synpedagogerna. Observationerna och intervjuerna förlades under tre 

sammanhängande dagar och intervjuerna utfördes direkt efter observationerna med ett 

undantag. En intervju fick flyttas fram på grund av akut sjukdom och gjordes tio dagar efter 
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observationen, detta var inte optimalt men någon annan lösning fanns inte. Jag skrev noggrant 

ner observationen och studerade den innan jag gjorde intervjun för att på så vis ha det då 

observerade åter i tankarna. Under första dagen följde jag samma synpedagog, under besöket 

på syncentralen följde jag en andra och under hembesöket andra dagen följde jag en tredje 

synpedagog. Då de utfört det som besöket avsåg stannande jag kvar och gjorde intervjuerna 

enskilt med den anhöriga.  

 

Planeringen var initialt att alla observationer och intervjuer skulle ske på syncentralen, men 

synpedagogerna utförde ofta hembesök. Hembesöken har gett mig mer information om den 

anhöriga genom att de har varit mer avslappnade och jag har fått se hur de bor och har det 

ordnat. Det var även smidigare då personen med synnedsättningen inte behövde sitta och 

vänta, så som en person fick göra på syncentralen under tiden jag intervjuade den anhöriga. 

Detta upplevdes dock inte som något problem då personen blev omhändertagen av 

synpedagogen och fick fika.  

Observation 

Observationerna gjordes för att se anhörigas delaktighet och samspelet mellan anhörig, person 

med synnedsättning och synpedagogen. Syftet med observationerna var även att bidra med ett 

underlag till intervjuerna och att förlägga dem på syncentralen eller hemma hos deltagaren 

berodde mestadels på praktiska faktorer. Observationerna har varit mycket viktiga eftersom 

de har kompletterat intervjuerna och gett en vidare förståelse för de anhörigas situation. Vid 

intervjuer kan det vara lätt att säga sådant som låter bra och rätt, medan det vid en observation 

inte är lika lätt att exempelvis bete sig och handla ”rätt”. Jag kunde observera allas beteende 

och vad de sa för att senare ta upp det under intervjun med den anhöriga. För att kunna utföra 

observationerna gäller det att få tillträde till fältet relevant till mitt syfte och frågeställning 

(Bryman, 2002), vilket jag också erhållit. Observationerna har delvis varit av deltagande slag, 

jag har försökt hålla mig i bakgrunden för att observera men ibland har de andra deltagarna 

gjort mig mer delaktig genom att rikta sig till mig. Under tiden jag observerade tog jag 

anteckningar och skrev ner reflektioner. I enlighet med Fangens (2005) rekommendationer 

skrev jag ner fältanteckningarna och reflektionerna samt nya reflektioner så fort som möjligt 

efter observationerna. Fangen (2005) menar ”Att observera gör det enklare att ställa bra 

frågor” (s. 77), vilket jag senare har erfarit under intervjuerna. Observationen kan även vara 

bidragande på så sätt som von Wright (1995) beskriver, att behov kan uttydas i observerade 

handlingar som sedan kan ifrågasättas för att nå de eventuellt grundläggande behoven. Detta 

är viktigt eftersom jag även var intresserad av att kunna identifiera de anhörigas behov utifrån 

livssituationen. Vidare beskriver Westlund (2001) att det är viktigt att även se till hela 

individens livssituation för att kunna identifiera behoven. Observationerna har bidragit med 

en större inblick i livssituationen än om exempelvis enbart intervjuer hade utförts. 

Intervju 

Huvudsakligen genomfördes intervjuerna med de anhöriga i direkt anslutning till 

observationerna med undantag av en intervju som genomfördes en dryg vecka efter 

observation. Att senarelägga intervjun för att jag skulle få tid till reflektion utifrån 

observationerna var inte genomförbart inom studiens ramar, bland annat på grund av den tid 

jag hade till mitt förfogande. Genom intervjuerna med anhöriga fick jag kunskap om 

livssituationen utifrån deras perspektiv som kompletterades med materialet från 

observationen. Eftersom observationerna gjordes först kunde olika situationer tydligare 

belysas genom att lyftas fram i intervjuerna, tydligt var vilken plats de anhöriga tog själva 

eller gavs av personen med synnedsättning och synpedagogen. På syncentralen fick jag 

tillgång till ett rum där kunde göra intervjun med de anhöriga enskilt i lugn och ro, likaså 
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kunde vi sitta enskilt i hemmet på plats som valdes av den anhöriga. Intervjuerna 

genomfördes därmed i en lugn miljö. 

 

Intervjuerna beräknades ta cirka en timma vilket nämndes i informationsbreven (se bilaga 1 

och 2). I praktiken varierade de emellertid mellan 50 minuter till 2.5 timma. Mitt i intervjun 

på 2,5 timma togs en fikapaus med den anhöriga och personen med synnedsättning. Tre av de 

anhöriga och personerna med synnedsättning bjöd på fika innan, som en paus i eller efter 

intervjun. Intervjuerna spelades in på en bandspelare med de anhörigas tillåtelse. Banden 

transkriberades så snart som möjligt efter intervjuerna. Intervjun var av semi-strukturerad 

karaktär, vilket enligt Bryman (2002) innebär att specifika teman förbereds som ska behandlas 

i intervjun, men deltagaren ges i frågorna frihet att utforma sina svar. Jag har eftersträvat att 

formulera så öppna frågor eller påståenden som möjligt, och inte ha några specifika 

frågeställningar, vilket Bryman (2002) menar är ett sätt att nå deltagarnas egna uppfattningar 

och synsätt. Vidare menar han att intervjun gärna får röra sig i lite olika riktningar och de ska 

vara flexibla och följsamma inför deltagaren, för att på så vis få kunskap om vad denne 

upplever som viktigt att ta upp. Utifrån dessa rekommendationer har jag skapat en 

intervjuguide som stöd i intervjun. Teman och frågor användes emellertid inte i den specifika 

ordning eller utifrån de exakta formuleringar som anges i intervjuguiden (se bilaga 3). 

Provintervjuer på anhöriga utfördes och efter det ändrades och tillades frågor i guiden. 

Intervjun eller samtalet som det också skulle kunna kallas, utgick ifrån personen jag 

samtalade med och därefter formulerades öppna frågor. Beroende på vad de sa och tog upp 

behandlades då olika områdena i olika ordning. Guiden har gett mig en ram och funnit som 

stöd i samtalet och via mina tidigare erfarenheter har jag känt mig trygg och säker att utföra 

intervjuerna. Jag försökte även få intervjun att lite likna ett vanligt samtal så att deltagaren 

kunde slappna av och bara prata utifrån ämnet utan att behöva tänka så mycket på att svara 

”rätt”. Detta har inneburit ett givande och tagande då de ibland även ställt frågor till mig. Jag 

har dock intagit en mer lyssnande roll under samtalet och även gett tillfälle för naturlig 

tystnad och vänta in de anhöriga. Inför de anhöriga och i informationsbrevet till dem (se 

bilaga 2), har jag även benämnt intervjun som ett samtal i stället för intervju. 

Etiskt ställningstagande 

Som framgår i texten har jag aktivt arbetat mot en god etisk hållning för alla som har deltagit. 

Synpedagogerna och annan berörd personal på syncentralen samt de anhöriga och personen 

med synnedsättning, har fått informationsbrevet i enlighet med de forskningsetiska 

principerna från Vetenskapsrådet (2002) (se bilaga 1 & 2). Samtliga har fått information 

skriftligt i enlighet med informationskravet och muntligt samtycke har inhämtats i 

samstämmighet med samtyckeskravet. Jag har gjort mitt bästa för att uppfylla 

konfidentialitetskravet, men risk finns för att de olika deltagarna exempelvis identifierar sig 

själva och även synpedagogen samt att synpedagogerna identifierar varandra, de anhöriga och 

personer med synnedsättning som de känner till. För att även minska den risken har jag 

utelämnat viss information, bland annat om var observationerna och intervjuerna är utförda, 

under ett hembesök eller ett besök på syncentralen. Insamlat material och känsliga uppgifter 

förvaras även på ett säkert sätt och jag har aktivt valt att inte t ex samla in personnummer eller 

andra känsliga personuppgifter som direkt skulle kunna leda till identifiering. Sådana 

uppgifter är inte heller väsentligt inom ramarna för studien. Information och material jag 

erhållit har behandlats i enligt nyttjandekravet, det används endast för denna studie och 

kommer inte heller att lämnas ut i enlighet med kravet. 
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Förförståelse 

När jag arbetat med den hermeneutiska tolkningen av det insamlade materialet bestående av 

utskrifter av observationerna och intervjuerna, har det varit omöjligt att hålla mina egna 

erfarenheter och upplevelser helt utanför. Helt värderingsfri som forskare är helt omöjligt att 

vara, förförståelsen finns alltid med, bland annat så har man alltid med sig tidigare 

upplevelser, kultur och erfarenheter som är medvetna eller undermedvetna. Jag har aktivt 

reflekterat kring mina egna värderingar via de tankar som kommit under tolkningsarbetet 

vilket Bryman (2002) förespråkar. Ödman (2007) beskriver även att ”Hermeneutiken erkänner 

att vi alltid ser från aspekter, att vi aldrig kan ställa oss utanför oss själva när vi studerar 

verkligheten.” (s. 14) Hur jag har tolkat och förstått det insamlade materialet är till viss del 

därmed beroende av vem jag är som historisk varelse. En förförståelse utvecklas för det 

dagliga vi stöter på, så att vi inte behöver lägga ned så mycket energi på att tolka allt vi möter. 

När däremot förförståelsen inte räcker till och vi inte förstår måste vi tolka. Tolkningen är 

beroende av den sociala kontexten, en bestämd tid och plats av en person mitt i historien 

(Ödman, 2007). 

 

I enlighet med ovanstående text har jag valt att här presentera den förförståelsen jag hade 

innan tolkningsarbetet startade. Jag anser att när en av två samboende personer får en 

synnedsättning förändras livssituationen för båda, eftersom samboende personer även delar en 

viss del av livssituationen med varandra. Den som inte har synnedsättningen blir då oftast den 

närmaste anhöriga vilket kan innebära en ökad belastning. Det kan handla om aktiviteter som 

den anhöriga får ta över och lära sig utföra, inskränkt delaktighet och nya behov kan 

uppkomma tex behov av att lära sig. Beroende av rådande föreställningar om att ha och få en 

synnedsättning hos den anhöriga och personen med synnedsättning påverkas även deras 

handlande utifrån situationen. Föreställningarna kan vara sociala konstruktioner utifrån 

samhället och omgivningen, men även egna upplevelser och erfarenheter hos den anhöriga 

och personen med synnedsättning. Beroende på föreställningarna och vilka de är som 

historiskt präglade personer, påverkas den anhörigas aktivitet, delaktighet, behov och lärande 

på olika sätt. Detta vill jag få mer kunskap om för att få en ökad förståelse och kunna förbättra 

bemötandet av anhöriga inom synrehabiliteringen. Får de anhöriga ett bättre bemötande och 

hjälp med den förändrade situationen även efter sina behov, tror jag att det leder till en bättre 

gemensam livssituation hos både den anhöriga och personen med synnedsättning. 

Tolkning 

Hermeneutiken brukar inga tekniska eller metodiska anvisningar, liksom inte heller jag i 

denna studie. Det handlar så som tidigare beskrivits om ett förhållningssätt till verkligheten, 

vilket är den första aspekten att beakta vid en hermeneutisk studie. Förhållningssättet ska 

tydliggöras i min förförståelsen så som gjorts ovan, men ändock präglas av en öppenhet till en 

förändring av förförståelsen (Ödman, 2007).  

 

Den andra aspekten om tolkningssättet är hur tolkningsakterna genomförs. Ödman (2007) 

beskriver ”Att tolka är att tyda tecken. Vi gör betydelseangivningar, berättar att vi ser något 

som något”. (s.57). Betydelser har skapats då jag har stött på företeelser som förförståelsen 

inte täcker. Utifrån de anhörigas livssituation som beskrivs som ett sätt att definiera sig själv 

och världen, har jag valt att studera aspekterna som framgår i studiens frågeställningar i 

enlighet med Ödmans (2007) rekommendationer. Vidare menar han att ”tolkningen är en 

subjektiv akt, som alltid görs från en viss aspekt.” (s.71) Kunskaper och tidigare erfarenheter 

hos mig har därmed även påverkat hur tolkningar har gjorts utifrån materialet. Tolkningarna 
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har gjorts med en helhetssyn på materialet men även med hänsyn till olika delar, exempelvis 

kan hela det samlade materialet dvs. alla anhöriga ses som en helhet och varje anhörig ses 

som en del. 

   

En tredje aspekt gäller tillvägagångssättet vid tolkning, jag har utgått ifrån rekommendationer 

utifrån den hermeneutiska cirkeln och spiralen. Genomläsning gjordes av de utskrivna 

texterna utan någon så kallad helhetsbild. Delar eller helheter som Ödman (2007) benämner 

dem, började framträda och markerades samt utvecklades i text som sedan har kommit att 

bilda en större helhet. Det har varit ett pågående ”pussel” för att hitta de små helheternas plats 

i sammanhanget. Omtolkningar och tolkningar har förts in i allt större helheter och kunskapen 

ökat. Helheten och dess kontext är viktigt för tolkningen och förståelsen, så som delarna är 

nödvändiga för en uppfattning om helheten.  

 

Vad gäller den fjärde och sista aspekten handlar den om hur förståelsen förmedlas genom 

tolkningarna till andra genom att eftersträva ett gott språk. Språket i resultatet är viktigt och 

därför har jag arbetat genomgående med och tagit hjälp av andra som läst texten och kommit 

med synpunkter vid otydligheter. I citaten har inte dialektala uttryck ändrats för att läsaren ska 

kunna känna en närhet till personen, det skulle bli för avskalat om uttrycken ändrades. Jag har 

även arbetat med texterna utifrån del/helhetsprincipen och försökt få en så kallad 

”sammanhållen gestalt”. 

