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Sammanfattning 

I det synrehabiliterande arbetet tillmäts den person, som står nära en person som själv råkat ut 

för synnedsättning, stor betydelse. Trots det finns förhållandevis lite forskat på området. 

Fokus är nästan uteslutande på den person som drabbats av en synnedsättning eller blindhet. 

Det övergripande syftet med denna studie har varit att få en ökad förståelse för personers 

upplevelser av förändring i livet när en närstående hastigt råkar ut för svår synnedsättning 

eller blindhet.  

Det är människors upplevelser som studeras och därför tar studien sin ansats i 

livsvärldsfenomenologin. Livsvärlden är den värld vi lever och är involverad i. Några centrala 

begrepp inom livsvärldsfenomenologin är förförståelse, förståelse och öppenhet mot det 

fenomen som ska studeras. Grunden i metoden är att gå till själva fenomenet för att söka svar 

på frågan. För att uppnå avsikten i studiens syfte har intervjuer använts. Intervjuerna har haft 

karaktär av öppet samtal med personer vars närstående råkat ut för hastig svår synnedsättning 

eller blindhet. Studien bygger på intervjuer med fyra personer med olika nära relation till 

personen med synnedsättning eller blindhet.  

Resultatet visar att den person som står nära går igenom liknande processer som den som 

råkat ut för en svår synnedsättning eller blindhet. Analysen bygger på att livsvärldarna delas 

och beskriver processen hos den som står vid sidan om. En vändning för den person som står 

nära, som innebär att livet ändrar riktning, blir först möjlig genom insikt och medvetenhet om 

förändring. Det framkommer även i studiens resultat att en vändning för den som står nära 

kan sättas i samband med den närståendes förmåga till assimilation av sin synnedsättning eller 

blindhet. Studien visar nödvändigheten av att synliggöra behoven hos de personer som står 

nära. Personer som står nära personen med synnedsättning och blindhet måste ges ett eget 

utrymme och inte enbart vara en stöttande del av det synrehabiliterande arbetet.  
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Inledning 

En klinisk fråga har gnagt och vuxit fram inom mig och nu resulterat i denna studie som 

belyser förändringar i livet när en närstående råkar ut för en hastig svår synnedsättning eller 

blindhet. De förändringar som kan erfaras i samband med en närståendes 

synnedsättning/blindhet har jag mött på olika sätt i arbetet som arbetsterapeut på en 

syncentral. Det synrehabiliterande arbetet omfattar även möten med anhöriga. I ett 

radioprogram, När du blev blind av Katarina Hahr (Sveriges Radio, 2011), intervjuar hon och 

låter sina närstående ge sin bild av hur det var när hon i 30 års åldern blev blind. Katarina 

Hahr har tidigare gjort dokumentärer om hur det är att leva med en synnedsättning, men ser 

nu denna tredje dokumentär som ett bokslut. I den dokumentären handlar det om hennes 

närståendes sorg och reaktion. Innehållet i detta program blev en ytterligare inspiration att 

skriva om de personer som har en närstående med synnedsättning eller blindhet.  

 

Med tanke på den stora betydelse de närstående tillskrivs i rehabiliteringsarbetet finns det 

förhållandevis lite forskat på området förändring och omställning i livet när en närstående 

råkar ut för en funktionsnedsättning. För att en närstående just ska kunna vara när-stående är 

det av stor betydelse att studera den process de personer går igenom som står närmast den 

person som råkat ut för en funktionsnedsättning. Det krävs kunskap om vilket behov av stöd 

dessa personer har.  

 

Det har inte gått att finna något lagligt stöd för att rehabiliteringsinsatser även omfattar de 

närstående. I Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering (SOSF 2008:20) 

omnämns de närstående i samband med upprättande av gemensam plan för landsting och 

kommun. Det är den enskilde som då bestämmer om en närstående ska vara med vid 

upprättandet av planen. Att de närstående omnämns får ses som en markering från samhällets 

sida av dessa personers betydelse för den fortsatta rehabiliteringen.  

 

Det finns forskning utifrån en livsvärldsansats som har behandlat vad det innebär att råka ut 

för en svår synnedsättning eller blindhet och hur människor på olika sätt hanterar den 

situationen (Berndtsson, 2001). Forskning i detta ämne är inte genomförd av många personer 

varför det i denna studie i vissa delar refereras till en och samma person. Att få en svår 

synnedsättning eller att bli blind ska i första hand inte ses som en enskild angelägenhet utan 

även utifrån dess sociala konsekvenser. Merleau-Ponty (1997) menar att kropp och själ inte 

kan delas upp utan måste i första hand ses som en helhet. Det är genom vår levda kropp vi får 

del av världen. Kroppsbegreppet förmår sammanbinda det fysiska och psykiska med det 

sociala.  

 

Det kan vara relevant att uppmärksamma de processer som en person går igenom när en 

närstående får en svår synnedsättning eller blindhet. Frågan är om dessa processer delvis 

liknar de som den person går igenom som råkar ut för en synnedsättning eller blindhet, även 

om de nödvändigtvis inte sammanfaller tids- och innehållsmässigt? I Berndtssons (2001) 

avhandling framträder en övergripande struktur när en person råkar ut för svår synnedsättning 

eller blindhet. Denna struktur beskrivs som brott i livet med förändrade relationer till världen, 

återerövrande av brutna relationer till världen och den egna kroppen, hantera konsekvenserna 

av synnedsättning/blindhet och att leva med sin funktionsnedsättning vilket innebär ett 

kontinuerligt erövrande och/eller återerövrande.  
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Syfte 

Studien syftar till att få ökad förståelse för personers upplevelser av förändringar i livet när en 

närstående hastigt råkar ut för svår synnedsättning eller blindhet.  

 

Teori och tidigare forskning 

 

I detta avsnitt kommer jag att ta upp tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter för den 

empiriska studien. De områden som berörs i bakgrunden är: att ha en närstående med 

funktionsnedsättning, berättelser, kris och sorg, dagliga livets aktivitet och delaktighet, och 

livsvärld. Bakgrunden kommer att beröra de olika områdenas teoretiska utgångspunkter och 

tidigare forskning.  

 

I denna empiriska studie är fokus på hur personer berättar om sin situation när en närstående 

råkar ut för en hastig svår synnedsättning/blindhet. Det har varit svårt att finna några tidigare 

studier som har fokus på den som inte själv råkat ut för en synnedsättning utan i stället på den 

närstående. I de fall studierna har fokus på närstående handlar det om föräldrar till barn som 

fötts eller drabbats av synnedsättning. Jag har inte funnit några motsvarande studier med 

fokus på vuxna där en närstående råkat ut för hastig synnedsättning. Däremot har det skrivits 

om betydelsen av anhörigas och närståendes stöd när en person råkar ut för 

synnedsättning/blindhet. 

 

Närstående med funktionsnedsättning 

 

När en person i ens närhet råkar ut för något drastiskt och svårt i sitt liv blir den eller de 

personer som står nära oundvikligen påverkade på ett eller annat sätt. Det blir en betydande 

förändring. Livet tar en ny vändning och det är till detta nya som personen måste förhålla sig. 

 

Ordet anhörig beskriver ett släktskap. Ordbokens (Svensk ordbok, 2009) definition av 

betydelsen är släkting eller anförvant. Närstående antyder alltid en relation som kan men inte 

måste vara ett släktskap. Ordbokens definition av betydelsen är att stå bredvid eller stående i 

närheten av. Det släktskap som anhörig innebär är inte per automatik likställt med att stå 

någon nära. I min studie väljer jag att använda ordet närstående eftersom fokus är på en 

person som står en annan person nära. I denna studie avses den närstående den person som 

råkat ut för en synnedsättning.  

 

Sjukdom eller skada är en ofrånkomlig del av våra liv och kommer oftast som en objuden gäst 

i en människas liv. Sällan står denna gäst ensam utan flera andra människor blir engagerade 
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på ett eller annat sätt (Hydén, 2004). När sjukdomen eller skadan blir en angelägenhet för fler 

än en person är det nödvändigt att kommunicera det som hänt med en eller flera personer. Den 

som står närmast blir ofrånkomligen inbegripen. I detta sammanhang blir vår kommunikation 

med den nära omgivningen av stor betydelse. Det talade ordet och den icke verbala 

kommunikationen blir kittet mellan de människor som är berörda. Hydén (2004) betonar 

betydelsen av att vi har en uppfattning om vad det är vi är engagerade i och vilka olika 

funktioner och roller vi har i det sammanhang vi befinner oss i. Det lidande en människa råkar 

ut för rör inte enbart den människan utan även det sammanhang i vilket hon befinner sig.  

 

I mellanrummet är gestaltningen av lidande inte längre något som tillhör bara 

oss själva, utan också andra kan tolka, kommentera, ifrågasätta och - kanske - 

förstå och dela lidandet (Hydén, 2004, s. 94).  