Tolkningarnas trovärdighet 

Den hermeneutiska tolkningen har används och jag har försökt att hålla tolkningarnas 

trovärdighet så hög som möjligt utefter rekommendationer från Ödman (2007). Han beskriver 

att språkbruk, förförståelsens redovisning och läsarens möjligheter att kontrollera tolkningar 

är viktigt för tolkningarnas trovärdighet. Jag har därför redovisat min förförståelse samt 

försökt hålla ett gott språkbruk i resultatet. Läsarens möjligheter till att kontrollera 

tolkningarna finns då jag valt att ta med material i form av citat och texter utifrån intervjuerna 

och observationerna, jag anser även att det blir extra tydligt eftersom den första delen 

behandlar de anhöriga var för sig. Deltolkningarna utifrån varje anhörig blir tydligare och 

även helhetstolkningar. Tolkningarna ska förklara materialet och vara giltiga för det som har 

studerats menar Ödman (2007). Enligt del/helhetskritieriet gör tolkningarna materialet från 

observationerna och intervjuerna, mer förståligt och materialet ger stöd för tolkningarna. 

Tolkningarna har jämförts med förekommande teorier för inre kontroll och yttre kontroll har 

arbetats mot, dvs att tolkningarna svarar mot materialet (Ödman, 2007).



21 

 

Resultat 

Ödman (2007) beskriver att historiska aspekter är viktigt att ta med i tolkningen för att 

underlätta för en helhetsförståelse. Därför har jag valt att beskriva de anhörigas bakgrund 

utifrån det de har valt att berätta, en liten del av deras historia eftersom det har påverkat deras 

livssituations fakticitet. Först ges därmed en sammanhållande presentation av de anhöriga en 

och en, för att ge en bild av deras historia och livssituationen med fokus på aktivitet, 

delaktighet, lärande och behov. Tolkningarna har i de separata presentationerna vävts in i 

materialet. Den sammanfattande delen lyfter sedan de anhöriga till en grupp nivå. Avsikten är 

att läsaren först ska ges en sammanhållen bild av den anhörigas livssituation för att lättare 

förstå tolkningarna och delarna. Jag har med hänsyn till att inte några personer ska kunna 

identifieras valt att inte nämna var observationerna är gjorda eftersom endast en utfördes på 

syncentralen och resten i deras hem. Några specifika avgränsningar vad gäller aktivitet, 

delaktighet, lärande och behov kan inte helt och hållet göras eftersom begreppen samspelar 

och påverkar varandra. Jag har valt att inte använda mig av WHO:s klassificering av 

synnedsättning vid benämning av synnedsättningen hos personerna (Socialstyrelsen, 2010). 

Det skulle ge en felaktig bild för läsaren om jag beskrev personen som blind trots att hon/han 

ser lite. Jag har inte heller samlat in något material om personernas synskärpevärde vilket gör 

att jag inte kan avgöra synnedsättningens grad. Alla namnen är fingerade och viss information 

har utelämnas för att minska risken för att personerna ska kunna identifierats. För att göra 

texten mer levande har jag valt att lyfta in citat från observationerna och intervjuerna. Citaten 

har refererats enligt olika benämningar; det fingerande namnet på den anhöriga finns med för 

att tydliggöra vem citatet är utifrån och O står för observation och I för intervju, och sist anges 

sidnumret från utskrifterna. 

Eva 

Eva är i åttiårsåldern och bor med sin make Håkan i ett mindre hus i en by. Eva önskar att de 

kunde flytta till lägenhet i staden, Håkan vägrar dock flytta från huset eftersom han känner sig 

trygg med att hitta där och känner allt folk i byn. De har levt tillsammans i många år och även 

arbetat tillsammans ”… hela livet” (Eva O, s.1). Håkan och Eva fick för några år sedan veta 

att han hade en progredierande synnedsättning, vilket undan för undan förändrat deras 

livssituation. Eva har också sina sjukdomar som gör att hon inte orkar så mycket ”… vi hjälps 

åt så vi gör, jag har mina sjukdomar och han har ju sitt.” (Eva I, s.1) 

Ökat aktivitetsutförande och gemensam anpassning 

Håkans synnedsättning och Evas sjukdomar har förändrat deras gemensamma 

aktivitetsmönster. De har undan för undan anpassat sig automatiskt ”det är så självklara 

saker att man hjälps åt…” (Eva I, s.3) Eva har allt mer fått sköta aktiviteter som innefattar 

läsning och skrivning; post och räkningar är det hon som sköter och ibland agerar hon 

taltidning, som Håkan uttrycker det, när han inte orkar läsa tidningen med hjälpmedel. Hon 

kontrollerar även kläder för fläckar, hjälper honom med att ta ut pengar på kortet och sköter 

matlagning. Viktiga telefonnummer har Eva skrivit upp med stor stil åt honom. Gemensamt 

har de hittat lösningar på hur Håkan kan fortsätta utföra aktiviteter, exempelvis när det var snö 

markerade Eva hur Håkan skulle skotta med hjälp av karamellfärg utspätt i vatten som hon 

hällde i snön, sedan såg Håkan var han skulle skotta. Håkan sköter även veden när det behövs 

och lite trädgårdsarbete. När de handlar hjälps de åt, han drar varorna ”… handlar varor, så 

då går vi runt där, så visar jag var varorna är, ”tycker du vi ska köpa de eller köpa de”, så 

tittar han med förstoringsglas (skratt), och det går bra…” (Eva I, s.2-3) Tydligt är att de lärt 
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sig samarbeta och anpassa aktiviteter eftersom Eva inte orkar med tunga aktiviteter och Håkan 

ser sämre. 

 

Eva framhåller gång på gång hur bra allt fungerar och att Håkan är mycket envis och vill 

gärna göra saker själv, vilket hon även verkar låta honom göra. Detta belyses av de följande 

citaten ”… han vill göra saker och ting själv, och då får han göra de även i fall det blir lite 

tokigt ibland, så gör inte det någonting.” (Eva I, s.2) ”... dammsuger de får han gärna göra, 

fast de blir vart efter, men huvudsaken är ju att han dammsuger egentligen, så de tar jag inte 

så allvarligt…” (Eva I, s.4) ”… men han är så envis, att ibland blir man nästan förvånad att 

han klarar ut en del grejer, men som sagt va han ger sig inte, och det ska man inte göra, man 

får försöka…” (Eva I, s.3) Hon tycker det är viktigt att han får göra det han vill och kan. Att 

han är så envis och vill försöka och lära sig att klara av saker själv tycker hon är bra eftersom 

det kan komma en dag då han måste klara sig själv, men menar även att han då får ta hjälp av 

barnen med läsning och skrivning ”… han måste ju kunna lite själv i fall han skulle bli ensam, 

om det skulle hända mig nått…” (Eva I, s.1) 

Gemensamt lärande, lärande i delaktighet och bristande kunskaper om synnedsättningen 

Utifrån föregående text kan lärande ses i att Eva och Håkan gemensamt lärt sig lösa problem i 

aktiviteter. Håkan tar även eget ansvar för sitt lärande för att kunna hantera förändringarna till 

följd av synnedsättningen, exempelvis när det handlar om hjälpmedlen. Eva har en positiv syn 

på dem men det är inget som hon har lärt sig utan de sköter Håkan själv. Hon har varit med 

under varje besök på och av Syncentralen, men inte alltid under läkarbesöken, då brukar hon 

vänta utanför. Under observationen uppfattade jag Eva som aktiv, hon var lite reserverad i 

början men verkade känna sig mer avslappnad efter ett tag och deltog då livligt i samtalet. 

Håkan var mycket skojfrisk under observationen och får Eva, synpedagogen och mig att 

skratta med. Håkan och synpedagogen gör Eva delaktig under besöket, sypedagogen är mest 

riktad mot Håkan men inkluderar även Eva. Hon kom inte med så mycket frågor själv men 

svarade på frågor åt Håkan som synpedagogen ställde, och berättade åt honom. Hon vill gärna 

vara med under besöken för att prata och lyssna ”… så diskuterar vi det när vi kommer hem, 

går igenom, så att de tycker jag går bra, det tycker jag…” (Eva, s.5) Det kan tolkas som att 

Eva är delvis delaktig i lärandet genom närvaro under besöket och att de sedan gemensamt lär 

genom att diskuterar efteråt. När jag frågar henne om vad hon har behövt lära sig är det inget 

hon har tänkt på och att det i så fall har kommit automatiskt. Eva och Håkan pratar även med 

varandra om det här med synnedsättningen och ”… vi kan skoja om det också, ”det är ju jag 

som ser” brukar jag sä till honom” (Eva I, s.2) Ett annat av deras sätt att hantera rädslor och 

funderingar kring framtiden är att ta en dag i sänder, de brukar också tänka på och säga till 

varandra att ”… de finns dom som har det värre och då ska man inte klaga…” (Eva I, s.2) 

Behov av lärande genom bristande kunskaper och föreställningar om synnedsättning 

Eva berättar att det som Håkan har tagit hårdast är att inte kunna köra bil, det har påverkat 

henne också eftersom hon inte har körkort. Men de har nu fått möjlighet att använda färdtjänst 

vilket har fungerat bra och de kan ta sig till ställen de behöver besöka. Även om han är envis 

och klarar av att göra mycket framgår i Evas uttalanden att det är många intressen han inte 

kunnat fortsätta med ”… jag tycker mest synd för att han inte kan göra så många saker som 

han gjorde innan…” (Eva I, s.2) Hon har inte tidigare några erfarenheter eller har träffat 

någon med synnedsättning och när jag frågar vad hon tänkt då hon sett någon person med en 

vit käpp återkommer hon till att använda ordet synd ”… vad synd, tänk att dom vågar gå ut så 

som dom gör, det har man tänkt…” (Eva 1, s.4) Hon beskriver att hon menar att det är synd 

att dom inte ser, men vet samtidigt inte om det är det. Hon verkar inte veta så mycket om 
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synnedsättningen, dvs hur Håkan ser och hur det påverkar honom i aktivitet. ”… att han kan 

se så där, de är ju de konstiga är ju att han ser inte, så kan han plötsligt se en tråd som ligger 

där på mattan … så det är väldigt underligt men men…” (Eva I, s.5) Det skulle kunna tolkas 

som att hon har bristande kunskaper och föreställningar kring det här med synnedsättning. 

Hon har dock själv varit aktiv i sitt lärande genom att läsa information som Håkan har fått på 

ögonklinken och syncentralen, hon berättar även om ett bra program som nyligen gick på tv, 

”fråga doktorn” som hade en ögonspecial sändning. Hon såg det i efterhand att det hade gått 

och sökte då efter reprisen som de tittade på tillsammans. 

 

Att träffa andra anhöriga och personer med synnedsättning utrycker hon inget behov av och 

menar att de har träffat så mycket folk i sitt arbete och att de nu vill ha lugn och ro. Hon 

verkar ändå uppskatta delaktighet med andra i grupp eftersom de är med i en förening där de 

bor, vilket innebär en del möten med andra. När jag frågar om bemötandet från andra berättar 

hon att de inte riktigt förstår och det handlar då om bekanta i byn ”… nä de förstår inte riktigt 

det där, dom eee kan du inte se säger dom, är precis det är precis som att dom inte tror att det 

är så illa som det är, för han ser ju ut som vanligt ju…” (Eva I, s.3) De får lägga ner energi på 

att förklara för andra och många undrar om det verkligen inte går att göra något åt 

synnedsättningen. 

Göte 

Göte är i åttiofemårsåldern och bor med sin maka Britta som har en synnedsättning. De har 

varit gifta i många decennium och bor ute på landet. De har två barn tillsammans och nu även 

barnbarnsbarn. Göte och Britta har levt enligt traditionella mönster, han har arbetat mest ute 

och hon har skött hushållet ”… vi lever på ett sånt vis vi gör här nu, två människor å har 

olika å göra, så kan man frågar varandra å hjälpa varandra, får man göra, men de får man 

ju på det viset, eller om man ska göra någonting städa, eller å om det är något man kan göra, 

de det var det inte tal om förr, då behövde man inte det då hade man att göra ute i stället…” 

(Göte I, s.3) 

Föreställningar - förändrat aktivitetsutförande och delaktighet 

Den tidigare aktivitetsfördelning har allt mer förändrats i förhållande till Brittas 

progredierande synnedsättning och Göte har allt mer fått hjälpa till i hemmet vilket han även 

har tid till numera ”… aldrig kunna haft tid å göra någonting här inne förr och inte har jag 

behövt heller, för det har ju hon klarat, men nu är jag liksom hänvisad till ta dammsugan ta 

fönsterputsningen å lite sånt där…” (Göte I, s.3) Deras flickor kommer även hem ibland och 

”avsynar” hemmet, det kan då uppstå en kollision när Britta säger att hon inte kan och ena 

dotter säger att det klarar hon visst, Göte lägger sig inte i deras diskussioner. 

 

Förut brukade Britta sitta och handarbeta och titta på tv samtidigt men nu kan hon inte göra 

något av det menar Göte. Han tycker om att skämta till det men känner nu att han inte vågar 

och att det inte är lämpligt som när de tittar på tv för att hon inte kan se vad som händer på 

den. Det är sorgligt tycker han att hon inte kan vara med på samma sätt längre och han brukar 

trösta sig själv och Britta med att tänka och säga att ”… det är ju de som har det sämre.. 

egentligen.. de som ligger med sjukdomar som är odugliga å på det viset…” (Göte I, s.2) 

Göte tycker synd om Britta för att hon inte ser och när jag frågar varför han gör det utgår han 

från sig själv och saker som han inte skulle klara av att göra eller inte kunna se. Särskilt vad 

gäller att inte kunna se barnbarnsbarnen växa upp ”… då tycker jag synd om henne, för jag 

ser ju dom…” (Göte I, s.4) Han uttrycker också att det finns så många som det är synd om 
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”..de har drabbats för olika sånna, som de har blitt skadade eller föds onormala, finns ju de 

med…” (Göte I, s.7)  

 

Göte tycker dock inte att han har behövt ändra på så mycket för det har gått automatiskt att 

anpassa sig ”… nä jag har inte gjort något särskilt för att anpassa mig det bara blir ju så, det 

blir automatiskt… frågar hon då så försöker jag svara eller hjälpa henne med det, i annat fall 

så har inte jag anpassat mig till någonting, annat de jag brukade, jag gjorde det jag skulle 

göra…” (Göte I, s.4) Det som ändock har förändrats mest tycker han är att hon ropar på 

honom om hon behöver se något. Det handlar även om att hon inte vill hänga med ut på så 

mycket längre, vilket även gör att Göte stannar hemma. Han berättar att Britta inte ser vilka 

de möter när de är ute och hon är rädd för att de ska tro att hon är en ”jädra kärring” som inte 

hälsar. Han framhåller dock att det inte är några stora problem och menar vidare att de inte 

förstår att hon inte ser. Det här med att träffa andra har förändrats då hon inte vill hänga med 

ut så ofta, sedan är det många vänner och bekanta som har gått bort ”… man var ju ihop med 

dom, man ringde, körde till varandra… folk försvinner ju…” (Åke I, s.4) 

 

Att folk försvinner, även de som är mycket yngre, lyfter han fram när jag frågar om framtiden. 

Han vill inte tänka så mycket på framtiden utan försöker ta en dag i taget. Några som de 

brukar träffa är ett par där makan även har en synnedsättning, han lyfter inte fram att han och 

hennes make kan prata om det här med synnedsättningen, men att Britta och hon brukar göra 

det ”… å de var för hans fru, är det precis likadant.. hon ser kan laga lite mat å kan göra, 

ledsyn men sen ser hon ju inte de liksom, där trivs Britta bättre, prata med henne, de har ju 

samma helsike…” (Göte I, s.6) De har även sökt kontakt med några andra där maken har en 

synnedsättning och sagt att de ska träffas men det har inte blivit av. Britta har även vänner 

som hon brukar prata med på telefon i flera timmar. När jag frågar Göte om han har någon att 

prata med om det här så säger han att det finns det om det kniper. Trots att de verkar ha 

kontakt med andra som har synnedsättning så verkar Britta känna sig ensam i sin situation, 

vilket Göte lyfter fram ””…Varför skulle ja drabbas? Jag är den enda kärringen” sär hon 

”nä nä de är du inte det sär jag, du är inte den enda, men de hjälper ju inte för den skull, för 

de är lika svårt för de” sär jag…” (Göte I, s.6) Det kan tolkas som att de som Göte och Britta 

träffar är i samma situation inte heller hittat något gemensamt sätt att anpassa sig till och 

hantera förändringarna. Det verkar som att de i stället bekräftar varandras ”helsike” som Göte 

uttryckte det. 

Behov av lärande – kunskaper om synnedsättning och främjande av kommunikation 

Göte tycker att det är konstigt det här med Brittas synnedsättning och han har många 

funderingar, han ställer även frågor till mig under intervjun. Han och Britta hade nyligen sett 

programmet ”fråga doktorn” när de hade ögonspecial sändning. Det pratar han ibland kring 

och har funderingar och särskilt på om det verkligen inte går att göra något för att Britta ska 

kunna se bättre ”… det var ett par år sen hon sa att hon såg sämre, då började det.. eländet 

(lägre tonläge), jag vet inte det.. det är inget man kan göra, jag vet inte, det finns ju torr och 

våt gula fläcken de sa de i går kväll, och den våta kan de operera om de kommer i tid… (Göte 

I, s.2) Det här med synnedsättningar har han ingen tidigare erfarenhet av eller visste 

någonting om tidigare. Han tycker det är bra att han nu vet lite mer om synnedsättning för 

tidigare kanske han inte hade tagit det på så stort allvar, men det lyfter han främst fram att han 

har lärt sig nu ”… jag har ju lärt mig de, att hade det hänt tidigare innan hon fick detta, att 

hon hade kommit med dom frågorna å detta, så kanske jag inte hade lyft.. tagit, tagit det på 

samma nivå som jag gör i dag va … att jag är tvungen till att hjälpa henne, och svara på 

frågor om jag kan…” (Göte I, s.3) Göte tycker inte att han har några egna behov utan att det 
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främst handlar om att stötta Britta, det framgår dock att han har behov av mer kunskap om 

synnedsättningen. 

 

Göte har svårt att prata med Britta om synnedsättning. Han säger att han hellre skämtar till det 

ibland ”… ja de gör man ju hellre de än å blåsa opp att…” (Göte I, s.5) Göte är en praktiker, 

han hjälper henne praktiskt med aktiviteter, men upplever att det inte är tillräckligt och menar 

på att det är inget mer han kan göra ”… men de kommer ju successivt, sen att hon började på 

att bli lite deprimerad på det viset, att hon inte såg åså det förstå man ju… å det tar ju jag till 

mig en del av det naturligtvis, det får man ju göra… men jag kan ju heller ingenting göra…” 

(Göte I, s.5) När jag frågar om han känt sig nedstämd eftersom han upplever Britta som det, 

får jag inte riktigt något svar ”nä nä jag har varit trött, så jag tar att rätt så lätt egentligen, 

men visst tänker man på att så är det ju inte som de var förr, de är det ju inte…” (Göte I, s.5) 

Synnedsättningen kan inte Göte göra någonting åt vilket han konstaterar, men han försöker 

som tidigare beskrivits att hjälpa henne praktiskt så mycket som möjligt, han verkar dock lite 

orolig ibland för att det ska bli fel och hon blir ledsen ”… har ju lärt mig att man får ta dagen 

som den kommer och hjälpa henne med vad man kan, å sen att man inte rättar som den bästa, 

de är ju inte så att hon blir irriterad eller så, ledsen kan hon bli ibland de förstår man…” 

(Göte I, s.7) 

 

Göte är en person som lär sig genom utförandet. Dammsuga och putsa fönster har han nu fått 

lära sig själv, ska han lära sig gör han det genom att göra och lära sig själv ”… nä jag har 

aldrig fått någon lärdom eller nått…” (Göte I, s.3) Britta kan dock fortfarande sköta mycket 

men hon ropar ofta på honom trots att han kanske är ute och håller på med något. Då behöver 

hon ofta få hjälp med att läsa recept eller på förpackning då hon håller på att laga mat eller 

bakar. Hon har hjälpmedel som hon kan läsa med men använder dem sällan, Göte menar att 

hjälpmedlen borde vara placerade i köket där hon brukar var, vilket också synpedagogen 

rekommenderar. Han vet dock inte hur det skulle gå till och var de skulle ställas, han är dock 

mycket positiv till dem men tycker det är tråkigt att hon inte använder dem. Flera gånger 

lyfter han fram att han inte kan tvinga henne att använda hjälpmedel ”Jag kan inte tvinga 

henne” (Göte O, s.1). Det kan tolkas som att både Göte och Britta har behov av att lära sig att 

främja kommunikation dem emellan för att gemensamt kunna hantera förändringar. Göte 

måste få stöd i hur han kan hjälpa och motivera Britta utan det känns som att han tvingar 

henne. Att Britta inte använder sina hjälpmedel verkar vara ett känsligt område. Hon kan inte 

hantera dem på ett tillfredställande sätt och det är därför som hon träffar synpedagogen igen 

för att träna. Göte kan hantera dem lite för han har lärt sig dem själv genom att prova, detta 

för att han är nyfiken samt vill kunna hjälpa henne om det blir bekymmer. Det framgår dock 

att hon oftast frågar honom om hjälp i stället för att använda sina hjälpmedel. 

Behov av delaktighet för att lära 

Under besöket med synpedagogen verkar Göte nervös, han vet inte hur han ska göra heller 

hur han ska bete sig. Han går fram och tillbaka och ibland bryter han sig in i undervisningen 

mellan synpedagogen och Britta genom att skämta, vilket jag tolkar som att han vill vara med, 

men han vet inte hur han ska kunna vara med och försöker göra sig delaktig genom att 

skämta. Efter ett tag söker han sedan kontakt med mig som sitter lite vid sidan om och 

observerar och antecknar, han börjar prata och jag får till slut avbryta honom artigt genom att 

säga att vi inte ska störa Britta nu när hon ska lära sig. Detta förstår han och blir tyst, efter en 

kort stund börjar han gå omkring igen och söker kontakt med Britta och synpedagogen med 

skämt och frågar om när de ska fika. Jag tolkar det som att Göte vill vara med men Britta och 

synpedagogen finner i stället hans beteende som störande i undervisningen. De försöker inte 

heller göra honom delaktig i vad de gör eller be honom att lämna dem ensamma, vilket även 
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kan tänkas bidra till hans beteende för uppmärksamhet eftersom han inte vet vilken roll han 

ska ta i situationen. Göte har behov av att lära sig om synnedsättningen och hur han kan stödja 

Britta som tidigare beskrivits. Jag tolkar det som att det kan vara av betydelse att han görs mer 

aktivt delaktig i synrehabiliteringen beroende av situation. Det kan ovan beskrivet ses som att 

han behöver instruktioner om sin roll under Brittas träning. 

Åke 

Åke är i åttiofemårsåldern och bor med sin maka Gerd, som har en synnedsättning, i en 

lägenhet i en stad. De bodde tidigare i hus en liten bit utanför staden men valde sedan att flytta 

till lägenhet eftersom det är så mycket jobb med hus ”… detta är pensionärstillvaro” (Åke I, 

s.2) Åke kan bara se fördelar med att de flyttade till staden för det blir så nära till allting, detta 

förenklar deras vardag eftersom Åke även har sina sjukdomar vilket begränsar hans 

rörelseförmåga. De har annars bott på lika olika ställen beroende på Åkes arbete, men bor nu 

där de ”startade”, de känner väl till samhället. Gerd har en progredierande synnedsättning och 

även andra sjukdomar som hon genomgår rehabilitering för, synnedsättningen verkar inte just 

nu vara det största bekymret. Synnedsättningen har Gerd haft i många år och synen försämras 

sakta. När jag frågar hur Åke har reagerat berättar han ”… man kan inte kalla det för 

uppskakande, de är en process som drabbar många människor, kroppen åldras ögonen är 

inget undantag, en del människor kan behålla sin syn intakt i den evinnerliga tiden, så (skratt) 

de är bara att acceptera…” (Åke I, s.2) Som kan förstås ovan är Åke mycket vältalig, han 

verkar även mycket mån om sitt privatliv vilket framgår då han berättar om hemtjänsten ”… 

blir störd … det är en personlig integritet…” (Åke I, s.6) 

Nyfikenhet till lärande och delaktighet i synrehabiliteringen 

Åke har arbetat inom samma bransch i hela sitt liv och stigit i befattningar, han håller även 

fortfarande på med lite projekt relaterat till sitt tidigare arbete men har fått dra ned på det på 

grund av sina och Gerds sjukdomar. De har tillsammans två barn som nu är vuxna och har 

egna barn som även de har barn ”… så vi är gamle morfar och gamle mormor…” (Åke I, s.2) 

Barn och barnbarn har yrken som Åke är stolt över och berättar om, flera har studerat på 

universitet och de har god sammanhållning inom familjen ”… blod är ju tjockare än 

vatten…” (Åke I, s.2) Han är en person som är mycket nyfiken på livet och är öppen för att 

lära sig, spontant frågar han själv efter om han kan få denna studie då den är klar. 

 

Under observationen deltar han nyfiket i den synpedagogiska undervisningen, men ser lite 

bekymrad ut ibland, han stör inte under träningen utan väljer sina tillfällen att komma med 

kommentarer och frågor. När han tar till orda är det nästan lite högtidligt ”Parallellt med alla 

fina hjälpmedel kan man tänka sig ljud som komplement” (Åke O, s.1) Han verkar intresserad 

av att lära sig och kan även själv en hel del vilket hans kommentarer belyser i de uttryck han 

använder. Åke är positiv till vissa hjälpmedel och de har även införskaffat en del egna som 

underlättar för Gerd ”Allt som kan förbättra situationen är värt pengar” (Åke O, s.1) Kritisk 

är han även till vissa hjälpmedel ”… den tillhör inte tiden” (Åke O, s.1), hjälpmedlen är 

ändock centralt placerade i lägenheten lätt tillgängliga för Gerd. Hemmet är även tillrättalagt 

för hennes andra rehabilitering vilket Åke berättar för mig med en positiv underton. 

 

Det har varit självklart för Åke att vara med under Gerds besök på ögonkliniken och 

syncentralen, han uttrycker även tydligt att han har kunskaper kring det här med att ha en 

synnedsättning och upplever sig inte ha behov av mer kunskaper ”… det har inte funnits 

några behov, inte med tanke på dom.. den servicen man får av ögonkliniken, läkare och av 

synpedagogen, så att de räcker fullständigt de här programmet på tv om ögon, även där var 
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man bekant och kände till det mesta…” (Åke I, s.4) Gerd och Åke har även varit på 

informationsmöte hos synskadades riksförbund (SRF) och han tyckte även där att han kände 

till det mesta men det var trevligt. När jag tar upp det här med behov av kurser eller utbildning 

säger han på en gång ”Nej bevare mig väl (skratt)” (Åke I, s.4) 

 

Att inte kunna ta sig ut på samma sätt har påverkat dem genom att de nu inte träffar lika 

mycket människor och telefonräkningen är dyrare. Gerd har färdtjänst och det blir enklare än 

om Åke kör eftersom hon behöver lite extra hjälp som han har svårt att ge på grund av 

rörelse- och kraftinskränkningar. De brukar använda färdtjänsten om de ska ut och äta samt 

träffa släkt och vänner. Han upplever inte att delaktigheten med andra har påverkats men 

många försvinner på grund av ålderdom och sjukdomar. Han tycker inte att andra har reagerat 

nämnvärt när de berättar om synnedsättningen, det är snarare så att det funnits samförståelse 

”… dom har väl sagt att det är ledsamt, men jag har också en svår synnedsättning eller 

kanske min syster, de är så många som har det här…” (Åke I, s.5) 

Förändrat aktivitetsutförande och gemensam hantering utifrån resurser 

I sitt arbete har Åke träffat mycket olika människor och även personer som har synnedsättning 

eller blindhet, han har erfarenhet av att trots en sådan sjukdom eller skada kan man klara sin 

vardag. Ibland glömmer han dock bort att Gerd har en synnedsättning ”… Gerd har ju inte 

haft så stark synnedsättning så hemskt länge…hon frågar mig mycket, oj och jag säger ju då 

saker som ting ”har du sett de här”, men tänker ju inte då att Gerd inte ser det… där har du 

en lite kollision ju…” (Åke I, s.3) Intressen och olika projekt kopplade till tidigare arbetet är 

viktigt för Åke och en del har han fått trappa ner för att ägna lite mer tid åt Gerd. De har även 

valt att använda hemtjänst för tvätt och städning för att orka med, Gerd har även extra hjälp 

4ggr i veckan. Åke upplever det som lite besvärande och inträngande på privatlivet men 

menar vidare ”… suga ut de göttaste då på de områden de inte kommer åt…” (Åke I, s.6) Att 

hitta det positiva i vardagen, vara positiv och se positivt på framtiden trots mycket sjukdomar 

fokuserar Åke aktivt på ”… jag tycker man ska se positivt, även om det är negativt i 

situationen, så vi får väl hoppas vi har.. kämpa vi.. man hittar ju, andra sinnen utvecklas mer 

när synen blir sämre, och det gäller ju att vi hittar positiva saker…” (Åke I, s.3) 

 

Åke och Gerd är samspelta och försöker lösa svårigheter som uppkommer gemensamt ”… vi 

får ju göra så att Gerd läser de som hon kan se ju, 16 punkter ibland 12, men vanlig brödtext 

på 8p är svår för henne, och då emmm läser jag, så vi har en lite lässtund varje dag och så 

vet jag precis hennes smak när det gäller lokal information…” (Åke I, s.3) Åke brukar sköta 

handlingen efter att de har planerat gemensamt eftersom Gerd har svårt att ta sig ut. 