 

Nätterlund-Sjöqvist (2010) har i en studie undersökt närståendes erfarenhet när en anhörig 

råkar ut för afasi, det vill säga en förvärvad språkstörning. I studien belyser hon inflytande på 

den egna livssituationen och intervjupersonernas uppfattning om rehabilitering för den 

anhörige samt stöd till familjen i vardagen.  Det som tydligast framkom var den stora 

förändringen i den närståendes liv och vardag. En minskad vänkrets och rollförskjutning var 

det som beskrevs. En del av de intervjuade personerna beskrev hur de kämpat för att livet 

skulle gå tillbaka till hur det var innan och bli så likt som möjligt men med ett förändrat 

förhållningssätt. Av naturliga skäl var även kommunikationen ett stort hinder. Resultatet visar 

även på närståendes betydelse för att stödja och motivera den som råkat ut för en 

funktionsnedsättning. Vidare påvisas betydelsen av stöd till de närstående från den 

rehabiliterande personalen för att underlätta livet i vardagen för att bland annat finna nya sätt 

att hantera vardagen och att umgås. I sin studie tar Nätterlund-Sjöqvist (2010) upp 

avsaknaden av forskning kring betydelsen av stöd till närstående och hur de upplever det stöd 

de får. I den ovan nämnda studien omnämns forskningsresultat som visar på betydelsen av att 

närstående får information om sin anhöriges funktionsnedsättning.   

 

Pettersson, Berndtsson, Appelros och Ahlström (2005) belyser i en studie hur makar, till 

personer med funktionsnedsättning efter stroke, beskriver sina erfarenheter av hjälpmedel i 

vardagen. Intervjuer utfördes med 12 makar där deras upplevelser av hjälpmedel som 

användes av deras närstående undersöktes. Resultatet visade att hjälpmedel som integrerades 

hos paren utgjorde en förutsättning för att den av makarna som råkat ut för stroke skulle 

kunna bo hemma. Makarna fick ny syn på sin miljö och på det tidsliga perspektivet i form av 

dåtid, nutid och framtid. Makarna kände ansvar för de hjälpmedel, som partnern fått förskrivet 

och deras användning.  En ökad förståelse för den unika innebörd ett hjälpmedel får från 

makarnas perspektiv är en betydelsefull aspekt i förskrivningsprocessen.  

 

Cimarolli, Goodman och Sussman-Skalka (2004) utförde en studie där utvärdering av stöd i 

grupp för partner till person med synnedsättning genomfördes. De 33 deltagarna indelades i 

fyra stödgrupper som träffades alternativt hade kontakt under ett år. Två av grupperna 

träffades nio gånger under året. En grupp hade telefonkonferens varannan till var tredje vecka. 

Ytterligare en grupp använde sig av gruppträffar en gång i månaden under de första tre 

månaderna och därefter sex sessioner med telefonkonferens. Grupptillfällena gav möjlighet 

för deltagarna att beröra frågor om den förändring i livet som det inneburit för dem i samband 

med att deras partner råkat ut för en synnedsättning. Resultatet av studien visar på deltagarnas 

ökade kunskap om vad det innebär att råka ut för en synnedsättning, en kvalitativt förbättrad 

och mer öppen kommunikation med sin partner och en ökad insikt om betydelsen av deras 

egen roll som partner. Det framkom även att gruppdeltagarna upplevde en ökad säkerhet i att 
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avväga när och hur mycket stöd de skulle ge till sin partner. Däremot upplevde inte 

gruppdeltagarna någon förbättring vad det gällde generell förbättrad tillfredsställelse med 

livet. Författarna drar slutsatsen att det kan bero på att stödet i första hand var inriktat mot 

pedagogiska insatser, den förhållandevis korta tid som gruppen träffades och att 

gruppdeltagarna skattade sin tillfredsställelse med livet högt även i början av programmet och 

därför fanns inte stort utrymme för att förbättra denna variabel. Även i denna studie framhålls 

närståendes betydelse i det synrehabiliterande arbetet.   

 

Ett flertal studier är gjorda kring påverkan på föräldrar och familj när ett barn föds med eller 

råkar ut för synnedsättning. Leyser, Heinze och Kapperman (1996) genomförde en studie som 

undersökte stressfaktorer och copingstrategier i familjer där ett barn har en synnedsättning. I 

detta sammanhang avser coping individens förmåga att hantera en känslomässigt krävande 

situation. I studien framkom tydliga stressfaktorer i form av oro inför framtiden, ekonomiska 

bekymmer, oro för att inte få det stöd som familjen har behov av och att barnet med 

synnedsättning får svårt att bli socialt accepterad. Familjerna använde sig av samhällsstöd, 

informella kontakter och personliga copingstrategier för att hantera sin situation. I en annan 

studie gjordes en utvärdering av läger för familjer med barn som hade en synnedsättning. Day 

och Kleinschmidt (2005)  kom i sitt resultat fram till betydelsen av att föräldrarna fick lära sig 

om sina barns specifika behov och möjligheter, tillgänglig teknik och möjlighet att bygga 

nätverk med andra föräldrar i liknande situation. Det visade sig i en uppföljning sex månader 

efter lägret att föräldrarna hade god användning av den kunskap de fått under lägret. Day och 

Kleinschmidt (2005) menar att detta resultat kan användas som inspiration för andra som vill 

arbeta med liknande verksamhet. Rahi, Manaras, Tuomainen och Hundt (2005) har i en studie 

undersökt föräldrars behov av stöd i samband med att deras barn får en synnedsättning 

diagnostiserad. Föräldrarna i studien fick information, allmän och specifik om barnets 

synnedsättning, samt vilket pedagogiskt och socialt stöd som fanns att tillgå. De flesta 

föräldrar var tillfredsställda med den vård deras barn fått och det bemötande de själva fått. 

Utmärkande var dock att de föräldrar med barn som råkat ut för en lindrig eller måttlig 

synnedsättning var mer nöjda än de vars barn råkat ut för en svår synnedsättning.  

 

Berättelser  

 

När en person råkar ut för att en närstående blir sjuk eller får en skada infinner sig ofta ett 

behov av att förklara och förstå det som hänt. Hydén (2004) menar att berättelser är ett sätt att 

förstå händelser inom ramarna för den mänskliga världen och genom att berätta och skapa 

berättelser ges en möjlighet att etablera samband mellan händelser. Berättelserna ger en 

möjlighet att uppenbara mening och innebörd i det som kanske annars förblir dolt. Att berätta 

handlar om att formulera sig i relation till den som lyssnar som i sin tur ges en möjlighet att 

foga till andra perspektiv till berättelsen. Berättande är en grundläggande mänsklig 

kommunikationsform (Hydén, 2004). I kommunikationen med omgivningen hjälper 

berättelsen till att bringa ordning i våra upplevelser. Berättandet är i sig inte neutralt utan sker 

i samspel mellan berättaren och lyssnaren. Berättelsens sammanflätande är beroende på dess 

innebörd, det som berättas och i vilket sammanhang berättelsen utvecklas. Det finns även en 

kulturell förståelse av berättelsen som formas av lämpliga känslor i olika situationer (Olin 

Lauritzen, 2004). Hydén (2008) har i en studie diskuterat den metodologiska skillnaden 

mellan berättelser som textmassa och berättelser som en del av en berättad händelse. Om 

berättelsen inte enbart har till syfte att återge en rad händelser blir det möjligt att se 

berättelsen som en social handling där den som berättar ges möjlighet att faktiskt behärska, 
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upprätthålla och ofta förändra sin identitet. I detta avseende kan berättelsen ses som en del av 

ett identitetsskapande förlopp. Hydén menar vidare att när en människa berättar så händer det 

någonting och det sker tillsammans med en annan människa. Det är det ickespråkliga som har 

stor betydelse. Människans identitet blir påverkad på ett flertal olika sätt och där är kanske 

inte ens alla gånger berättelsen det mest betydande. Trots det betonar Hydén (2008) att genom 

berättelser får berättaren en förändring av sin person genom berättarjaget.  

 

Olin Lauritzen (2004) menar även att berättelsen kan fylla flera funktioner för den som 

berättar. Genom berättandet artikuleras och gestaltas erfarenheter av kris och sorg. Händelser 

ordnas i tidsmässig form och relateras till andra händelser inom ramen för den personens 

livshistoria. Den personliga livshistorien kan därigenom få ny mening. Berättelsen har en 

förmåga att knyta samman och ge förståelse av det förflutna och ge mening åt framtiden.  

 

Kris och sorg 

 

Kris är en förutsättning för utveckling och ökad självkännedom. Ordet kris (Svensk ordbok, 

2009) kommer från grekiskans krisis och översätts till avgörande prövning. Kris kan även 

definieras som genomgripande vändning i någons liv. Cullberg (2006) menar att en människa 

befinner sig i ett psykiskt kristillstånd då hennes tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt 

inte räcker till för att förstå och psykiskt hantera den uppkomna livssituationen. Cullberg 

(2006) talar om traumatiska kriser och utvecklingskriser eller livskriser. Den traumatiska 

krisen innebär att en yttre händelse påverkar individens fysiska existens, sociala identitet och 

trygghet när basala tillfredsställelsemöjligheter i tillvaron hotas. Det handlar om oväntade 

livslägen som individen inte har någon kunskap om hur hon ska hantera. Hydén (2004) menar 

att även i ett tillstånd av kris står vi inför ett kommunikativt problem. Upplevd sorg och kris 

handlar om känslor, upplevelser och sensationer. Det vill säga sådant som vi ofta associerar 

med det inre. I mötet med en annan människa måste vi göra det möjligt för denna att förstå 

inte bara vad vi känner utan även hur eftersom det inte handlar om något som kan urskiljas 

med blotta ögat. I kommunikationen ges möjlighet att möta vårt eget lidande i utrymmet 

mellan ord och gester.  

 

I samband med sorg talar Cullberg (2006) om förlust och hur individen kan reagera beroende 

på vilken roll den närstående haft i individens livsbalans. Att ha en närstående som råkar ut 

för en sjukdom eller skada som leder till en funktionsnedsättning kan bli en stor psykisk press 

och orsaka både sorg och kris.  