Matlagning har han fått lära sig mer och mer med hjälp av Gerd och det tycker han bara är 

positivt. Han berättar även att ”… Gerd har väl stått tillbaka då hon inte har orkar med…” 

(Åke I, s.6) vilket inte enbart beror på synnedsättning utan är en kombination av även andra 

åkommor. De kommer bra överens och han menar att man lär sig att anpassa sig till den 

förändrade situationen ”… den här följsamheten, vi behöver inte gagga … utan sen får man ju 

vara nyfiken, den här nyfiken.. den här nyfiken gör ju att man.. man lär sig…” (Åke I, s.4) 

Största nackdel verkar vara att de nu inte kan ta sig ut lika mycket. De har tidigare rest mycket 

över hela världen och det tycker han är tråkigt att de inte kan längre men de lyckas ändå hitta 

det positiva ”… leva på minnet och titta i gamla fotoalbum det hjälper ju…” (Åke I, s.3) 

Gun 

Gun är i åttiofemårsåldern och bor med Alvar som har en progredierande synnedsättning. De 

har varit gifta i många år och bott i en by utanför staden, för några år sedan valde de dock att 
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flytta in till en lägenhet i staden. Det var en jobbig flytt för Alvar hade då fått 

synnedsättningen och Gun var den som fick ordna med flytten, att packa ner allt som samlats i 

många decennier är tungt ”han kunde inte hjälpa till att packa saker ett enda dugg, ju han såg 

ju inte vad för några prylar, ska vi ha, jag fick visa honom varje pryl, ska vi ha det kvar eller 

ska vi sälja det eller ska vi kasta de, vad ska vi göra? ska vi ge bort…” (Gun I, s.3) Hon fasar 

nu för att de kommer behöva flytta igen då de båda fått det allt svårare att gå i trapporna till 

den lägenhet som de bor i nu. Gun har själv lite krämpor med stelhet i leder och inte lika 

mycket ork som förr. 

Ökat aktivitetsutförande och förlust av meningsfullt intresse 

Tillsammans har Gun och Alvar en son som arbetar i staden men bor mycket långt bort, han 

har mycket att göra men om det behövs kan de be honom om hjälp. Annars klarar de sig bra 

tycker Gun, de har lite hjälp av hemtjänst med städ och tvätt för att ha ork till annat. Hon har 

tidigare arbetat med lite olika saker, men de sista yrkesverksamma åren var hon på en och 

samma arbetsplats. Alvar har ibland arbetat långt ifrån hemmet och därför har Gun skött om 

mycket själv i hemmet inklusive ekonomin. Körkort har de haft båda två, det var en stor 

fördel eftersom Gun har kunnat fortsätta köra när inte Alvar kunde, men hon är orolig för hur 

det kan bli i framtiden. Det var hårt för Alvar att sluta köra eftersom det var ett stort intresse. 

Semestrarna tillbringade de alltid tillsammans på vägarna i bilen. De hade tidigare ett mycket 

stort intresse och särskilt Alvar som han anser sig inte kunna utöva längre. Kopplat till det var 

han tidigare ordförande i en förening och hon sekreterare, de är fortfarande med lite men 

oftast bara på årsmötena. När Gun får frågan vad hon kände när hon fick veta om 

synnedsättningen svarar hon att ”… det känns ju väldigt jobbigt i och med jag vet hur dant 

fäst han har varit vid …[intresset], det har varit hela hans liv, så det tycker jag har varit 

jobbigast, för att han.. jag vet hur mycket han tappade där utav sin sin vad ska jag säga 

livskvalitet, å läsa han har läst väldigt mycket tidigare…” (Gun I, s.4) Intressen har de alltid 

delat gemensamt och då Gun svarar på frågor är det sällan utifrån sig själv utan ifrån dem 

båda. Många av hennes svar är även relaterade till deras stora intresse.  

 

Guns aktivitetsutförande har ökat och hon sköter det mesta nu, men de hjälps även åt eftersom 

hon har nedsatt kraft. Hon ber honom ibland om hjälp vilket hon även tycker är bra för då får 

han känna att han klarar av att göra något ”…’du det där klarar inte jag’ jag har ingen kraft i 

händerna om jag ska öppna burken, då ja då får han komma och hjälpa mig, han vill känna 

att han kan vara till nån nytta och det tycker jag är roligt naturligtvis, men de är klart skala 

potatis blir ju jag får justera dem sen (skratt), det blir ju alltid lite kvar men det gör jag gärna 

för jag har svårt att hålla potatisen” (Gun I, s.4) Att laga mat är något som hon har fått börja 

göra mer eftersom han skötte det tidigare. Alvar tycker det är tråkigt att han inte kan det 

längre men brukar vara med och säga hur hon ska göra med till exempel kryddningen. Vid 

andra aktiviteter som han brukade utföra guidar han henne igenom hur hon ska göra och då 

brukar det lösa sig. 

Föreställningar – hinder för aktivitet och delaktighet 

Att träffa andra gör de mindre nu för att många av deras vänner har gått bort ”… vi har inte så 

många heller att träffa ju och man orkar inte med så mycket man blir trött…” (Gun I, s.6) De 

vännerna som de brukar träffa är väldigt måna om Alvar och bistår honom med så mycket 

hjälp de kan, han verkar inte då behöva göra någonting ”… vännerna tycker det är sorgligt, å 

till exempel våra bekanta där i byn [där de bodde innan], när vi kommer dit dom hjälper 

honom hela vägen upp för trappan å hjälper honom att klä av och upp med ytterkläder, dom 

vet hur dant det är…” (Gun I, s.7) Deras vänner samt Gun och Alvar själva kan här ses ha 
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stigmatiserande föreställningar kring personer som har en synnedsättning. De verkar ha den 

uppfattningen att om man inte ser klarar man inte av att göra saker själv. De första åren tyckte 

Alvar det var jobbigt att äta ute vilket påverkat deras delaktighet vid middagsbjudningar hos 

vänner och på restaurang. Här kan det även ses som att Alvars negativa föreställningar om hur 

andra kan uppfatta honom har hindrat honom och Gun från aktivitet och delaktighet. De har 

nu lärt sig tillsammans hur de ska göra då han ska äta ute ”… han klarar sig ganska bra att 

äta och så där, det har han lärt sig, men i början var det svårt, de första åren vägrade han gå 

på restaurang, han ville inte.. de tyckte han inte såg så bra ut, men efter hand nu så, nu blir 

det ju de att är det kött alltså så delar jag det sen klarar han resten själv, så nu kan vi gå ut 

och äta om de är så…” (Gun I, s.7) Det kan tolkas som att båda Gun och Alvar har behov av 

stöd för att bli medveta om föreställningar som kan påverka deras gemensamma livssituation. 

 

När Gun först fick reda på synnedsättning tänkte hon ”… hur ska vi reda ut det, jag tänkte 

som så jag får väl ta ansvaret och ska vi göra något får jag köra bilen till exempel…” (Gun I, 

s.4) Det är tydligt i hennes svar att hon har tagit mer ansvar, Alvar har tidigare varit den 

ledande i äktenskapet men nu beskriver hon honom som nästan lite undfallande. Hon lägger 

ner mycket energi och kraft för att han ska ha det bra och att aktivera honom. Hon är orolig 

för honom och att han inte kan göra någonting längre:  

  

”… han kan inte ta sig för nått (högre tonläge, låter uppgiven), du tänker dig hela 

dan vad tar han sig för om han inte kan lyssna på radion, vad gör han? Han 

måste ju kunna fördriva tiden, å då har jag hellre än att jag gör någonting kanske 

städar, heller samtal vi löser korsord eller vi kan göra nått annat tillsammans… 

det göra jag hellre än att jag gör mina egna grejer så att … det är inte mycket jag 

gör på egen hand mer än att vi träffas mina forna arbetskamrater…” (Gun I, s.4) 

 

Framtiden vill hon inte tänka på eftersom ”… det är skrämmande mycket skrämmande är det, 

å vad jag mest fasar för, ja det gör vi bägge två, det är om det skulle komma en dag vi skulle 

skiljas åt…” (Gun I, s.5) I stället för att tänka på framtiden menar hon att ”… man får vara 

tacksam, jag menar vi kan så länge, man är så pass att man kan kommunicera med varandra 

och föra ett samtal, men det finns ju folk som inte kan göra de blir dementa å det ena med det 

andra, för det kan vi göra än så länge” (Gun I, s.1) 

Övertagande av lärande, aktiviteter och behov 

De har ingen tidigare erfarenhet av personer med synnedsättning och hur de klarar av ett 

självständigt liv, utan de har fått lära sig själva, Gun berättar ”… nä ingen erfarenhet eller 

nånting, så de var mycket att komma in i efter hand hur dant det är, nu nu blir det ju 

automatiskt ’de kommer trappsteg så är det si, nu ser det ut så där vi ska gå’ å jag har 

ögonen på om det är något som är hindrande eller så…” (Gun I, s.6) Det är tydligt under 

observationen att Gun är den styrande i förhållandet, Alvar sitter för det mesta tyst under hela 

besöket, förutom när synpedagogen är riktad mot honom för att lära honom hantera ett 

hjälpmedel. Många insatser har de haft nytta av båda två som det här med att lyssna på 

böcker. Gun tycker att det är Alvars behov som står i centrum och hon har inte tänkt över sina 

egna direkt eftersom hon inte är van vid det ”ja de är hans behov det är helt och hållet det, 

för att de har ju synpedagogen hela tiden de är synpedagogen som har den kontakten vi haft 

och det har ju gått jättebra men det är ju som sagt va koncentrerat på honom…” (Gun I, s.6) 

Han verkar inte behöva sköta sina hjälpmedel eftersom Gun gör det åt honom, hon säger ”Jag 

kan lära men Alvar kan inte lära sig den” (Gun O, s.1) Hon pratar även åt honom och svarar 

på frågor för Alvar under observationen. Han har haft flera hjälpmedel för läsning men har 

lämnat tillbaka dem eftersom han inte tyckte att han kunde använda dem, nu lyssnar han 
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endast på böcker tillsammans med Gun. Hon brukar även läsa för honom i tidningar det han är 

intresserad av och så löser de olika korsord tillsammans. När synpedagogen och Gun går iväg 

en sväng för att hämta en sak, riktar sig Alvar till mig och säger ”Det var det jäkligaste att 

råka ut för det här” (Gun O, s.1) ”Synnedsättningen?” frågar jag och han bekräftar med en 

nick. De kommer tillbaka och Alvar förblir tyst. 

Karin 

Karin är i åttiårsåldern och bor med Karl i en mindre by. De har varit gifta i några år och har 

sedan tidigare äktenskap barn och barnbarn. Karin har bott i samma område i hela sitt liv och 

haft samma arbete, det har hon trivts mycket bra med och menar på att hon kanske har lite lätt 

att anpassa sig. Karl har flyttat långt för att bo med Karin, han har länge haft en 

progredierande synnedsättning. För en vecka sedan (vid intervjutillfället) försämrades synen 

drastiskt på grund av en akut händelse. Om synen kommer att bli lite bättre efter operationen 

han då genomgick är osäkert. Karin upplever att hans syn har blivit mycket sämre men hon 

har ingen uppfattning om hur mycket han ser och vad han kan göra ”… ja som sagt man blir 

ju, de är ju lite nu den här sista var ju.. innan har det ju gått rätt bra men nu, jag märker ju 

vilken.. de har blivit så mycket sämre med en gång, som han behöver hjälp då, han ser inte.. 

här inne går det bra för han känner till det.. men de är sen vet jag inte riktigt hur lite han ser 

eller, eller hur mycket eller hur… (pratar lägre och lägre) ” (Karin I, 2-3)  

Ökat aktivitetsutförande och positiv gemensam hantering 

Karin vet inte hur det kommer att bli nu efter den plötsliga synnedsättningen, men hon känner 

sig inte orolig. De har tidigare tagit en dag i taget och löst problem som uppkommit och det 

kommer de att fortsätta med. Båda är mycket positiva och försöker se till detta i varje läge, 

vilket även hjälper dem att gemensamt lösa problem ”… Karl har inga ju.. problem dom löser 

vi när dom kommer, å så här är han … och de är skönt (skratt), men jag är väl också ganska 

positiv och det måste jag säga de känns så.. å som jag säger man mår bra av de själv…” 

(Karin I, s.4) När Karl fick en vit käpp blev Karin förvånad över att han var så positiv till det, 

eftersom han inte tyckt att han sett så dåligt. Det hade hon dock förstått att han gjorde men 

blev ändock lite överraskad då han hade fått en ”… titta här sa Karl jag har fått en vit käpp.. 

det stämde inte riktigt med honom för i vanliga fall om det är nånting så ska.. har inte han 

varit så positiv för han ser inte dåligt å han hör inte dåligt, men denna vita käppen 

(betoning)” (Karin I, s.17) 

 

Karin tycker annars att det har gått automatiskt att anpassa sig till den förändrade situationen 

som Karls försämrade syn medfört eftersom försämringen innan gått så pass sakta. Han är 