 

I en situation av sorg och kris blir livets existentiella frågor tydligare. Det är genom 

intentionala riktade handlingar som meningen upptäcks. Detta gäller särskilt handlingen som 

ett givande till världen, det vill säga att man utövar eller tar till vara sina unika möjligheter 

som varje människa har (Frankl, 2006). Inför det oundvikliga som möter oss har vi förmågan 

att härda ut och tåla samt förhålla oss till det. Lidandet kan få oss att gå under, att mobilisera 

oss, att passiviseras som offer eller kan vara grunden för en omprövning som leder till något 

nytt (Frankl, 2006). Frankl menar att människans sökande efter mening utgör en primär kraft i 

hennes liv, vilket gör den unik och specifik i den mening att den måste sökas och förverkligas 

av människan själv. Endast då får den en betydelse som kan tillfredsställa människans egen 

vilja till mening. Vidare menar Frankl (2006) att människan är i stånd att leva och till och med 

dö för sina ideal och värden. Med andra ord är viljan till mening ett faktum och inget som vi 

kan tros ha.  
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Dagliga livets aktivitet och delaktighet 

 

När en närstående råkar ut för en sjukdom eller skada påverkas vardagens aktiviteter och då 

även för den närmaste omgivningen. Var och en har sin egen livsvärld och dessa griper och 

glider in i varandra. Om den andres livsvärld förändras så förändras i viss mån även min 

(Berndtsson, 2003). Förväntningar ökar och nya krav ställs. Kroppsliga förändringar påverkar 

livet i världen. Kroppen är vår tillgång till världen och ändras kroppen påverkar det vår 

tillgång till världen (Bengtsson, 2007). Samvaron med andra förändras vilket innebär att det 

rum som delas och bebos inte längre är sig likt. Det vardagliga mångfacetterade samspelet 

förändras i samband med den kroppsliga förändringen (Berndtsson, 2003). När en individ 

råkar ut för en funktionsnedsättning påverkas förmågan till aktivitet och delaktighet i olika 

sammanhang. Förmåga till aktivitet och delaktighet kan även ses utifrån hur det ter sig för den 

närmaste omgivningen när en närstående råkar ut för en funktionsnedsättning. Möjlighet till 

aktivitet och delaktighet på olika nivåer påverkas. 

 

Att hastigt råka ut för en svår synnedsättning/blindhet innebär en stor förändring i vardagen. 

Det mesta som gjordes tidigare kan utföras, men på ett annat sätt. Det krävs förändring. Vårt 

dagliga liv är till stor del vanestyrt. Det som tidigare varit oreflekterat och självklart att utföra 

blir nu svårt och ibland omöjligt att göra. Det som tagits för givet slås ibland långsamt och 

ibland snabbt i spillror. Vanor och rutiner i vardagen urholkas. Den relation till världen som 

tidigare förelegat är nu förändrad.  Betydelsen av seendet blir tydlig i sin frånvaro 

(Berndtsson, 2003). I forskning har det beskrivits och benämnts som att lära på nytt och lära 

nytt (Berndtsson, 2001). Lära på nytt avser att lära de aktiviteter som tidigare utfördes, men 

att göra dessa på ett nytt sätt. Ofta handlar det om att använda andra sinnen som komplement 

till synen. Lära nytt innebär att lära, utifrån befintliga fysiska och psykiska förutsättningar, 

helt nya aktiviteter. 

 

I ICF (WHO:s klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) är begreppet 

aktivitet ett centralt begrepp som knyter samman de medicinska och sociala aspekterna för att 

beskriva funktionshinder (Björck-Åkesson & Granlund, 2004). Inom arbetsterapi är 

aktivitetsbegreppet centralt. Aktivitet är allt det vi gör i vardagen, det görande som kan anses 

vara självklart i ett sammanhang där alla människor kan delta. Deltagande i olika aktiviteter är 

en förutsättning för att människan ska rustas med basala färdigheter som krävs för överlevnad 

och för att uppnå fysisk och psykisk god hälsa. Deltagande i aktiviteter är en nödvändighet för 

att utvecklas optimalt, uppnå delaktighet, kunna ingå i ett socialt sammanhang och få en 

meningsskapande vardag. Hur en aktivitet utförs är beroende av individens förmåga och 

kompetens, vilket i sin tur är ett resultat av en dynamisk samverkan med individens 

omgivning (Berndtsson & Kroksmark, 2008).  

 

Delaktighet är ett begrepp som ligger nära aktivitetsbegreppet. Björck-Åkesson och Granlund 

(2004) menar att delaktighetsbegreppet behövs som en länk mellan individen och omvärlden. 

Björck-Åkesson och Granlund (2004) pekar vidare på att det inte räcker med fokus på 

aktivitet för att komma åt det centrala i delaktighet för en individ. Det krävs inklusion som 

innefattar individens egen upplevelse av engagemang i den egna livssituationen.  

 

Bury (1982) menar att långvarig sjukdom medför en kritisk händelse som förtydligar ofta inte 

sedda aspekter på vardagen genom den förändring som sker av situationer som varit 
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självklara. Förändring av kroppen gör att livsvärlden blir tydlig för individen och möjliggör 

tillfälle för reflektion. 

Bury (1982) har i en studie undersökt hur personer med långvarig reumatisk sjukdom 

beskriver sina upplevelser av att leva med denna sjukdom . I studien deltog 30 personer som 

intervjuades genom semistrukturerade intervjuer. Resultatet visade att sjukdom kan ses som 

avbrott i individens biografi. I studien diskuterar Bury tre avbrott i personens liv i samband 

med långvarig sjukdom. Det första avbrottet är i tidigare självklara förutsättningar och 

beteenden, dessutom avbrott i form av grundläggande omstrukturering i personens 

levnadsbeskrivning och självbild och ytterligare avbrott inför att uppbåda resurser för att möta 

en förändrad situation. Vidare beskriver Bury hur sjukdomen påverkar relationer till andra 

människor och samhället. I studien betonas att begreppet ”biographical disruption” är en väg 

att öka förståelsen för samspelet mellan sociala strukturer och individuella erfarenheter av 

förlust av hälsa. 

 

En individs aktivitetsmönster och aktivitetsutförande förändras över en livstid beroende på 

vilken fas i livet människan befinner sig. Den mest tydliga markeringen av 

aktivitetsutveckling i ett livsperspektiv är att individen blir engagerad i olika aktiviteter under 

sin levnad. Exempel på detta är barns och ungdomars lek och skolgång och vuxnas arbete. 

Förändringen av lek, skolgång, arbete och det dagliga livets övriga uppgifter löper över en 

människas livstid och återspeglar en underliggande ordning som ger förutsättning för 

utveckling (Kielhofner, 2007).  

 

Livsvärldsfenomenologi 

 

Studien tar sin ansats i livsvärldsfenomenologin, vilket har visat sig vara en lämplig ansats när 

människors upplevelse av sin verklighet ska studeras.  

 

Livsvärldsbegreppet går tillbaka till fenomenologin varför det är nödvändigt att börja i 

fenomenologins kontext så att livsvärlden kommer i sitt rätta sammanhang. Fenomenologin är 

inget enhetligt begrepp utan har ett flertal variationer inom sig. Husserl (1859-1938) uttryckte 

fenomenologins innebörd som att gå till ”sakerna själva” (Bengtsson, 2005). Fenomenologin 

avser inte att återge rena fakta utan strävar efter att undersöka världen så som den visar sig, 

som fenomen. I detta sammanhang är sakerna ingenting i sig självt utan vad de betyder för ett 

subjekt som erfar och handlar i världen.  

 

Det fenomenologiska begreppet kännetecknas av ”något som visar sig för någon” och dess 

ansats tydliggörs av två teser. Den ena tesen är en vändning mot sakerna och den andra är en 

följsamhet mot sakerna (Bengtsson, 2005). Vändningen mot sakerna är samtidigt en vändning 

mot ett subjekt. Sakerna är aldrig saker i sig själva utan alltid saker för någon, alltså ett 

subjekt. Subjektet är således alltid riktat mot något annat än sig själv. Det kan inte finnas 

något som visar sig utan att det finns någon att visa sig för. Genom att studera fenomen kan en 

förståelse för något skapas. I forskning som rör människor är det därför svårt att helt förhålla 

sig som passiv observatör. Människor möts och intersubjektivitet uppstår (Bengtsson, 2005). 

Det är viktigt att forskare och informant är medvetna om att en ömsesidig påverkan sker under 

processens gång.  
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Livsvärldsbegreppet har sitt ursprung inom fenomenologin. Livsvärlden kan beskrivas som 

den värld i vilken vi lever och är involverad i. Människan är i världen och kan inte ställa sig 

utanför den. Människans handlingar och vardagsliv tydliggör livsvärlden (Bengtsson, 2005).  

Livsvärlden är heller inte en ensam värld utan den värld som människan lever i tillsammans 

med andra människor i ett kommunikativt förhållande. Det är via andra människor som finns i 

världen före oss som vi blir introducerade i världen. I grunden är vår tillvaro social. Begreppet 

intersubjektivitet handlar inte enbart om relation mellan subjekt utan både den levda kroppen 

och medvetandet medverkar i interaktionen (Merleau-Ponty, 1997). Livsvärlden är även en 

historisk värld genom bruksföremål som i sig har en uppkomst och en skapare. Inte heller 

föremål är enskilda utan är omgivna av och hänvisar till andra föremål. Horisontbegreppet 

anses vara centralt i livsvärldsbegreppet. Horisonten innefattar att människan är i världen och 

utifrån en bestämd position betraktar hon världen, som då framträder med en viss horisont. 

Horisonten är inte konstant utan kan vidgas och förskjutas, vilket sker när olika perspektiv 

antas (Berndtsson, 2001). Begreppet horisont används även i samband med 

erfarenhetsbegreppet. I erfarenheten öppnar sig horisonten. Nya erfarenheter ger nya 

horisonter beroende på det mål vi har för vårt görande.  

 

Genom att använda en livsvärldsansats söks i denna studie en ökad förståelse för vad personer 

berättar om sin förändring i livet när en närstående råkar ut för svår synnedsättning/blindhet. I 

berättandet ges personerna även möjlighet att sätta ord på en förreflexiv tid, det vill säga när 

personerna är i ett direkt förhållande till världen som då oftast inte är problematiserad eller 

reflekterad (Berndtsson, 2001). 

 

Metod 

 

Under detta avsnitt har jag för avsikt att presentera den empiriska studiens metodologiska 

utgångspunkter, hur datainsamlingen gått till samt bearbetningen av det insamlade materialet.  

 

Som tidigare beskrivits i bakgrunden har i denna studie valts en livsvärldsfenomenologisk 

ansats. Ett centralt perspektiv har varit förståelse för människans livsvärldsliga erfarenheter. 

Där är begrepp som förförståelse, förståelse och öppenhet centrala. I arbetet med att få en 

ökad förståelse inbegrips ett ifrågasättande av tidigare erfarenhet. Det sker en utmaning i 

dialog med det fenomen som studeras (Berndtsson, 2001). Grunden i metoden är att gå till 

sakerna själva för att söka svar på frågan. En förutsättning för detta är att närma sig fenomenet 

med sensibilitet, öppenhet och följsamhet. De väsentligaste beståndsdelarna i forskarens 

förhållningssätt är öppenhet och nyfikenhet. Vidare bör förförståelse medvetandegöras och 

artikuleras för att kunna prövas och eventuellt omformuleras i samband med att ny kunskap 

formuleras. 

  

Nyfikenheten menar jag här är viktig för att utmana förförståelsen och kunna se 

fenomenet på ett ”nytt” sätt – att försöka fånga en annan människas perspektiv 

och relationer till världen (Berndtsson,  2001, s. 93). 

 

Berndtsson (2001) menar vidare att kunskapen om människors levda värld är alltid knuten till 

människor och det är via människor som vi kan få del av denna kunskap.   
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Livsvärldsbegreppet går tillbaka till fenomenologin, varför det är nödvändigt att börja i 

fenomenologins kontext så att livsvärlden kommer i sitt rätta sammanhang. Fenomenologin är 

inget enhetligt begrepp utan har ett flertal variationer inom sig. Husserl (1859-1938) 

formulerade fenomenologins innebörd i uttrycket att gå till ”sakerna själva” (Bengtsson, 

2005). I detta sammanhang är sakerna ingenting i sig självt utan vad de betyder för ett subjekt 

som erfar och handlar i världen (jfr tidigare). Fenomen som liknar varandra kan därför framstå 

på olika sätt för olika människor (Berndtsson, 2001). I forskningen innebär det att inte ta 

något för givet utan närma sig det som ska undersökas öppet och varsamt. Inom den 

fenomenologiska rörelsen finns en misstänksamhet mot färdiga metoder och regler som talar 

om hur sakerna ska nås. I detta kan en risk ligga för att metoderna används på ett 

reduktionistiskt sätt och därmed inte ger tillgång till sakernas mångfald och variation. 

Berndtsson (2001) nämner fenomenologin som en erfarenhetsfilosofi och ställer sig frågan 

vad det innebär att ha erfarenhet av något? Att ha erfarenhet innebär inte enbart en upplevelse 

utan att vara en upplevelse av något. I denna upplevelse av något är medvetandet riktat mot ett 

objekt. Så kan livsvärlden vara liv i världen. Subjektet liv riktas mot objektet världen och vice 

versa, en böljande sammanflätning. Ett ömsesidigt beroende som inte är meningsfullt att 

försöka skilja åt (Berndtsson, 2003).  

 

För att få kunskap om människors olika livssituation måste vi först försöka förstå deras 

belägenhet och existens i världen (Berndtsson, 2009). Att se på världen utifrån ett 

livsvärldsperspektiv innebär att den värld personen lever i är öppen, oavslutad och beroende 

av någon som erfar den. Detta till skillnad från en objektiv värld som alltid är avslutad.  

Livsvärlden är allt som är möjligt att göra och erfara för en enskild individ. Det innebär att 

världen har gränser och dessa gränser ser olika ut för varje människa. Genom att välja en 

livsvärldsansats väljs en viss syn på verkligheten. Det ontologiska antagandet innebär att 

människans verklighet är den som hon lever sitt dagliga liv i och en icke dualistisk 

utgångspunkt som innebär att kropp och själ är ett. Merleau-Ponty (1997) menar att kropp och 

själ inte kan delas i två från varandra skilda delar. I Merleau-Pontys teori om den levda 

kroppen är det genom denna som vi får del av världen. Människan har inte alltid ord för sina 

levda erfarenheter utan dessa kan bestå av tyst kunskap. Livsvärlden kan därför oftast ses som 

självklar och oreflekterad. Det finns också en förreflexiv värld, det vill säga den tid som 

föregår vår reflektion och som är förgivettagen (Berndtsson, 2001). 

 

Bengtsson (2005) menar att en livsvärldsgrundad forskning inte kan arbeta efter en färdig 

metodologi med ett detaljerat regelverk som ska tillämpas för att bedöma forskningsresultat. 

Det krävs istället att lämpliga metoder utvecklas utifrån det som ska undersökas. Redan kända 

metoder kan utnyttjas och det finnas ett antal olika metoder som kan användas. Kravet som 

måste ställas på metoden är att den är adekvat för frågeställningen och att den anpassas till 

den verklighet som ska undersökas. Bengtsson (2005) menar att det kan vara en fördel att 

använda olika metoder i en och samma undersökning. Det krav som måste ställas är att de 

olika metoderna kompletterar varandra och att deras förenlighet med varandra är prövad.  

 

Forskaren måste på ett noggrant sätt tänka ut och redovisa vilken/vilka metoder som ska 

användas i den tänkta studien. Medlet för att få tillgång till andras livsvärld är kommunikation 

och interaktion, vilket gör att enbart observationsstudier är otillräckliga. Det fordras någon 

form av möte. Bengtsson (2005) menar att det är personens oreflekterade erfarenheter som 

intervjuaren ska fånga. Genom att reflektera får personen distans och erfarenheten blir 

reflekterad. I detta sammanhang kan även berättelseformen nämnas. Kännetecken för 

berättelser är att det finns en handling i dem. På detta sätt skiljer de sig från strukturerad 
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intervju som ger begränsade och fragmenterade svarsmöjligheter. Det finns en cirkulär rörelse 

mellan liv och berättelse och mellan del och helhet i en förståelseprocess. Ricoeur (1993) ser 

berättelsen som en text och han öppnar därmed analysen för vidare tolkning av de berättade 

handlingarna.  Ricoeur menar att den muntliga berättelsen har i sig samma dialektik mellan 

förståelse och förklaring som texten och handlingen. En berättelse följer ofta en enhetlig 

struktur med en riktning och i berättelsen urskiljs händelseförlopp och vändning. Att följa 

med i en berättelse kan innebära vissa moment av att inte förstå och då ställs frågan, varför? 

När frågan fått sitt svar ökar förståelsen och det går lättare att följa med i berättelsen. 

Berndtsson (2001) menar att en berättelse visar på mänskliga handlingar och erfarenheter. En 

berättelse berättas alltid i ett nu vilket ger berättaren möjlighet att i berättelsen lyfta fram det 

som är väsentligt i nuet, den minnesbild som framträder och anpassa berättelsen efter vem 

som lyssnar.  

 

Fenomenologins metod är att gå till sakerna själva och vår tillgång till dem är erfarenheten. 

Kunskapen om erfarenheten är knuten till människor, det är alltså via människor som vi kan 

få del av den kunskap vi söker (Berndtsson, 2001). Personens levda liv i världen.  

 

Denna empiriska studie handlar om att tolka människors levda erfarenheter i världen. Dessa 

levda erfarenheter har jag fått ta del av i form av ett antal intervjuer som i sin tur resulterat i 

utskrivet material som bildar texter.  

 

Urval och genomförande 

 

Med utgångspunkt från syftet med studien har personal från en syncentral i Sverige förmedlat 

namn på fyra personer med svår synnedsättning eller blindhet och som har anhöriga som kan 

komma ifråga. Efter att jag fått namn på dessa personer tog jag kontakt med dem och 

informerade om den utbildning jag går. Berättade om den magisteruppsats jag ska skriva och 

beskrev syftet i stora drag. Därefter fick jag personens godkännande att kontakta dennes 

anhörig angående eventuell medverkan.  

 

Anhöriga till de personer som givit sitt medgivande ringdes upp. I telefonsamtalet blev de 

informerade om den utbildning jag går. Jag berättade om den magisteruppsats jag ska skriva 

och beskrev syftet såsom jag formulerat det ovan. Personen som jag ringt upp tillfrågades om 

hon/han var intresserad av att delta och därefter beskrev jag hur intervjun var tänkt att 

genomföras, vilken uppgift de skulle ha och att det rörde sig om en ostrukturerad intervju, att 

deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sitt deltagande. Jag bad även om att få 

återkomma för att bestämma tid för intervju samt att de tills dess gavs möjlighet att tänka över 

sitt deltagande och var de ville att intervjun skulle äga rum.  