även envis och vill klara av att göra saker och ting själv, hon menar att han envist använder 

hjälpmedel till exempel för att skriva räkningar fast det är besvärligt och tar längre tid än om 

hon skulle göra det. Hon menar även att han lärt sig använda andra sinnen för att klara av att 

göra saker. De har en mycket god relation och försöker hjälpas åt med det mesta ”… han är… 

har allt… liksom godast, han är så generös och han vill så väl så han.. och det är inte bara 

som han säger för han handlar också, så vi har det mycket bra…” (Karin I, s.3) Trots den 

plötsliga synnedsättningen och osäkerhet kring hur det kommer bli ser Karin mycket positivt 

på framtiden ”Jaa nu är det så härlig tid å lite så, jag tror det blir skönt…” (Karin I, s.9) Hon 

beskriver även att de får göra det bästa av det och ta en dag i taget vilket även var det hon 

tänkte när hon fick reda på synnedsättningen för många år sedan. Hon väljer även aktivt vad 

hon vill lägga sin energi på ”… jag sa för två år sen att nu ska jag börja göra det som är 

roligt (skratt), å jag följer det rätt så bra, ibland måste man.. ’men du städar’ var det någon 

som sa men de är ju roligt sa jag när det blir (skratt), när man får vända det så” (Karin I, s.4)  
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Trots att Karin inte känner sig orolig menar hon att det nog är hon som ändå är mest 

bekymrad över den senaste plötsliga synnedsättningen. Hon känner att hon kommer få ta mer 

ansvar och behöva planera mer då de ska göra något, det har ju bara gått en vecka sedan den 

drastiska synnedsättningen men hon har märkt att hon behövs mer ”… han ropar på mig mer 

nu, å de är någonting han ska läsa, å de är lite handräckning, ja som du ser går han lite 

sakta, går också de har väl dels med balansen, han påstår att genom att synen är sämre så är 

balansen de … så jag märker, men han gör ju rutiner här han försöker, nu har han redan 

tagit upp han (harklar sig) bäddar upp om kvällarna, han har rutiner…” (Karin I, s.6) Hon 

har även behövt hjälpa till mer med att läsa texten på tv, ordna med hans räkningar, läsa post 

och lösa korsord har han inte heller kunnat nu senaste veckan. Hon försöker göra så gott hon 

kan för att han ska hänga med i det han vill, men han försöker även att själv ta upp sina rutiner 

och vanor undan för undan. Karin har dock lite funderingar över om hon hjälper till för 

mycket, en släkting påpekade även detta för henne och det verkar vara då som dessa tankarna 

började ”…jag kanske är själv sån att jag springer å gör, jag hjälper honom mer än vad jag 

kanske skulle behöva jag vet inte, men jag är kanske lite så där…” (Karin I, s.6) Samtidigt 

tycker hon dock att hon ändå kan passa på att hjälpa honom när han har det svårt då hon ändå 

finns i närheten ”… jag märker ju att han har svårt för sig (harklar sig), och då när man ser 

vill man ju om man kan hjälpa till jag är ju ändå här…” (Karin I, s.6) Karins 

aktivitetsutförande har ökat sedan den plötsliga synnedsättningen, Karl är dock envis och vill 

vara självständig och har börjat återerövra aktiviteter som han utfört innan. Jag tolkar det som 

att de är motiverade till att hitta gemensamma lösningar och så småningom hittar en ny balans 

i aktivitetsutförandet. 

Delaktig och lärande i synrehabiliteringen och behov av lärande 

Under observationen kände jag en mycket positiv stämning, Karl inleder med ett skämt och 

får oss alla att skratta, han är mycket pratglad och har många historier. Karin är den som tar 

ledningen och styr in Karl på det som besöket avser. Hon är delaktig och mycket aktiv, 

kommenterar och frågar synpedagogen. Hon är även med och hjälper till under 

undervisningen utan att det känns som hon lägger sig i. Hjälpmedlen verkar hon kunna mer 

om än Karl och hon har lärt sig dem själv genom bruksanvisningarna för att kunna hjälpa 

honom med dem om det behövs. Karin och Karl verkar mycket samspelta och ibland svarar 

hon även i hans ställe ”synpedagogen: löser du korsord? Karin: Han har gjort” (Karin O, 

s.1) Karin tar själv ansvar för sin delaktighet och lärande under synpedagogbesöket, det känns 

naturligt att även hon är med och lär sig. 

 

Karin har mycket frågor och funderingar utifrån den nya situationen som hon och Karl nu 

möter. Hon vill få mer kunskap för att kunna underlätta för Karl ”… jag vill ju som sagt va 

veta om man kan göra det bättre för honom om man kan de … han behöver ju verkligen hjälp 

i vissa situationer…” (Karin I, s.13) Hon tycker inte att hon vet så mycket om det här om 

synnedsättningen trots att hon varit med på syncentralen och ögonkliniken. Vidare menar hon 

även att hon inte heller kanske sökt kunskap utan att det är mest Karl som har berättat för 

henne ”inte mycket och jag har väl kanske inte tagit reda på jag heller…” (Karin I, s.10) Det 

framgår dock under observationen att hon tar eget ansvar för sitt lärande genom delaktigheten. 

Det kan ses som att hon har ytterligare behov av lärande och särskilt utifrån den nya 

situationen, men det kan även ses att hon haft behov av det innan.  

 

Tidigare erfarenhet av synnedsättning har hon eftersom en väninna till henne hade en 

synnedsättning. Karin hjälpte henne med räkningar och upplevde att hon var mycket positiv 

och klarade sig bra. Då hon sett någon person med vit käpp har hon inte tänkt så mycket, utan 
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vet att de klara sig bra trots allt ”… ja de har man ju vetat om att dom ser dåligt… klarar å… 

att de klarar sig bra och har hund och så där…” (Karin I, s.10) Hon har funderingar på att 

kontakta en bekant till henne vars man har en vit käpp, för att de verkar vara samma 

synförhållande och de är i samma ålder. Kanske har de några erfarenheter eller tips menar 

Karin som hon inte själv har tänkt på. Det kan tolkas som att hon uttrycker här behov av att 

träffa andra i samma situation, som framgår i texten nedan är hon mycket delaktig med andra 

och tycker om att träffa människor. 

Engagerad i delaktighet med andra 

Karin är mycket aktiv i olika föreningar, hon vill gärna vara med överallt och inte missa 

någonting. Det hoppas hon kunna fortsätta med, men viktigast menar hon ändå är att Karl mår 

bra och hon vill inte utsätta honom för någon risk genom att lämna honom själv hemma. 

Synskadades riksförbunds förening är hon intresserad av men har innan tänkt att det inte var 

aktuellt. När hon själv gick på hörcentralen var det gruppträffar där man skulle ta med 

anhöriga, det tyckte hon var mycket bra och menar att det borde finnas på syncentralen med. 

Eftersom hon uttrycker behov av att träffa andra och uppskattar att vara delaktig i grupp 

skulle lärande genom delaktighet i exempelvis grupprehabilitering kunna vara något för 

henne. 

 

Både Karin och Karl är mycket delaktiga men andra och har många goda vänner och bekanta 

som nu ringt och även tittat in för att se hur det är med Karl efter operationen. Det har inte 

varit några bekymmer eller konstiga reaktioner från andra när de berättat om 

synnedsättningen menar Karin, förutom då en släkting som tyckte att hon hjälpte honom för 

mycket. Det är många som tycker om Karl för han är alltid så glad och positiv ”… Karl han 

är ju sån som jag säger, man kan inte bli ovän med en sådan man, kan inte ha nån.. för han 

är ju sån han är (skratt), många skrattar ju lite med honom han har ju lite jargong å de där 

du vet…” (Karin I, s.15) Delaktigheten med andra har emellertid påverkats då de nu inte reser 

lika mycket över hela världen som innan. Inom landet brukar de dock resa för att träffa vänner 

och släkt, ibland kör Karin men vid längre resor tar de buss. Eftersom Karin har körkort 

verkar det inte vara någon större förlust då Karl slutade köra bil. 

Sammanfattande analys 

Nedan följer sammanfattande resultat utifrån de separata presentationerna av de anhöriga.  

Gemensam livssituation utifrån aktivitet, delaktighet och lärande 

När en äldre person får en synnedsättning förändras livssituationen även för den samboende 

anhöriga personen. De flesta av dem jag intervjuat har levt ihop nästan hela livet och 

gränserna för varandras livssituationer är många gånger diffusa. De anhörigas uttalanden och 

handlingar ger oftast uttryck för en mer gemensam eller delad livssituation. Jag har tolkat 

livssituationen som gemensam då de anhöriga sällan berättar utifrån sig själva i intervjuerna 

och att de vid flera tillfällen vid observationerna även svarar åt sin respektive make/maka som 

har en synnedsättning. I intervjun berättade de emellertid utifrån sig själva när det handlade 

om vad de arbetat med eller ibland egna intressen. Eftersom både den anhöriga och personen 

med synnedsättning är äldre och även har gått i pension, tyder materialet på att livssituationen 

dessutom blir ännu mer gemensam eller delad än vad den är i den yrkesverksamma åldern. 

Efter pensionen finns det även mer tid till att göra saker tillsammans.  
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Gemensamheten framgår och utrycks i aktivitet, delaktighet, lärande och behov, det är därför 

ibland omöjligt att endast beskriva den anhöriga utifrån begreppen. Det handlar många gånger 

om deras, därmed den anhöriga och personens med synnedsättning aktivitetsutförande, 

delaktighet, lärande och behov. De anhöriga är många gånger engagerade i personen med 

synnedsättnings situation att frågor i intervjun specifikt riktade till de anhöriga besvaras 

många gånger av de anhöriga utifrån personen med synnedsättning eller deras gemensamma 

situation. Förändringarna i livssituationen påverkas av flera faktorer som kommer behandlas 

undan för undan i denna resultatdel. Viktigt att beakta är att förändringar till största delen är 

gemensamma och beroende av de anhörigas och personens med synnedsättning personliga 

erfarenheter och historia. 

Anpassning och hantering av den förändrade gemensamma livssituationen 

Anpassning och hantering av den förändrade livssituationen handlar inom studiens ramar om 

anpassning och hantering av förändringarna i aktivitet, delaktighet och behov. Anpassning 

kan ses som en mental process, hur de bemöter förändringarna och hanteringen kan ses 

handlar om hur förändringarna praktiskt hanteras. Flera anhöriga uttrycker att de inte tänkt så 

mycket på vad som har förändrats, de har automatiskt anpassat sig till den förändrade 

livssituationen. En möjlig tolkning är att då synen försämras sakta hos den äldre personen är 

det lättare för den anhöriga att undan för undan anpassa sig, än om det sker en plötslig 

synnedsättning. En anhörig har varit med om en plötslig synnedsättning, men eftersom det 

hände så nära inpå intervjun är det svårt att avgöra hur det har påverkat. En annan möjlig 

tolkning till att de uttrycker anpassningen som automatiskt kan bero på att de är äldre. Det kan 

ses som att det är en naturlig del av åldrandet att man kan bli sjuk och behöver mer hjälp, 

vilket man då som samboende självklart ställer upp med. Att man ställer upp för varandra vid 

behov kan även ses som naturligt i deras generation i dagens samhälle. Även om det framgår 

att deras livssituationer till största delen är gemensam är det olika vilket ansvar som tas till 

anpassningen och hanteringen av förändringarna. De anhöriga och personer med 

synnedsättning som delar ansvaret och ser till varandras resurser kan ses ha en bättre 

anpassning och hantering till den gemensamt förändrade livssituationen. 

 

Hur den förändrade livssituationen upplevs och hanteras är olika. Trots att de uttrycker att 

anpassningen har gått automatiskt framgår det att det är olika hur positiva de är i den 

förändrade livssituationen. De anhöriga som tagit mer gemensamt ansvar för hantering med 

personen med synnedsättning samt uttryckligen försöka fokusera på det positiva i tillvaron 

och därutöver verkar ha en god problemlösningsförmåga, är mer positiva och har en bättre 

anpassning till den förändrade livssituationen. Tidigare erfarenheter eller kontakt med 

personer som har synnedsättning och som klarar sig självständigt kan delvis även vara en 

bidragande faktor till en bättre hantering och anpassning till den förändrade livssituationen. 

Möjligt är att sådana erfarenheter motverkar negativa föreställningar om att personer som har 

en synnedsättning inte klarar sig själva. Det kan då motivera den anhöriga och personen med 

synnedsättning till att arbeta mot att denne ska vara mer självständig. Hos flera anhöriga 

framkom negativa föreställningar kring personer med synnedsättning, bland annat uttrycktes 

det att det var synd om dem som inte kunde se. Detta kan ses tyda på att några av de anhöriga 

fortfarande ser synnedsättningen som en sjukdom och den som är sjuk ska man ta hand om. 

 

Rädsla för och undvikande att tänka på framtiden framgår hos dem som är minde positiva i 

den nuvarande livssituationen och som dessutom har svårt att hantera förändringarna. Även få 

erfarenheter av personer med synnedsättning samt svårigheter för den anhöriga och personen 

med synnedsättning att gemensamt prata känslomässigt om det som har hänt, verkar påverka 

inställningen och hanteringen till den förändrade livssituationen negativt. Ett gemensamt 
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angreppssätt hos den anhöriga och personen med synnedsättning kan ses ha stor positiv 

inverkan på deras livssituation, i jämförelse med de anhöriga som ses försöka hantera 

förändringarna mer själva än gemensamt. Eftersom de anhörigas livssituation är så pass 

gemensam eller delad med personens med synnedsättning livssituation verkar det tyda på att 

ett bra sätt att hantera förändringarna på är just gemensamt. Vad personen med synnedsättning 

tidigare har haft för intressen eller vad denne anser meningsfullt kan även ses ha inverkan på 

hur positiva anhöriga är med livssituationen. Kan personen inte längre utöva det som är 

meningsfullt och ger livskvalitet påverkar det hela livssituationen och motivationen till att lära 

sig. När den anhöriga då tar över personens aktiviteter, delaktighet och lärande för att hjälpa 

till kan det bli en ytterligare bekräftelse på att personen med synnedsättning inte kan. 

Förändringar i aktivitet och delaktighet 

Materialet har tolkats som att de anhörigas aktivitetsutförande förändrats, på olika sätt och 

beroende av flera faktorers påverkan och samverkan. Det handlar om faktorer som den 

anhörigas tillstånd, personens med synnedsättningen tillstånd, bådas personliga 

föreställningar, erfarenheter av synnedsättningen, upplevelser av omgivningens 

föreställningar, boendesituationen och deras tidigare aktivitetsutförande och delaktighet. I 

flera fall har den anhöriga tagit över aktiviteter, fått hjälpa till mer och ta mer ansvar i 

hemmet. De verkar inte uppleva det som något problem, jag tolkar det som att de upplever att 

det känns meningsfullt att kunna hjälpa till. Att de anhöriga har fått ta mer ansvar för 

praktiska aktiviteter ser flera av dem som självklart och verkar inte tänka så mycket på det 

eftersom det är saker som behöver göras även för deras egen del i hemmet. Det nya ansvaret 

för aktiviteterna har inneburit att de har behövt lära sig utföra dem, till exempel att 

dammsuga, laga mat och sköta räkningar. Jag har inte här kunnat se någon skillnad på kvinnor 

och män vid aktivitetsutförandet, vilket kan beror på det lilla urvalet. De anhöriga som själva 

har nedsatta funktioner har valt att använda sig av hemtjänst för att kunna ha ork till sådant 

som de har intresse för och tycker är viktigare att kunna utföra själva. Någon nämner även 

andra släktingar som de får hjälp av vid behov.  