 

Intervjupersonerna fick själva välja plats för intervjun. Tidpunkt kom vi gemensamt överens 

om. Intervjuerna genomfördes i intervjupersonernas hem, arbetsplats samt samtalsrum 

tillhörande en offentlig lokal. Innan vi påbörjade själva intervjun samtalade vi om allmänna 

ting såsom väder, bostaden, aktuella händelser, husdjur etc. Det var viktigt att ge utrymme för 

”småprat” för att skapa ett avspänt samtalsklimat och ge intervjupersonerna nödvändig 

uppmärksamhet.  

 

Sammantaget har jag träffat de fyra intervjupersonerna sju timmar och det resulterade i fem 

timmars inspelat tal och 69 sidors utskriven text (bilaga 1). Familjemedlemmar utöver 
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intervjupersonen har inte varit med vid intervjutillfället. De intervjuer som genomfördes i 

hemmet skedde i en mer avspänd atmosfär, i soffan, jämfört med de intervjuer som 

genomfördes utanför hemmet. Ingen intervju genomfördes i en för intervjupersonen helt 

främmande miljö.  

 

Vid genomförandet av intervjuerna har jag försökt att förhålla mig med en öppenhet inför det 

intervjupersonen haft att berätta för mig. Intervjuguiden (bilaga 2) har varit som ett stöd för 

att beröra liknande frågeställningar till samtliga intervjupersoner. Jag använde mig endast av 

samma formulering i frågorna när det gällde ingångsfrågorna till de olika frågeområdena. Om 

intervjupersonen inte berörde något av frågeområdena använde jag intervjuguiden som ett 

stöd för att samtliga områden skulle beröras vid varje intervju. Frågorna formulerades så att 

de kändes naturliga för sammanhanget och för intervjupersonens sätt att uttrycka sig.  

 

Under intervjuerna kom intervjupersonerna vid flertalet tillfällen in på områden som fanns 

med i intervjuguiden, vilket jag tolkar som att den var aktuell och relevant. Ibland gav 

intervjun utrymme för reflektion, för intervjupersonen, över ett visst fenomen. I detta 

avseende kan intervjun i vissa fall beskrivas som upptäckande.  

 

Vid utskriften upptäckte jag att för att, vid vissa tillfällen under intervjun, föra dialogen vidare 

alternativt att vi var färdiga med en fråga uttrycktes detta med en markerad tystnad. I andra 

fall var jag mer aktiv för att om möjligt få svar på min frågeställning. Under utskriften kunde 

jag notera att jag oftast givit intervjupersonen stort utrymme att i första hand berätta sin 

berättelse med sina egna ord och på sitt eget sätt att uttrycka sig. För mig var intervjun ett sätt 

att få ta del av intervjupersonens livsvärld i samband med en specifik händelse. Efter varje 

intervju gav jag mig tid för en spontan reflektion som resulterade i handskrivna 

minnesanteckningar.  

 

Analys 

 

Samtliga intervjuer spelades in och resulterade i ca fem timmars inspelat material. Jag har 

själv utfört all utskrift av de inspelade intervjuerna. Inspelningarna har skrivits ut ordagrant 

med angivande av kortare och längre pauser, betoning av ord eller meningar samt övriga ej 

verbala uttryck. Kortare paus anges med tre punkter, längre paus med ordet paus skrivet inom 

parentes, betoning av ord eller meningar skrivs med kursiv stil och övriga icke verbala uttryck 

skrivs i parentes. Vid citat från utskrifterna anges begynnelsebokstaven i intervjupersonens 

fingerade förnamn med stor bokstav samt sidangivelse från det utskrivna materialet.  

 

Analysarbetet inleddes med att läsa igenom de olika berättelserna ett flertal gånger. Denna 

genomläsning av texterna gjordes med en öppenhet inför vad de hade att säga. Behar (enligt 

Thomsson, 2010) menar att den berättelse och iakttagelse som ingår i en studie ger något mer 

än enbart en återberättad historia och detta mer söks med hjälp av tolkning och reflexion. 

Under intervjutillfällena uppmärksammades budskap som inte uttalades verbalt såsom 

kroppsspråk och röstläge (Thomsson, 2010). Inom den fenomenologiska traditionen, menar 

Kvale och Brinkman (2009), att det är viktigt att beskriva det givna och att det väsentliga är 

beskrivning snarare än att förklara och analysera. I samband med att jag läste texterna skrev 

jag ner ord och uttalanden som var utmärkande för respektive text. Med hjälp av dessa 

stödord försökte jag få en överblick av hur livet förändras när en närstående råkar ut för svår 

synnedsättning eller blindhet. Denna öppna läsning möjliggjorde att få en överblick över 
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materialet. Ödman (2007) talar om inledande analysarbete i termer av att lägga pussel. Att 

lägga detta pussel går från ett planlöst plockande till upptäckten att flera pusselbitar har 

samma färg och bildar sammanhängande sjok. Det bildas små enheter som så småningom 

tillsammans utgör en helhet.  

 

Analysarbetet fortsatte med att jag utgick från de stödord jag skrivit ner och utifrån dessa 

framkom fyra teman. Det blev en form av kodning. Enligt Kvale och Brinkman (2009) 

innebär kodning att ett eller flera nyckelord knyts till olika textsegment.  

 

Varje tema fick en bestämd färg och därefter markerades de citat som tillhörde respektive 

tema. Varje tema behandlades var för sig och under arbetets gång framkom ytterligare teman. 

Till sist rubriksattes varje tema.  

 

I analys- och tolkningsarbetet har avsikten inte varit att gå bakom de handlingar 

intervjupersonerna beskriver i intervjutexten utan meningen finns i denna text. Under 

analysarbetet har ett prepredikativt förhållningssätt tillämpats, det vill säga att se de 

erfarenheter som sker och inte i första hand tillskriva detaljer till händelsen som de 

intervjuade personerna beskriver. Det som de intervjuade personerna beskriver är en upplevd 

erfarenhet vilket gör att de erfarit det som beskrivs (Bengtsson, 2005).  

Avsikten har varit att lyfta fram vad som sagts under intervjuerna och beskriva det.  

 

Trovärdighet 

 

Denna studie bygger på intervjuer med fyra personer, vars närstående råkat ut för svår 

synnedsättning eller blindhet, och det är dessa intervjuer som ska bedömas. Syftet med 

intervjuerna har varit att få en ökad förståelse för den förändring det innebär när en närstående 

råkar ut för svår synnedsättning eller blindhet.  

 

Kvale och Brinkman (2009) menar att validitet handlar om hantverksskicklighet hos den som 

genomför studien. Validiteten bestäms av forskarens skicklighet att kontrollera, ifrågasätta 

och teoretiskt tolka sina resultat. Inom den kvalitativa forskningen är det nödvändigt att ange 

termer och metoder för att upprätta och avgöra kvaliteten i forskningen (Bryman, 2002). 

Bryman nämner vidare två grundläggande kriterier, trovärdighet och äkthet, för bedömning av 

en kvalitativ undersökning. Trovärdigheten i denna studie styrks genom de citat som använts i 

resultatet och som är underlag till den analys som gjorts. Kvale och Brinkman (2009) påpekar 

betydelsen av att läsaren själv ges möjlighet att bedöma texten. Vidare menar Kvale och 

Brinkman att för att resultaten ska bedömas som valida krävs en noggrannhet genom 

forskningsprocessen. Ambitionen har varit att beskriva villkoren för studien och hur den 

genomförts och därmed ge läsaren möjlighet att göra sin bedömning av korrektheten och 

skäligheten av de tolkningar som gjorts. Intervjuerna i studien har transkriberats med exakt 

ordalydelse och därefter lästs igenom ett flertal gånger. Analysarbetet har genomsyrats av 

flertalet kritiska granskningar av det analyserade textmaterialet.  
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Resultatet i denna studie kan med säkerhet endast gälla för de intervjuade personerna. Någon 

generaliserbarhet kan inte föreligga. Det finns dock anledning att anta att resultatet kan 

återspeglas hos personer som befinner sig i en liknande situation som de intervjuade. 

  

Etiska aspekter 

 

Varken forsknings- eller individskyddskravet är villkorliga utan måste vägas mot varandra. 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer har tillkommit för att skydda enskilda individer. 

Rådet har kommit fram till fyra huvudkrav som bör beaktas vid kontakt med respondenten. 

Dessa krav är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttokravet (Vetenskapsrådet, 

2002). Med denna studie har betydelsefull kunskap framkommit om innebörden av den 

förändring i livet som sker när en person, som står någon nära, råkar ut för svår 

synnedsättning eller blindhet.  

 

Innan studien startades gjordes bedömningen att ingen person skulle utsättas för psykisk eller 

fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning genom att delta i studien. Studiens upplägg och 

presentation av resultatet bedömdes vidare inte kunna bidra till eventuell ytterligare 

stigmatisering (Vetenskapsrådet, 2011). Vid en första kontakt, med de personer som råkat ut 

för en synnedsättning eller blindhet, informerades om studiens syfte och de fick ge sitt 

medgivande till att kontakt togs med den person som skulle intervjuas. De personer som 

skulle intervjuas informerades om studiens syfte, att deltagandet var frivilligt, att de kunde 

avbryta sin medverkan när som helst och att allt material skulle behandlas konfidentiellt. 

Deltagarna informerades om att i studiens resultat endast fingerade namn skulle användas. 

Allt insamlat material har förvarats så att ingen obehörig har haft tillträde till det. Härmed har 

Vetenskapsrådets grundläggande krav uppfyllts. 

 

Resultat 

 

Det resultat som här presenteras grundar sig på det analys- och tolkningsarbete som gjorts av 

studien. Avsikten har varit att få ta del av intervjupersonernas berättelser av de förändringar i 

livet som skett till följd av att deras närstående råkat ut för grav synnedsättning eller blindhet.  

I denna studie har jag fått ta del av en liten bit av en verklighet så som den berättas av fyra 

personer i samband en viss händelse i livet. Som intervjuare blir jag gäst hos personens 

verklighet som jag intervjuar. För att en upplevelse/händelse ska visa sig krävs någon som den 

kan visa sig för. I intervjusituationen blir det en relation mellan subjekt och objekt, där 

intervjuaren blir det objekt som intervjupersonen kan visa sig för i en dialog och vice versa. 

De fyra intervjuade personerna beskriver brott i sitt livs görande när en närstående råkar ut för 

svår synnedsättning eller blindhet och det medför förändring för var och en. För de 
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intervjuade personerna handlar det om ett återerövrande av brutna relationer till världen – 

insikt och medvetenhet om förändring och en vändning som innebär att livet ändrar riktning.  

Under tolkningsarbetet har fem teman utkristalliserats ur intervjumaterialet. Dessa teman får 

varsitt avsnitt i resultatet. Det första temat handlar om en tid av ovetande. Detta tema handlar 

om ett ovetande hos intervjupersonerna om allvaret i den närståendes synnedsättning. De 

personer jag intervjuat har i olika grad varit på ett sätt ställda vid sidan om och till en början 

inte varit delaktiga och införstådda med vad som hänt. På olika sätt uttrycks detta som att de 

blivit ställda vid sidan om själva händelseförloppet och detta beskriver de framför allt i början 

när deras närstående råkat ut för en hastig svår synnedsättning eller blindhet. Det andra temat 

handlar om brott i livet hos de intervjuade personerna när en närståendes livsvärld förändras. 

 

Det tredje temat handlar om de intervjuade personernas insikt och medvetenhet om en 

förändrad värld. I denna insikt inryms det brott i livet som beskrivs av intervjupersonerna då 

de får en medvetenhet om vad som hänt deras närstående.  Det fjärde temat handlar om andra 

fysiska och psykiska sjukdomar hos den närstående. Samtliga närstående har även andra 

sjukdomar som på olika sätt även påverkar den sammantagna livssituationen för 

intervjupersonerna.  

 

Det femte temat får beteckna den vändning som så småningom alla de intervjuade personerna 

beskriver. I denna vändning finns även en vidare omgivning med som kan bestå av övriga 

familjemedlemmar, släkt, samhälle och dylikt. Denna vändning är en förutsättning för att livet 

ska kunna gå vidare på ett nytt sätt.  

 

Jag kommer att kort introducera intervjupersonerna och deras aktuella livssituation, 

intervjusituationen och därefter presentera de olika temana med utdrag från intervjuerna som 

belyser det aktuella temat. Denna empiriska studie har livsvärlden som grund och det innebär 

att de personer som jag intervjuat står i centrum under datainsamling och analys. Det är deras 

berättelser som jag ska återge på sina egna villkor inom ramen för den fråga jag vill ha svar på 

i mitt syfte (Bengtsson, 2005). Att anta ett livsvärldsperspektiv innebär att gestalta liv utifrån 

enskilda människors position i världen (Berndtsson, 2001). 

 

Presentation av intervjupersonerna och intervjusituationerna 

 

De namn intervjupersonerna och deras anhöriga fått är alla fingerade. Min avsikt har varit att 

skydda intervjupersonerna och deras familjers identitet.  

 

Catrin 

 

Catrin är en kvinna i 30 års åldern. Hon är sambo med Lennart och i familjen finns barn. 

Catrin och Lennart bor på landsbygden och Catrins mamma bor i närheten. Catrins mamma 

har en svår synnedsättning. 

 

Intervjun genomförs hemma hos Catrin efter hennes önskemål. Vi är ensamma hemma under 

intervjun. Vi börjar med att småprata om Catrins vardag, om barnen och dylikt. Vi kan 

genomföra intervjun helt ostörda och Catrin är öppen och delar med sig av sina tankar och 

känslor på ett generöst sätt.   
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Fredrik 

 

Fredrik är en man i 70 års åldern och gift med Hanna. Paret bor på landsbygden. Hanna har en 

svår synnedsättning. 

 

Intervjun sker i ett samtalsrum på en neutral plats. Fredrik har valt detta alternativ framför att 

vara i sitt hem. I rummet sitter vi helt ostörda. Fredrik sitter så att han, till en början, inte lutar 

ryggen mot ryggstödet på fåtöljen. Han verkar inte helt bekväm med situationen. Vi småpratar 

bland annat om årstiden och om olika aktuella händelser. När vi kommit igång med intervjun 

lutar Fredrik sig tillbaka i fåtöljen.  

 

Evelina 

 

Evelina är en 55-årig kvinna som lever tillsammans med sin sambo. Ett av deras vuxna barn, 

Patrik, är blind. 

 

Evelina har valt att träffa mig på sin arbetsplats. Vi börjar intervjun i ett sammanträdesrum 

där vi får vara ostörda. Stämningen kan jag beskriva som något avvaktande, försiktig till en 

början men den ändrar sig till att bli öppen och varm vartefter intervjun framskrider. Efter en 

timme är vi tvungna att byta rum och förflyttar oss till Evelinas arbetsrum. Evelina placerar 

sig bakom sitt skrivbord och jag mitt emot framför skrivbordet. Stämningen, som hade lättat 

under intervjun, blir initialt något mer distanserad och återhållsam.  

 

Ann-Marie 

 

Ann-Marie är en kvinna i 60 års åldern och gift med Kenneth. Paret bor i en by på 

landsbygden. Kenneth är blind.  

 

Ann-Marie har valt plats för intervjun i sitt hem. Vi börjar med att småprata om alldagliga 

händelser för att skapa en avspänd atmosfär innan vi börjar intervjun. Intervjun kan 

genomföras helt ostört. 

 

Delade livsvärldar 

 

Vad innebär det för en person när en närstående hastigt råkar ut för en svår 

synnedsättning/blindhet? Förändras personens liv av denna händelse? Många författare har 

skrivit om hur sjukdom, olyckor och funktionsnedsättningar i grunden kan uppfattas som ett 

brott i berättelsen om oss själva (Hydén, 2004). Det blir tydligt hur även det brottet innebär ett 

brott i livsberättelsen hos de personer som står nära då livsvärldarna delas i ett samspel. 

Analysen av resultatet i denna studie bygger på den process som personerna som står nära 

genomgår när en närstående råkar ut för en svår synnedsättning eller blindhet. De personer 

som intervjuats ger i sina berättelser sin historia, sin aktuella livssituation och sina tankar om 

framtiden. Det startar ett sökande efter att knyta ihop livsberättelsen. 

 

Samtliga intervjuade personer har hos sina närstående identifierat ett brott i livet orsakat av 

hastig svår synnedsättning/blindhet som den närstående råkat ut för. Intervjupersonerna har 
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olika nära relation till sina närstående och har även befunnit sig i olika skeden i livet. De 

intervjuade personerna har varit mamma, dotter, make och maka till den person som råkat ut 

för hastig svår synnedsättning/blindhet. Brottet hos den närstående har förändrat 

livsförutsättningarna för de intervjuade personerna.  

 

En tid av ovetande 

 

Först vill jag lyfta fram det som Catrin, vars mamma råkat ut för en synnedsättning, och 

Fredrik, vars hustru råkat ut för en synnedsättning, beskriver som en tid av att vara ovetande 

om allvaret i den närståendes ögonsjukdom. Detta ovetande kan skapa en viss osäkerhet om 

den närstående berättat allt, men kan även tolkas som att den närstående vill skona sina 

närmaste. 

 

Catrin 

 

Mamma hade ju, hon hade ju varit sjuk ett tag innan hon ens berättade något 

för oss. För hon, eh, hon hade varit sjuk i flera månader, som hon hade fått veta 

att hon hade grön starr från början. Med då var hon i den processen att hon 

blev livrädd för då skulle hon ju flytta hit och då var ju tanken att hon skulle 

jobba och hjälpa till och allting skulle bli mycket lättare och sådär. Och då var 

ju hon rädd att jag och Lennart inte skulle vilja ha henne här för då skulle hon 

bli en belastning istället för hjälp. Så när hon väl berättade så, ja, hon bara 

ringde och slängde ur sig det. Liksom för att få ur sig det. (Catrin s1) 

 

Att leva nära en person när något sker som förändrar livssituationen har fler aspekter. En 

osäkerhet om huruvida den närstående berättar om hur det faktiskt är och om det går att ha 

tillit till den berättelsen, ger Catrin uttryck för. 

 

Jag hade inte litat på även om mamma hade sagt jag har jättebra läkare och 

allting och att det fungerar. Jag hade inte litat ett dugg på henne. ...Jag tar 

hellre det här lite extra fysiska att man spenderar många dagar med att hjälpa 

henne och köra och så där. Jag tar hellre det än den psykiska oron att hon 

döljer saker för mig. (Catrin s4) 

 

Tidsaspekten tycks ha en betydelse för Catrin. Hon försökte att bilda sig en tidsmässig 

uppfattning om förloppet av hennes mammas ögonsjukdom. När det sedan blev en hastig 

försämring är hon ändå tacksam för att hennes mamma hade hunnit installera sig och att hon 

för egen del hunnit vänja sig vid att hennes mamma bodde granne med henne och familjen. 