 

Som tidigare nämnts framkommer att den anhöriga och omgivningen ibland tar över 

aktiviteter, även aktiviteter som personen med synnedsättning skulle kunna utföra. 

Övertagandet av aktiviteter kan bero på att det är lättare för den anhöriga att utföra 

aktiviteterna än för personen med synnedsättning, särskilt innan personen med synnedsättning 

lärt sig hur aktiviteten kan utföras på ett annat sätt. De anhöriga och personens med 

synnedsättning föreställningar kan även tänkas påverkar anhörigas övertagande av aktiviteter. 

Deras personliga inställning och särskilt personens med synnedsättning inställning och vilja, 

det vill säga motivationen till att göra saker själv påverkar den anhörigas aktivitetsutförande. 

De anhöriga som låter personen försöka utföra aktiviteter själv utan att rätta, även om de 

kanske inte blir perfekt utförda har en mer positiv livssituation och bättre anpassning och 

hantering till förändringarna. Vid bristande motivation, nedstämdhet och negativa 

föreställningar hos personen med synnedsättning, verkar de anhöriga i större utsträckning ta 

över aktiviteter och även lärande och behov. De verkar uppleva att det är deras ansvar att 

personen med synnedsättning har det så bra som möjligt, vilket kan tänkas leda till 

överbeskyddande från anhöriga i tron på att man gör det bästa för personen. Det kan även 

tänkas vara tvärt om, när anhöriga tar över gör det att personen med synnedsättning blir 

mindre motiverad till att försöka utföra dem själv senare. 

Möjligheter och hinder för delaktighet med andra ser olika ut, samt även deras delaktighet i 

den synpedagogiska undervisningen utifrån observationerna. Delaktigheten kan jag i 

materialet se handla om möjligheter att träffa dem man vill och behöver tex familj och vänner. 
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De anhöriga tar upp att många i deras vänner- och familjekrets har gått bort på grund av ålder, 

vilket gör att de inte träffar så mycket folk längre. Möjligheter och hinder för att kunna ta sig 

ut och träffa andra kan ses bland annat påverkas av deras boende situation, funktionstillstånd, 

tillgång till någon som kan köra bil eller om de har färdtjänst, föreställningar hos både de 

anhöriga, omgivningen och personen med synnedsättning. Hos några anhöriga verkade inte 

delaktigheten med andra alls påverkad, medan hos några andra hade den förändrats 

exempelvis för att personen med synnedsättning inte ville ut och träffa människor. Dessa 

personer med synnedsättning har föreställningar om vad andra tänker om honom eller henne 

vilket grundar sig i de egna föreställningarna. Att ha egna intressen och ingå i ett 

sammanhang som en förening kan tolkas som viktigt för anhöriga, då de som fortsatt ville 

vara lika delaktiga i föreningar upplevde en mer positiv livssituation. Vissa verkar dock avstå 

sina egna behov av intressen eller meningsfulla aktiviteter och delaktighet men andra, för att 

kunna finnas till hands för personen med synnedsättning. 

Delaktigheten handlar även om de anhörigas engagemang i en aktivitet eller i en situation, så 

som den synpedagogiska undervisningen som observerades. Jag uppmärksammade då de 

olika synpedagogernas inkludering av den anhöriga under besöket och därmed i 

undervisningen. Det framgick att det var olika hur de var riktade i sin uppmärksamhet mot 

den anhöriga och hur de gjorde den anhöriga delaktig. Den anhörigas delaktighet påverkades 

därmed av hur synpedagogen var riktad men även hur den anhöriga själv gav sig plats och om 

personen med synnedsättning lät den anhöriga vara delaktig. Delaktigheten är här viktig då 

det är genom den som de anhöriga kan få kunskap och lära sig för att få redskap till att hantera 

den förändrade gemensamma livssituationen. 

Sammanflätade behov och behov av lärande 

De anhörigas behov är sammanflätade med personens med synnedsättning behov eftersom de 

till så stor del delar livssituationen. Det kan även ses att vissa anhöriga tagit på sig personens 

med synnedsättning behov och sidosatt sina egna. Behoven är så självklara att de blir 

svårdefinierade för dem och de upplever att de inte har några behov. Jag tolkar det som att de 

har behov av att kunna hantera den förändrade livssituationen, vilket de nu gör med olika 

resultat. För att få redskap till att hantera förändringarna söker de även kunskap som skulle 

kunna beskrivas som behov av lärande. Behov av lärande kom även till uttryck i bristande 

kunskaper och ibland förståelse för personens synnedsättning samt negativa föreställningar.  

 

De flesta anhöriga upplever inte att de har behövt lära sig något till följd av att personerna fått 

en synnedsättning. Lärandet framgår dock som en naturlig del för att kunna hantera den 

förändrade livssituationen. Det handlar om lärande för att klara av att utföra nya aktiviteter, 

lärande för att underlätta för personen med synnedsättning att kunna utföra aktiviteter, lärande 

av hjälpmedel för att kunna hjälpa personen med synnedsättning och lärande om personens 

ögonsjukdom för att förstå deras tillstånd bättre. Lärandet är till stor del kopplat till att kunna 

hjälpa och stödja personen med synnedsättningen. I observationerna var det olika hur aktiva 

och delaktiga de själva var i sitt och personens med synnedsättning lärande. Vissa anhöriga tar 

mer ansvar för sitt eget lärande och söker även på egen hand kunskap om ögonsjukdomar och 

hjälpmedel. Några har även kontakt med andra i samma situation och vissa funderar på att 

vända sig till personer i samma situation för att dela erfarenheter och få tips och råd.  

 

Gemensamt lärande har observerat vid den synpedagogiska undervisningen, där anhöriga 

deltagit med personen med synnedsättning. Det gemensamma lärandet framkommer även i 

intervjuerna, där anhöriga berättat om när de tillsammans ställts inför problem och lärt sig 

lösa dem, exempelvis aktiviteter som numera inte går att utföra på samma sätt länge. I den 
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synpedagogiska undervisningen kunde det även ses att anhöriga tog över personens med 

synnedsättning lärande, där anhöriga var mer delaktiga och tog en mer aktiv roll än personen 

med synnedsättning. Den anhöriga var den som kunde hantera hjälpmedlen i stället för 

personen med synnedsättning. Det kunde främst ses hos dem som var mindre positiva till sin 

nuvarande livssituation. Samtliga anhöriga verkade ha en positiv inställning till hjälpmedel, 

några anhöriga hade själv lärt sig hjälpmedlen för att kunna stödja personen med 

synnedsättning i användandet medan vissa inte hade behövt det. Även om den anhöriga visste 

hur hjälpmedlen fungerade hade vissa svårt att veta hur de skulle motivera och stödja 

personen med synnedsättning i att använda dem i aktivitet. 

 

Alla de anhörigas behov ser olika ut beroende på livssituationen och tidigare erfarenheter och 

kunskaper. Jag har tolkat det som att det mest centrala behovet är behovet av lärande. 

Lärandet tar sig olika uttryck beroende av vad de behöver lära och hur de uttrycker att de vill 

eller föredrar att lära sig. Hur de vill lära sig är olika vilket framträder då någon gärna söker 

kunskap själv, medan en annan vill träffa andra för att diskutera och någon lär sig genom att 

själv göra. Det egna sökandet efter kunskap och att lära sig framträdde exempelvis genom att 

de läst informationsbroschyrer, deras egen delaktighet i den synpedagogiska undervisningen, 

att prata med andra och att de ställde många frågor till mig under intervjuerna. Behovet av 

lärande ges även uttryck i deras bristande kunskaper och förståelse om synnedsättningen och 

dess påverkan för personens situation samt svårigheter i att hantera de förändringar som 

synnedsättningen medför. 
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Diskussion 

Syftet med studien var att få kunskap och förståelse för livssituationen med fokus på aktivitet 

delaktighet, lärande och behov, hos samboende anhöriga till en äldre person som fått en 

synnedsättning. Jag ville även veta hur de har anpassat sig och hanterat förändringarna samt 

hur de var delaktiga i den synpedagogiska undervisningen. Med observationer under den 

synpedagogiska undervisningen av anhörig, personen med synnedsättning och synpedagogen 

samt intervjuer med den anhöriga fick jag fram ett resultat i enlighet med syftet och 

frågeställningarna. Först diskuteras här studiens genomförande och sedan resultatet i 

förhållande till forskning och teorier. 

Metoddiskussion 

För att få kunskap och förståelse för de anhörigas livssituation har jag använt mig av en 

kvalitativ metod med observationer och intervjuer för att samla in material. Materialet har 

sedan bearbetats och analyserats utefter den hermeneutiska tolkningen för att ge en 

sammanhållen beskrivande bild med tolkningar som förstärker beskrivningarna och ger en 

djupare förståelse av de anhörigas livssituation. Med denna metod har jag nått syftet och 

frågeställningarna som resultatet svarar väl på. Min förförståelse för anhörigas livssituation 

stämde delvis ganska bra överrens med de resultat jag funnit. Genom resultaten har jag dock 

fått en fylligare bild och mer kunskap och förståelse för de anhörigas livssituation. Skulle jag 

nu beskriva min förförståelse skulle den inte vara densamma som när jag startade med denna 

studie. 

Jag har stävat efter en tydlig och utförlig metodbeskrivning för att öka studiens tillförlitlighet 

(DePoy & Gitlin, 1999). Resultatet är textmässigt omfattande och ingående för att läsaren ska 

få en helhetsbild och lättare förstå delarna och själv kunna bedöma studiens trovärdighet. Vid 

tolkningsarbetet har jag i enlighet med Ödmans (2007) rekommendationer granskat 

tolkningarna utefter deras giltighet och mening i förhållande till materialet ”En valid tolkning 

är således som jag ser det en tolkning, vars innebörd är giltig för den företeelsen som studeras 

eller skänker mening åt denna företeelse.” (s.108) Varje anhörig ingår i ett unikt sammanhang 

vilket belyses i den första resultatdelen och förstärkts med citat. För att undvika feltolkningar 

av de anhörigas mening med uttalanden har jag konstant återvänt till helheten för att få rätt 

förståelse för delarna i dess sammanhang. Jag har även arbetat mot att framföra helheten i 

texten som gör de tolkande delarna begripliga. Förloras helheten finns det även risk för att 

uttalanden feltolkas utifrån vad jag som författare vill finna för resultat (Kvale, 1997). Vidare 

beskriver Denscombe (2000) att den externa trovärdigheten ökar när de funna resultaten 

överensstämmer med de existerande kunskaperna inom området. Detta framgår vidare i 

resultatdiskussionen där tidigare forskning och teorier överensstämmer med de framkomna 

resultaten i denna studie. 

Urvalet baseras på att de flesta personer som får en synnedsättning och mottar 

synrehabilitering är äldre personer. Jag valde att fokusera på äldre anhöriga (över 65 år) som 

är samboende med en äldre person som fått en synnedsättning för att få ett mer enhetligt 
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resultat än om jag bara valt att fokusera på anhöriga. Genom tydliga fördefinierade 

inklusionskriterier stärks studiens trovärdighet (Depoy & Gitlin, 1999). En nackdel är att vid 

en hög ålder är det dock förekommande att man lever ensam på grund av att den respektive 

har gått bort. Däremot kan det finnas andra anhöriga runtikring som bistår med hjälp som 

skulle kunna ha liknande upplevelser med en samboende anhörig. 

 

Vid granskning av genomförandet inser jag att det kanske hade varit bättre om 

observationerna och intervjuerna hade varit utspridda på fler dagar. Det blev mycket intensivt 

för mig att på tre dagar utföra fem observationer och fyra intervjuer (den sista intervjun 

gjordes en vecka efteråt). Det var dock inte praktiskt möjligt att göra det på något annat sätt. 

Fördelar var dock att jag under denna perioden kunde koncentrera mig konstant på 

observationerna och intervjuerna och att mitt sätt att utföra dem inte fick tid till att förändras. 

Det kan ha bidragit med en likhet i utförandet av intervjuerna som skulle kunna ses öka 

tillförlitligheten. 

 

Enligt Kvale (1997) ökar trovärdigheten och tillförlitligheten om intervjuaren har kunskaper 

och erfarenheter av att ställa frågor. Jag valde därför att utföra testintervjuer med anhöriga till 

personer med synnedsättning. Sedan tidigare har jag erfarenhet av att samtala med personer 

som fått synnedsättning samt deras anhöriga vilket har gett mig stöd i intervjuerna. Vid 

intervjuer finns en risk för feltolkning av frågorna jag ställer beroende av situationen samt 

olikheter i uttryck, formulering och tonläge. Fördelarna med semistrukturerade intervjuer är 

att det har funnits utrymme för omformulering och tydliggörande då jag märkt att de anhöriga 

inte riktigt förstått frågorna. På så sätt har risken för missuppfattningar som kan påverka 

resultatet minskat. Inspelning av intervjuerna med diktafon ökar även tillförlitligheten och 

trovärdigheten genom att författarna använder sig av teknisk utrustning som är välfungerande 

och som kan kontrolleras (Kvale, 1997). Vid transkriberingarna hade jag dock svårt att ibland 

höra exakt vad de anhöriga sa på grund av lågt tal, störande ljud eller dialekten. Jag lyssnade 

då igenom ett längre stycke och försökte få en helhetsuppfattning om vad de sa vilket 

fungerade tillfredställande. 

 

Intervjuer ger även möjligheter till personlig kontakt vilket bidragit med mer information om 

de anhöriga, så som även observationerna bidragit med. Jag har på så vis fått ut så mycket mer 

än bara vad de svarat på frågorna i intervjuerna. Genom hur de har svarat på frågorna, deras 

betoningar, kroppsspråk och beteende har gett mig en mer sammanhållen bild utifrån 

intervjuerna och observationerna. En känsla om vem personerna är har infunnit sig hos mig 

som jag även sökt förmedla i resultatet. Hembesöken var dock mer informativa än vad 

besöket på syncentralen var. Detta beaktade jag tyvärr inte vid studiens start, tanken var 

snarare att alla besök och då observationer och intervjuer skulle utföras på syncentralen. 