  

Om det nu skulle gå fort, för då visste vi ju inte. För då var det ju det att det 

kunde gå ett år. Det kunde gå tio år. Vi hade ju ingen aning. Vi räknade ju och 

hoppades med tio år. Man  visste ju inte. Så det underlättade väl att hon hann hit 

och hann flytta in grejerna. Hon visste var hon hade grejerna och sådant innan 

det gick så där, när det gick riktigt snabbt. För då hade både hon och vi fått 

vänja oss vid att hon var här. (Catrin s1) 
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Fredrik 

 

Fredrik berättar om tiden av att vara ovetande med att ge en förklaring till hustruns ovilja att 

berätta om sin synnedsättning. 

 

Den minns man ju för hon är ju sådan så hon säger att inte direkt. Hon vill 

liksom inte acceptera något så ...Och de har hon ju alltid varit sådan att hon 

inte vill vara någon belastning till andra ...Hon vill ju klara sig själv. (Fredrik 

s1) 

 

Evelina 

 

Evelina, vars son föddes blind, och Ann-Marie, vars man råkat ut för synnedsättning, 

beskriver inte någon tid av att vara ovetande om den närståendes synnedsättning på ett lika 

tydligt sätt. För Evelinas del kan den ovetande tiden närmast beskrivas av de egna 

observationerna hon gjorde av sin nyfödde son. 

 

  

Sen var dom på sjukhus då i tre månader nästan innan dom kom hem. Och, eh, 

efter någon månad sedan reagerade jag faktiskt för att han inte stängde när han 

låg i starkt ljus. Då sa jag det för det var så att han inte stängde ögonen fort. 

Ah, det är helt normalt sa man. Och sådana där för tidigt födda barn har ju 

sådana där saker för sig å sådär...Men sen var det väl, om de var någon månad 

eller tre veckor, eller om de var strax innan dom skulle komma hem barnen 

då...Någon barnsköterska där som själv hade någon släkting som var synskadad 

hon såg att han gjorde så med ögonen som hennes släkting gjorde. (Evelina s1-

2) 

 

Ann-Marie 

 

För Ann-Maries del kom hennes närståendes synnedsättning genom en traumatisk 

olyckshändelse och hon hade därför ingen tid av att vara ovetande vad det gällde synen. Hon 

berättar om en tid av oro över sin mans hälsa och förändrade beteende före olyckshändelsen. 

Ann-Marie gjorde försök att få sin man att söka sjukvården för att få hjälp med sina besvär.  

 

Brott i livet 

 

Det brott i livet som den närstående råkar ut för i samband med sin synnedsättning/blindhet 

varierar utifrån det levda liv som den omsluts av och att det sker i olika livsfaser. Detsamma 

gäller för de personer som intervjuats. Det brott i livsberättelsen som sker i samband med 

synnedsättning/blindhet för den närstående sammanfaller inte nödvändigtvis tidsmässigt med 

det brott i livet som de intervjuade personerna beskriver. De intervjuade personernas brott i 

livet förlängs till att bli en utdragen sorg/krisprocess. När den närståendes brott skedde genom 
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en traumatisk händelse med påföljande synnedsättning/blindhet sammanföll tidsmässigt 

intervjupersonens och den närståendes brott i livsberättelsen. 

 

Catrin och Fredrik har båda anhöriga som har en ögonsjukdom som gjort att de råkat ut för en 

svår synnedsättning/blindhet. Deras beskrivning av brottet i livet ger en bild av att deras liv 

ändrade riktning efter den ovetande perioden. I Evelinas berättelse framstod ingen tydlig tid 

av ovetande som föregick brottet i livet. Hennes berättelse innehåller ett brott när hon ska 

besöka sina barn på sjukhuset och ett av barnen inte fanns i sin säng. Det blev en ändring av 

hennes livsriktning. I Evelinas berättelse framkommer ett antal händelser, då livet ändrar 

riktning, som har avgörande betydelse för henne.  

 

Catrin 

 

Sedan kom nästa smäll. För den första processen när hon började ha skuggor 

bara så, då reagerade jag nog inte så mycket för att det var fortfarande mamma. 

Hon såg tillräckligt mycket, att jag märkte liksom inte jätteskillnad. Men den 

dagen hon vaknade upp och det liksom hade försvunnit över natten, då började 

jag reagera. (Catrin s1) 

 

Catrins mamma fick efter denna händelse åka till sjukhus. Det var Catrin som skjutsade henne 

dit och hon beskriver sitt första besök hos mamman på sjukhuset och sin reaktion över den 

snabba synförsämringen. Catrin fick på ett påtagligt sätt se konsekvenserna av att något hänt 

med hennes mamma och att hon inte var som innan. I sin berättelse visar Catrin på en reaktion 

som utgör ett brott och hennes liv ändrar riktning efter besöket på sjukhuset. Hon fick en 

första insikt, om den förändring hennes mamma genomgått och hur den förändringen kom att 

påverka även Catrin i sitt förhållande till sin mamma. Sannolikt sammanföll inte Catrins brott 

med mammans brott.  

 

Och jag åkte upp då, jag skulle ta med talböcker och sådant till henne, och då 

satt hon och åt. Det var nog första gången jag reagerade på att hon var sjuk. 

Jag kände inte igen henne! Hon var ju liksom 10 kilo underviktig, smutsig i 

håret och blek något så kopiöst. Och så i och med att hon inte såg så satt hon ju 

som en gammal tant och hängde över maten. Jag fick  titta både två och tre 

gånger. Det var inte mamma där, va. (Catrin s1-2) 

 

Catrin beskriver den svårighet det innebär att stå vid sidan om en närstående som råkar ut för 

hastig svår synnedsättning. Det kan vara svårt att förstå och införliva vad som hänt med sin 

egen person och sitt eget liv. 

 

Jag tror även om hon försöker förklara att allting i stort sett var borta och att 

hon i stort sett bara ser en massa konstiga former och grejer. /---/ Det var nog 

först liksom när hon kom hem ifrån sjukhuset för då hade hon ju varit borta i två 

veckor. Liksom att nu får det vara bra, nu får det räcka. Nu måste vi ha nått 

botten. (Catrin s8-9) 

 

Catrin fortsätter att uttrycka sin reaktion över förändringen hos sin mamma och vad 

förändringen innebar för henne personligen och hennes relation till sin mamma. Catrin 

beskriver att mammans förhållningssätt alltid varit att klara så mycket som möjligt på egen 

hand och att det sättet att förhålla sig till livet fortsatte även efter hennes synnedsättning. 
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Catrin berättar om hur hennes mamma varit en person som gett henne stöd i olika 

livssituationer och att nu blev rollerna ombytta.  

 

Och nu helt plötsligt så skulle jag hoppa in. Och det har jag aldrig liksom gjort. 

/---/ Jag har aldrig behövt ge. Utan jag har bara tagit emot. (Catrin s2,11) 

 

Synnedsättningen förändrade Catrins mamma som person och det blev ytterligare något som 

Catrin måste förhålla sig till och som påverkade hennes liv.  

  

Det var ju inte samma tuffa mamma längre. Men jag hade problem med att 

tuffheten bara försvann liksom så. Lika snabbt som synen försvann, försvann 

tuffheten. Det tyckte jag var jobbigt! /---/ Jag saknar den där busiga mamman 

som springer runt och kunde jaga både mig och ungarna och både hämta en 

spann vatten och att det kan vara hon som sätter igång ett vattenkrig. Den delen 

saknar jag. (Catrin s3,14)  

 

Det framkommer under intervjun hur Catrin försöker hitta sätt att hantera den sorg hon känner 

när hennes mamma blir sjuk. I det initiala skedet kan det vara svårt att ge sig själv, som inte 

råkat ut för någon synnedsättning, utrymme för att vara ledsen. Catrin har framförallt stöd i 

sin sambo. 

 

Lennart tog nog väldigt mycket. Jag pratade väldigt mycket med honom. Ja, och 

även om inte han var hemma, men när han sitter och bara kör så var det väldigt 

lägligt att bara ringa. Så det hjälpte väldigt mycket för även om inte han satt 

bredvid mig så kunde jag prata med honom. Och samtidigt så gick allting så fort 

liksom att jag hann liksom inte att sätta mig ner och känna om jag mådde dåligt 

eller så för att det var alltid antingen skulle ungarna ha någonting eller skulle 

mamma ha någonting. Ja, det var alltid någonting på gång. Så jag bearbetade 

inte så mycket som jag skulle ha gjort. /---/ Jag hade liksom inte tid, utan det var 

bara att mamma behöver det, mamma behöver det.  (Catrin s9,16) 

 

Fredrik 

 

Fredrik beskriver den konkreta händelsen när hans hustru råkar ut för sin grava 

synnedsättning. Han var inte hemma vid det tillfället men han fick veta det efter att han 

kommit hem.  