Lyckligtvis blev det inte så på grund av att synpedagogerna på syncentralen som jag mottog 

hjälp av, oftast gör hembesök vid fortsatt undervisning och träning. 

Resultatdiskussion 

Här diskuteras resultaten jag funnit utifrån tidigare forskning och teorier. Resultaten ges här 

tydligare mening i ett större sammanhang genom tidigare forskning och teorier.  

Gemensam livssituation 

Berndtsson (2001) beskriver så som jag även den gemensamma livssituationen med andra 

som personen med synnedsättning lever nära. Jag finner inget som stärker att den skulle vara 
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mer gemensam då de två samboende personerna är äldre. Min tolkning av detta anser jag dock 

ändå rimlig utifrån de tidigare presenterade tolkningarna i resultatet, naturligt är kanske att 

äldre tillbringar mer tid tillsammans än i den yrkesverksamma ålder och då skulle kunna 

tänkas leva mer nära varandra. Eftersom livssituationen hos de anhöriga till stor del är 

gemensam med personen med synnedsättning genomsyrar även det alla aspekter av aktivitet, 

delaktighet, behov och lärande. 

Brott och floating hos de anhöriga 

De anhöriga beskrev framtiden med rädsla eller att de undvek att tänka på det, var mindre 

positiva till livssituationen och hade svårt att hantera förändringarna gemensamt. Jag anser att 

det skulle kunna tolkas som att de upplever ett brott. Det beskriver Berndtsson (2001) som att 

tidshorisonten mot framtiden är starkt inskränkt och att det är svårt att se hur förändringarna 

ska hanteras. Brottet kan förklaras uppstå utifrån deras gemensamma livssituation med 

personen med synnedsättning. Brottet kan ses bero på förlust av betydelsebärande relationer 

genom förlust av meningsfullt intresse, vilket även kan ha inneburit en rollförlust. Det kan 

även ses uppstå som en kombination av flera aspekter, bland annat få erfarenheter av personer 

med synnedsättning, rollförlust av den styrande i hemmets vardagsaktiviteter och 

nedstämdhet, svårt att prata om det och bemöta det gemensamt samt negativa föreställningar. 

Dessa resultat samstämmer med Berndtssons (2001) beskrivning av vad som kan ge upphov 

till ett brott vid en synnedsättning. Brott kan jag även se ha ett starkt samband med floating 

som uppstår då en person har en upplevelse av att inte kunna påverka sin situation, så som 

några anhöriga verkar uppleva (Bron & Lönnheden, 2005). Deras tidigare erfarenheter och 

kunskaper räcker inte till för att hantera situation och de kan då tänkas befinna sig i floating. 

De måste finna andra sätt att hantera situationen på gemensamt med personen med 

synnedsättning. Berndtsson (2001) beskriver att personer med synnedsättning som upplever 

ett brott har en inskränkt möjlighetshorisont som kan leda till vidgning genom att träffa någon 

som varit i liknande situation. De kan då ta sig vidare mot handlingshorisonten och börja lära 

sig hantera förändringarna. Möjligt tror jag är att detta även skulle fungera för en anhörig som 

upplever brott/floating. Det vill säga att anhöriga ges möjligheter till att träffa personer med 

synnedsättning och andra anhöriga i liknande situation, eventuellt i grupprehabilitering där 

den anhöriga aktivt kan göras delaktig  

Berndtsson (2001) beskriver att träffa personer med synnedsättning som klarar av att leva ett 

”vanligt” liv kan underlätta för en person att ta sig ur ett brott, möjlighets- och 

handlingshorisonten kan vidgas. Det kan därför tänkas att tidigare erfarenheter av personer 

med synnedsättning som lever ett självständigt liv kan bidra till kunskap om att det finns 

andra sätt att hantera förändringarna på som gör framtiden mer överblickbar, vilket framträder 

i resultatet hos några anhöriga som har tidigare erfarenheter och en positiv syn på framtiden. 

Dessa har även gemensamt med personen med synnedsättning anpassat sig och hittat 

tillfredställande sätt att hantera förändringarna på. Hos en anhörig fanns inga tidigare 

erfarenheter av personer med synnedsättning, men han/hon har ändock gemensamt med 

personen med synnedsättning hittat sätt att hantera förändringarna på, vilket diskuteras mer i 

avsnittet nedan. 

Hantering och anpassning till förändringarna  

Berndtsson (2001) beskriver att hanteringen av förändringar är beroende av personen, aktuellt 

livssammanhang och tidigare historia vilket även kan påvisas i denna studies resultat utifrån 

anhöriga. Utifrån resultatet kan de olika anhörigas sätt att hantera det som har hänt ses utifrån 

dimensionerna att förstå det som har hänt och införliva det i tidigare livet. De flesta anhöriga 
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verka ha förstått men inte alla. Detta anser jag framträder i deras bristande kunskaper om 

personens synnedsättning och negativa föreställningar. Att aktivt införliva det som hänt 

genom att skapa mening försökte samtliga, med olika resultat. Mening kan skapas genom att 

tala om det som hänt eller handlingsriktat beteende (Berndtsson, 2001). Här såg jag att de 

anhöriga som kunde tala om det som hänt med personen med synnedsättning hade en mer 

positiv livssituation än de anhöriga som mer verkade försöka lägga saker till rätta med ett 

handlingsriktat beteende. Det framgår att några samtalar med sina respektive men uttrycker 

även att de inte vill gnälla, vilket kan tolkas som att de inte emotionellt kan prata om det som 

hänt. Att kunna prata om det skulle kunna ses som ett starkt försvar mot påfrestningar, anser 

jag. Som nämnts ovan framgick inte något brott hos en anhörig som även hade en mer positiv 

inställningen till livssituation, trots att han/hon inte hade några erfarenheter av personer med 

synnedsättning. Det skulle kunna förklaras av flera aspekter bland annat att den anhöriga och 

personen med synnedsättning gemensamt verkar ha en god kommunikation och kan prata om 

det som hänt. Reinhardt, Boerner och Horowitz (2006) studie visar även på viktiga resultat 

relaterat till att kunna prata om det som hänt. De såg att affektivt stöd minskar depressiva 

symptom och bättrar anpassning till synnedsättningen hos personen med synnedsättning. 

Affektivt stöd ses som att den anhöriga stödjer personen med synnedsättning genom att prata 

om det som hänt. Jag skulle även tro att stödet inte bara går från anhörig till person med 

synnedsättning, utan att de faktiskt stödjer varandra. En god kommunikation mellan paren 

verkar underlätta deras gemensamma anpassning och hantering av förändringarna. 

Negativa föreställningar om personer som har synnedsättning framträdde på olika sätt hos de 

flesta anhöriga. Berndtsson (2001) beskriver att föreställningarna har sin grund i erfarenheter 

och samhället. Utifrån studien sett har föreställningarna sin grund i bristande erfarenheter 

samt samhällets stigmatiseringar. De anhöriga uttryckte att det är synd om dem som inte kan 

se och det skulle kunna ses som en föreställning med sin grund i samhället. De verkar tro att 

det är synd om dem som inte ser, för att de då inte kan göra så mycket själva. Att tycka synd 

om någon tror jag handlar om att man ser synnedsättningen som en sjukdom och en person 

som är sjuk kan även ses behöva hjälp. Jag kan här se en risk, om de anhöriga fortsätter att 

tycka synd om personen och därmed tar över, så personen med synnedsättning inte får någon 

möjlighet att själv lära sig hantera förändringarna. Dessa olika negativa föreställningar hos 

den anhöriga, personen med synnedsättning och omgivningen hade inverkan på hur 

livssituationen förändrades och hur det hanterades av den anhöriga, vilket Nixon (1994) 

beskriver på liknande sätt. 

Behov, lärande och delaktighet 

Flera av de anhöriga har behövt lära nytt, som Berndtsson (2001) beskriver utifrån personer 

med synnedsättning. Här handlar lärandet för den anhöriga om att lära nytt för att kunna 

stödja personen med synnedsättning exempelvis vid hjälpmedelsanvändning. Gemensamma 

lärandet genom problemlösning och att prata med varandra framgår i studien. Här är det inte 

tydligt om det är personen med synnedsättning som lär den anhöriga hur hon/han fungerar 

utifrån synnedsättning som så framgår i Berndtssons (2001) avhandling. Där jag dock inte 

kunde se det gemensamma lärandet så påtagligt, upplever jag att det stämmer att de inte har 

hittat någon jämvikt i arbetsfördelningen i hemmet så som det beskrivs att det kan göras i det 

gemensamma lärandet (Berndtsson, 2001). 

Utifrån de anhörigas kunskapsbrister och att några hade svårt att prata om det som hänt samt 

svårt till att gemensamt anpassa sig till förändringarna anser jag liksom flera forskare att även 

anhöriga har ett behov av lärande. Utifrån studiens resultat kan behoven av lärande ses 
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samstämmiga med vad forskare rekommender att synrehabiliteringen ska arbeta för, bland 

annat att de anhöriga ska få insikt i den äldres tillstånd (Horowitz, Goodman & Reinhardt, 

2004), underlätta kontakten mellan personen med synnedsättningen och den anhöriga 

(Reinhardt, Boerner & Horowitz, 2006) och tar upp riskerna med överbeskyddande 

(Cimarolli, Reinhardt & Horowitz, 2006). För hur lärandet ska ske rekommenderar flera 

forskare grupprehabilitering, vilket även jag kan se skulle fungera eftersom det framkommer i 

resultatet att flera är positiva till grupper och redan sökt kontakt med andra i liknande 

situation (Bambara et al., 2009b; Kleinschmidt, 1996; Cimarolli, Sussman-Skalka & 

Goodman, 2004). Grupprehabilitering har haft bevisad effekt hos äldre personer med 

synnedsättning (Eklund, 2005) och även hos de anhöriga (Cimarolli, Sussman-Skalka & 

Goodman, 2004). Eftersom jag även har kunnat se så som Bambara et al. (2009b) att de 

anhöriga som hade en bra problemlösningsförmåga eller motivation till att lösa problem var 

mer positiva med livet, vore en grupprehabilitering med problemlösningsorienterade 

förhållningssätt att föredra (Eklund, 2005). Utifrån tidigare avsnitt om brott och floating kan 

grupprehabilitering även ses som viktigt för att de anhöriga ska ges möjligheter till att träffa 

personer med synnedsättning och andra anhöriga. 

I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) framgår att den anhöriga ska ges möjligheter till att 

vara delaktig vid planering och utförda åtgärder. Jag observerade den synpedagogiska 

undervisningen och jag upplevde inte alltid att den anhöriga möjliggjordes att vara delaktig. 

En mer aktiv delaktighet i synrehabiliteringen för att öka lärandet för anhöriga, tror jag är 

viktigt för de anhöriga så som flera forskare även rekommenderar (Strawbridge, Wallhagen & 

Shema, 2007; Bambara et al., 2009b; Reinhardt, 2001; Reinhardt, Boerner & Horowitz, 2009; 

Horowitz, Goodman & Reinhardt, 2004; Cimarolli, Reinhardt & Horowitz, 2006; Cimarolli & 

Boerner, 2005; Goodman & Shippy, 2002). Att flera av de anhöriga behöver lära för att få 

redskap till att hantera den förändrade livssituationen, lyfter även Berndtsson (2001) fram. Jag 

observerade att lärandet för den anhöriga till stor del handlade om att lära 

hjälpmedelsfunktioner för att kunna hjälpa personen med synnedsättning. Det finns så mycket 

mer de skulle behöva lära vilket även framgår i studien. Synrehabiliteringen tror jag skulle ha 

nytta av att beakta och gemensamt diskutera Uljens (2004) beskrivning om vad didaktiken 

handlar om i förhållande till anhörigas behov. Vem, vad, när, med vem, var, genom vad, 

varför och för vad man ska lära sig.  

Aktivitet och delaktighet 

Flera resultat utifrån de anhöriga bekräftas av tidigare forskningsresultat som studerat socialt 

stöd till personer med synnedsättning. Flera anhöriga har tagit över aktiviteter som blivit svårt 

för personen med synnedsättning att utföra. Jag kunde här se att det var aktiviteter som 

handlade om läsning, förflytta sig utomhus, delaktighet i aktiviteter och handling som även 

bekräftas av Lamourex, Hassell och Keeffe (2004) att personer med synnedsättning har svårt 

att utföra. Jag har så som Cimarolli och Boerner (2005) även sett att praktiskt stöd från 

anhöriga var vanligt. Att det var vanligt tror jag även har att göra med att de anhöriga är 

samboende med personen med synnedsättning och sådant som behöver utföras för personen 

med synnedsättning behöver även utföras för den anhörigas egen skull, exempelvis 

matlagning, städning, betala räkningar osv.  

Den praktiska hjälpen anhöriga bidrar med kan vara av positiv och negativ karaktär för 

personen med synnedsättning. Jag tolkade att vissa anhöriga ibland hjälpte till för mycket, 

vilket kan ses som negativt stöd. Personerna med synnedsättning kan då enligt Cimarolli och 

Boerner (2005) uppleva stödet som negativt på grund av omgivningens underskattning av 

förmåga, följt av oförstående för behov av oberoende och underskattning av begränsningar. 
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Överbeskyddande skulle kunna ses framträda hos några anhöriga som fanns till hands och 

tillrättalägga för personen med synnedsättning. Överbeskyddande kan leda till mindre optimal 

anpassning till synnedsättning vilket kunde ses hos personen med synnedsättning och även 

hos de anhöriga själva (Cimarolli, Reinhardt & Horowitz, 2006). En anhörig utförde det mesta 

i hemmet och större stöd med praktiska göromål är relaterat till större upplevelse av 

överbeskyddande (Reinhardt, Boerner & Horowitz, 2006). MacIlvane och Reinhardt (2001) 

förstärker detta resultat med att det inte är kvantiteten utan kvalitén av stödet som är 

väsentligen för en bättre psykologisk status hos personen med synnedsättning. 

De anhöriga verkar inte uppleva det som ett problem att de har fått ta över fler aktiviteter i 

hemmet, vilket kan förklaras med att de kanske upplever det som meningsfullt att kunna 

hjälpa någon som har det svårt. Aktiviteter som upplevs som meningsfullt vill vi människor 

gärna utföra (FSA, 2005; Kielhofner, 2008). De anhöriga uttrycker att anpassningen till 

förändringarna har gått automatiskt, vilket skulle kunna förklaras om anpassning ses som att 

de har hjälpt till och övertagit aktiviteter i hemmet som är ”självklara” som behöver utföras i 

varje hem. De anhöriga kan då ha utvecklat dem till en rutin eller en vana, vilket därmed kan 

förklarar känslan av automatisk anpassning enligt Kielhofner (2008). Han beskriver att rutin 

eller vana i en aktivitet kännetecknas av ett automatiskt handlande. Vad vi väljer att utföra 

och engagera oss i ger uttryck för vår identitet (Kielhofner, 2008). Att mista ett stort 

meningsfullt intresse och därigenom delaktighet med andra har påverkat en anhörig och 

person med synnedsättning. Delaktighet och aktivitet i en förening skulle kunna tänkas ha gett 

dem en känsla av sammanhang (Perski, 1994; Antonovsky, 2005). Den känslan är ett starkt 

försvar mot påfrestningar och det kan tänkas att de som upplever den kan hantera förändringar 

i livssituationen på ett bättre sätt, eftersom världen genom delaktighet och aktivitet upplevs 

som begriplig, hanterbar och meningsfull. Hos en anhöriga som är delaktig i olika föreningar 

och hos en annan anhörig som är delaktig i projekt med andra kan det ses att de lättare har 

kunnat hitta sätt till anpassning och hantering av förändringar. 

Det skulle inte direkt kunna uttryckas att anhöriga har begränsningar i aktivitet eller 

delaktighet utifrån ICF. Jag ska ändock försöka förklara anhörigas aktivitet och delaktighet 

utifrån ICF genom den gemensamma livssituationen, det vill säga utifrån både den anhöriga 

och personen med synnedsättning (Socialstyrelsen, 2003). Egentligen har aktivitetsutförandet 

ökat hos flera anhöriga, vilket skulle kunna härledas till att den anhöriga ses av båda ha bättre 

kapacitet till utförandet än personen med synnedsättning. Hinder finns även i genomförandet 

hos personen med synnedsättning, där det handlar om att det fysiskt kan vara omöjligt med 

genomförandet som att köra bil. Det kan även handla om social och attitydmässiga påverkan 

exempel genom negativa föreställningar hos personen själv, anhöriga och omgivningen. Här 

skulle kunna tänkas att lärande hos den anhöriga kan öka deras förmåga och kapacitet till att 

avgöra vilka aktiviteter personen med synnedsättning skulle kunna lära sig att klara själv och 

att kunna stödja personen i att återerövra dessa aktiviteter. 

Delaktigheten hos några anhöriga har begränsats och det till följd av personens med 

synnedsättning svårigheter vid genomförandet på grund av den sociala och attitydmässiga 

miljön, genom även här negativa föreställningar hos personen med synnedsättning, anhöriga 

och omgivningen (Socialstyrelsen, 2003). Ett lärande hos den anhöriga och personen med 

synnedsättning med fokus på att bearbeta de negativa föreställningarna skulle kunna minska 

de anhörigas begränsningar avseende upplevelser av delaktigheten. Det framgår här tydligt att 

de anhöriga har behov av lärande för att åter kunna få mer jämvikt i aktivitet och delaktighet. 
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Aktivitet och behov 

Behov kan ses som styrande av aktiviteter (FSA, 2005). Utifrån resultatet skulle det kunna 

beskrivas som att anhöriga har tagit över aktiviteter som är primära och grundläggande i 

hemmet samt uppfyller behov för överlevnad. Det handlar om aktiviteter som måste utföras 

exempelvis laga mat och sköta räkningar (Kielhofner, 2008). Dessa grundläggande aktiviteter 

uppfyller bådas grundläggande behov då de utförs av den anhöriga. De aktiviteter som 

personen med synnedsättning däremot innan utförde för behov av meningsfullhet genom nöje 

eller glädje, är svårare för den anhöriga att överta. Några försöker ändock aktivera personen 

med synnedsättning med sådant denne tyckt om att göra själv innan. Jag kan dock tänka mig 

att det inte upplevs med samma nöje eller glädje då någon gör aktiviteten åt en. Det kan alltså 

ses som att de aktiviteter som den anhöriga kan överta och lyckas uppfylla behov igenom, är 

just de grundläggande aktiviteterna. 

Den anhörigas behov kan ses sammanflätade med personens med synnedsättning behov. von 

Wright (1995) menar att det går att ifrågasätta ett behov för att utröna vidare underliggande 

mer primära behov. Utifrån resultatet och bakgrunden har jag därför här fördjupat mig i 

behovsbegreppet. Behov av lärande hos den anhöriga kan alltså ses i förhållande till att de vill 

kunna lära sig att bättre kunna hjälpa personen med synnedsättning. Det skulle kunna 

sammankopplas till den sociologiska synen på behov, där den anhörigas behov av att hjälpa 

sin respektive kan ses utifrån den samhälleliga kontexten (Thorslund & Larsson, 2002). I 

samhället är det på något sätt vedertaget att man som respektive eller samboende hjälper till 

vid sjukdom. Det sociomateriella behovsperspektivet beskriver att saker skapar 

behovssituationer. Sett utifrån resultatet kan det förklara att hjälpmedel framkallat behov hos 

den anhöriga av lärande för att kunna stödja personen med synnedsättning vid användning 

(Eneroth, 1988). Vad uppfyller då hjälpandet för behov? Det skulle kunna ses som att målet 

med att hjälpa egentligen är kopplat till andra grundläggande behov som att känna trygghet, 

glädje eller kanske uppskattning. Målet med att hjälpa kan då tänkas vara att göra så någon 

annan mår bättre, genom att göra så någon annan mår bättre så mår man bättre själv, känner 

trygghet i att kunna hjälpa och glädje för att kunna hjälpa, vilket kan tänkas vara de 

grundläggande behoven. 

Rekommendationer 

Nulägets livssituation innefattar bland annat historia liksom framtid, allt som görs och 

tillsammans med vilka och samhällets rådande struktur. Jag anser att jag lyckats ge läsaren 

kunskap och förståelse för anhörigas livssituation som är starkt sammanvävd med 

livssituation hos personen med synnedsättning. Resultaten kan ge personal inom 

synpedagogisk verksamhet, en förståelse och ökad kunskap om den anhörigas livssituation. 

Viktigt att beakta vid synrehabilitering är att personens livssituation till stor del är gemensam 

med den samboende anhörigas livssituation. Jag rekommenderar därför att de anhöriga aktivt 

skall göras delaktiga och att även deras behov och behov av lärande ska uppmärksammas. För 

vissa personer anser jag att grupprehabilitering kan rekommenderas för att anhöriga ska få 

kunskaper om synnedsättning och träffa andra i samma situation samt personer med 

synnedsättning som lever ett självständigt liv. Det är även viktigt att anhörigas och personens 

med synnedsättning kommunikation uppmuntras och att den anhöriga får stöd i hur de ska 

stödja personen med synnedsättning i stället för att ta över.  

Fortsatt forskning om anhörig till personer med synnedsättning behövs eftersom de spelar en 

mycket viktig roll vid anpassning och hantering till den förändrade gemensamma 

livssituationen. Rekommendationer är att forskning fortsätter kartläggningen av anhörigas 
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livssituation för att få än starkare underlag för att utforma och evidensbasera åtgärder för 

anhöriga som även underlättar för personen med synnedsättning. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev till chef på Syncentral och berörd 
personal: Magisteruppsats med fokus på anhörigas 
situation 

 

Hejsan! 

 

Mitt namn är Terese Hvegholm och jag studerar vid Specialpedagogiska institutionen, 

Stockholms Universitet inom Masterprogrammet mot specialpedagogik med inriktning mot 

synpedagogik och synpedagogiskt arbete. Jag skriver till er eftersom jag har påbörjat en 

magisteruppsats och behöver er hjälp för att kunna utföra den.  

 

Studien fokuserar på anhöriga till äldre personer som fått en synnedsättning. Jag upplever att 

det är mycket viktigt för en person med synnedsättning att den nära omgivningen och särskilt 

den person som de bor tillsammans med, har en viss förståelse och kan ge positivt stöd i den 

förändrade livssituationen som uppstår till följd av en synnedsättning. För att den anhöriga 

skall kunna göra det och även hantera sin egen förändrade livssituation tror jag att det är 

viktigt att se till den anhörigas livssituation och behov för att kunna utforma givande insatser 

även för den anhöriga. Därför är jag intresserad av att studera samboendes livssituation med 

fokus på behov som uttrycks då en äldre person får en synnedsättning. Detta för att få kunskap 

och förståelse som förhoppningsvis kommer till nytta inom det synpedagogiska arbetet och 

eventuellt leder till utformandet av insatser för anhöriga. 

 

Tanken är att utföra observationer då en person med synnedsättning är på syncentralen och 

mottar synrehabilitering och den anhöriga samboende personen är med under besöket. Det bör 

inte vara samma personal/profession under alla observationerna. Direkt efter observationen 

planerar jag att utföra en intervju med den anhöriga. Observation och intervju behöver jag 

utföra med fem–sex anhöriga och jag behöver därför er hjälp att hitta lämpliga deltagare, 

informera dem och samordna besöken. Den anhöriga och personen med synnedsättning bör 

vara minst 65 år och pensionerade, samt ha en relativt bra psykisk och fysisk 

funktionsförmåga. Viktigt är även att det blir en variation av kvinnor och män.  

 

Då ni tillfrågat lämpliga deltagare får de som vill delta i studien även ett informationsbrev 

med mina kontaktuppgifter. Vid önskemål kan jag även kontakta dem via telefon innan 

observation och intervju.  

 

Allt material som samlas in kommer att behandlas konfidentiellt och de personer som ingår i 

studien kommer inte att kunna identifieras. Vilken syncentral studien genomförts på kommer 

inte heller att framgå av dokumentationen. Jag hoppas ni har möjlighet och är intresserade av 

att hjälpa mig med studiens utförande. För att kunna hålla studiens tidsramar behöver 

observationerna och intervjuerna utföras i April. Ni når mig på mailadress: 

terese.hvegholm@XXXXX.se eller på tfn: XXX-XXXXXX och XXXX-XXXXX. 

 

Vänligen 

Terese Hvegholm 

2011-03-10 
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Bilaga 2 
Informationsbrev till anhörig, gällande 

deltagande i studie med fokus på anhörigas 

situation 

Hej! 

Mitt namn är Terese Hvegholm och jag studerar vid Specialpedagogiska 

institutionen, Stockholms Universitet inom Masterprogrammet mot 

specialpedagogik med inriktning mot synpedagogik och synpedagogiskt arbete. 

Jag skriver till Dig eftersom jag har påbörjat en magisteruppsats och behöver 

Din hjälp för att kunna utföra den. 

Studien fokuserar på just Din situation som anhörig till en äldre person som fått 

synnedsättning. Jag är intresserad av att få kunskap och förståelse om hur det är 

för Dig som anhörig och vad du kan ha för behov i den förändrade livssituation 

som kan uppstå då en nära person får en synnedsättning. Mina förhoppningar är 

att studien ska bidra till ökad kunskap och förståelse för just anhörigas situation 

hos dem som arbetar med synrehabilitering. Jag hoppas därmed att det leder till 

ett bättre bemötande och även insatser utformade efter anhörigas behov. 

Jag kommer att delta under ett besök på syncentralen eller hemma hos er, och 

efter det samtala enskilt med Dig som anhörig. Din samboende kan behöva 

vänta under tiden och uppskattningsvis tar samtalet ca 1 timma efter det 

planerade besöket på syncentralen. Det jag vill få kunskap och förståelse för är 

Din livssituation och Dina behov som kan uppstå då en närstående person fått en 

synnedsättning. För att underlätta för mitt minne kommer samtalet att spelas in. 

All information som Du lämnar till mig kommer att behandlas så att obehöriga 

inte har tillgång till det, det vill säga att det är bara jag som kommer veta vad 

just du har sagt under samtalat. Du som deltar kommer inte att kunna identifieras 

i studien. Vilken syncentral studien genomförts på kommer inte heller att framgå 

av dokumentationen. Du har rätt till att närhelst du vill avbryta Ditt deltagande i 

studien.  

Jag hoppas att Du har möjligheter att delta i studien, Dina tankar och åsikter är 

mycket viktiga! Vill Du delta i denna studie meddelar Du personen på 

Syncentralen som du fick detta brev av, önskas kontakt med mig innan kan du 

be dem att lämna ditt telefonnummer till mig. Har du några funderingar är du 

hjärtligt välkommen att kontakt mig direkt också, annars så hoppas jag att vi 

träffas vid besöket på Syncentralen eller hemma hos Er. 
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Jag Terese Hvegholm nås på mailadress: terese.hvegholm@XXXXXX.se eller 

på tfn: XXX-XXXXXX och XXXX-XXXXX. 

Hälsningar Terese Hvegholm 
 

 

 

 

 

 

 

  

2011-03-22 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

 

Livssituation - Aktivitetsutförande och delaktighet – Behov 

 
Berätta om dig själv? (vem är du, egna intressen, familj, tidigare arbete) 

 

Hur var det när du/ni fick reda på att … har en synnedsättning? 

Vad tänkte/kände du? 

 

Hur har livet förändrats till följd av … synnedsättning? 

 

Vad har förändrats för dig? 

 

Hur ser du på framtid? 

 

Vad har du lärt dig/behövt lära dig? 

 

Hur har du/ni hanterat förändringarna? 

 

Hur har du gjort för att anpassa dig?  

 

Kan du göra vad du vill och behöver?  

 

Hur delar ni upp sysslor i hemmet? Vem planerar? 

 

Hur skulle du beskriva er relation? Har den förändrats? 

 

Vad hade du/ni för kunskaper/erfarenheter kring det här med synnedsättning innan? 

 

Behov 

Hur ser du på dina egna behov utifrån situationen? 

 

Vad skulle du behöva för hjälp och stöd? 

 

Socialt - Familj/släkt/vänner/bekanta/grannar - omgivningen 

 

Hur har relationer/kontakten förändrats till andra? 

 

Hur har personer i er omgivning reagerat då ni berättat om synnedsättningen? 

 

Hur är bemötandet? 

 

Vårdkontakter  
Berätta om kontakten med vården? 
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Brukar du vara med på personens besök inom vården? 

 

Hur upplever du rehabiliteringen? 

 

Vad har du fått för hjälp/stöd/ bemötande?  

 

Har du fått den hjälp och stöd du behövt? 

 

Uppföljningsfrågor, och eventuellt frågor utifrån observation 

Hur upplevde du… 

Hur tänkte du då… 

Berätta mer om… 

Hur kommer det sig…. 

Vad skulle du vilja lyfta fram… 
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