 

Och när det hände var ju precis kan man säga det slocknade precis sa hon som 

en rullgardin för ögat. Hon var ute och hängde tvätt. Hon sträckte upp sig och 

böjde sig, en  bristning i ögat då ju. Jag var inte hemma då. Men hon talade om 

att sedan då. Joo, då tänkte man så att det här är ju, jaa man visste ju det 

samtidigt som hon har diabetes och den där Waranen [blodförtunnande 

medicin]. Det är ju det som gör mycket”. (Fredrik s1) 

 

Fredrik återkommer under intervjun till hur det var för hans hustru i samband med olika 

sjukhusbesök och de operationer och behandlingar som hon fick genomgå. Han hade ibland 

svårt att direkt relatera till de frågor jag ställde rörande honom. Jag tolkar det som att Fredrik 

beskrev och vävde in sina upplevelser i form av berättelser om hur det var för hans hustru.   
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Hon var ju inne här då på ögonavdelning här ju. Hon åkte dit. Men sen fick hon 

ju fler blödningar. I och med att det inte ville läka ut opererade de ju henne där 

nere ju. Men det blev ju inte så mycket med den operationen som hon hade tänkt 

sig. Det tog ju två och en halv timme och hon fick ligga precis still på ryggen 

där ju. (Fredrik s2) 

 

Under detta sjukhusbesök var Fredrik kvar hemma. Jag försöker få Fredrik att berätta om hur 

det var för honom att vara hemma under tiden hustrun var på sjukhuset. 

 

Joo, man gick ju och tänkte där hur framtiden kommer till och bli både för 

henne och för mig. (Fredrik s2) 

 

På frågan om vad det var för tankar han hade om framtiden tvekar Fredrik men formulerar 

efter en stund sina tankar.  

 

Jaa du, det vet jag inte riktigt vad man tänker precis. Men en förstod ju att det 

var allvarliga saker. Och att det kunde komma igen och bli värre. Det här var ju 

bara ett öga. Det kan ju komma på nästa öga också. /---/ Lite oro ligger ju 

bakom där, det gjorde det ju. För blodförtunnande så det var. /---/ Så då tänkte 

man ju hur det var att det sätter sig på ett kärl i ögat och det brister. Det vet 

man ju inte heller det är ju bakom där ju, så det är. (Fredrik s2-4) 

 

Fredrik uttrycker en känsla av osäkerhet inför hur mycket hans hustru kan göra av det som 

intresserat henne sedan tidigare, innan hon råkade ut för sin svåra synnedsättning. Han 

uttrycker igen sin omtanke om sin hustru och lider av skuld för att han anser sig ha viss del i 

hustruns synnedsättning. 

 Men det är ju det ifall hon för mycket tar i till exempel en gång hon bara böjer 

sig och tar upp stekpannan. Behövs det inte mer så kan det ju vara färdigt 

sedan. Så en  vet precis, det vet en ju inte. Så det är en ovisshet nu där med. Det 

är bara och ta en dag i sänder. (Fredrik  s6) 

 

Fredrik är bestämd i sin uppfattning att hustruns hastiga synnedsättning orsakades bland annat 

av att hon ansträngde sig fysiskt. 

 

 Det var ju innan så på våren att hon gick och satte plantan efter mig och bar 

 samtidigt. Sedan kom det. (Fredrik s2) 

 

Fredrik förtydligar ytterligare att han tror att det arbete de gjorde tillsammans strax innan 

hustruns hastiga synnedsättning påverkade förloppet. Han förklarar också sitt agerande, varför 

han inte hindrade henne att utföra det arbetet, med att det var viktigt för hustrun att få vara 

delaktig i deras gemensamma arbete på gården. 

 

 Det hade ju kanske varit lite innan då och sen när hon skulle böja sig där vid så 

fick hon ju bara, när hon skulle hänga tvätten då ju fick hon ju bara. Det var ju 

som en rullgardin. Ja det andra var ju innan. För det började kan man ju säga 

där ju. Ja vet ju inte om det påverkade men det måste ju ha gjort det. Det är ju 

en sanning det också ju. Men hon har ju alltid varit så att hon vill vara med och 

hjälpa till. (Fredrik s2) 
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Evelina 

 

Evelinas son föddes med sin blindhet. Hennes brott blev påtagligt och det blev en dramatisk 

vändning när hon kom och skulle hälsa på sina barn på sjukhuset. Barnen, som var födda tre 

månader för tidigt, hade fått stanna kvar själva. När Evelina kom för att besöka sina barn var 

hennes son Patrik inte där. Patrik hade, efter att upptäckten gjorts att han inte reagerade på ett 

adekvat sätt med sina ögon, först förflyttats till en synavdelning på sjukhuset och därefter till 

ett specialistsjukhus cirka 15 mil bort från det sjukhus hans syskon låg på. Evelina beskriver 

dessutom två, för henne, starka känslosamma händelser som ytterligare fördjupa brottet. 

 

 Och det var ju liksom en chock att plocka bort honom, så var han helt plötsligt 

inte där när man kom. Så fick man reda på att han var på synavdelningen då. 

Ja, och sedan, ja, hur var det? Det här var nog precis i samband med att dom 

skulle komma hem. För när vi sedan skulle komma och hämta dom så hämtade 

vi bara två för Patrik hade dom skickat till L då. Visst det hände så fort, det 

bara snurrade. Ja, och bara det att skicka iväg honom då själv. Och vi kunde 

inte följa med för vi, dels hade vi en flicka som var två som var hemma och så 

fick vi hem två bäbisar också. Ja, det var ju jättejobbigt att inte kunna vara med 

honom heller. (Evelina s2) 

 

Evelinas kommunikation med sjukvården då hon tar kontakt med läkare för att få någon 

information om tillståndet för sin son, som blivit opererad, blir inte ömsesidig. Hon har svårt 

att tolka det som kommuniceras till henne per telefon vilket visar hennes svårighet att tolka 

det besked hon får. Denna händelse blir omvälvande upplevelse.  

 

 Jag vet jag ringde dit, ringde uppvaket där han var och fick reda på att dom 

hade öppnat ena ögat, så var det ja. Jag vet inte hur jag tolkade det. Jag tänkte 

det gick nog bra, man fick lite förhoppningar sådär. Och sedan, sedan ringde 

jag senare igen då, och då var ögonläkaren där som hade opererat honom. Och 

då fick jag prata med honom lite hastigt där. Så då talade han om hur det var 

och att Patrik skulle bli blind och att det inte fanns något att göra och det finns 

inget annat land som klarar det heller så det skulle jag inte heller tänka på att 

skicka honom till Amerika eller något sådant där. (Evelina s2) 

 

Evelina blir ifråntagen det hopp som hon lyckats skapa och behålla under de första 

månaderna. De känslor av uppgivenhet som detta besked skapade blev ytterligare något hon 

fick hantera under de första åren efter Patriks födelse.  

 

 Inget hopp. Jag ställde inga frågor på något sätt, men det talade han om för 

mig direkt, att det liksom inte fanns något annat land som klarar det här heller. 

Och det fick jag på telefon hemma då. Jag bara la mig efter det. Kraften liksom 

bara försvinner gör den. (Evelina s2-3) 

 

Evelinas tid och kraft för att bearbeta det besked hon fått var starkt begränsad. Hemma hade 

hon två spädbarn och en tvååring att sköta om. Det praktiska görandet tog över. Evelinas 

förtvivlan fanns med henne under de första åren. 

 

 Jag var nog väldigt ledsen. Väldigt förtvivlad över det hela. Så mycket mer 

tänkte man inte. Sedan hade vi sådan tur att det var väldigt mycket att göra, för 
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att det skingrar ju tankarna också. Jag kunde inte heller slänga mig i sängen 

och ligga och gråta till exempel. (Evelina s3,17) 

 

Evelina beskriver en sorg som hon har en ytterst begränsad möjlighet att få känna och 

bearbeta. Hon berättar om ytterligare en omvälvande upplevelse och det är när Patrik kommer 

hem från sjukhuset, dels för första gången men även efter att han genomgått flera 

ögonoperationer. För det första var Evelina helt oförberedd på hur ett litet spädbarn ser ut när 

ögonen saknas. För det andra hur ett spädbarn som vistas ensam på sjukhus påverkas av en 

sådan vistelse. Dessa båda företeelser, som fick sina konsekvenser för Evelina när Patrik kom 

hem, kan beskrivas som ytterligare förstärkande händelser till följd av det brott Evelina erfarit 

i sitt liv. Händelserna påverkade Patrik men även i hög grad hans föräldrar och här är det hans 

mamma som får ge sin beskrivning. 

 

 Vi åkte upp och hämtade honom ganska snart. Så det blev ju inte så långa 

vistelser. De i L var ju lite längre. Och då hade han ju inte, när han åkte till L 

han åkte ju dit istället för att åka hem så vi hade ju inte riktigt hunnit knyta an 

till honom. /---/ Det var en hemskt jobbig tid alltså det här. /---/ Dom skickade ju 

hem honom när han hade opererat bort sina ögon då. Då skickade dom ju hem 

honom innan han fått sina  proteser. Man kunde nog inte sätta in proteser för att 

det skulle ju läkas allteftersom. Det var en hemsk tid alltså. Jag kunde inte gå 

upp och mata honom på natten. Det, det klarade jag inte. Det gjorde hans 

pappa. Jag var fullständigt mörkrädd för hans ögon. Och liksom han tittade ju 

upp med tomt i ögonhålorna. Det var hemskt. (Evelina s5-6) 

 

Ann-Marie 

 

Ann-Marie är den av intervjupersonerna vars brott i livet sammanfaller med den närståendes. 

Hennes man Kenneth förlorade synen genom en traumatisk olyckshändelse för ett och ett 

halvt år sedan. Ann-Marie berättar om chocken och hur den på ett sätt fortfarande dröjer sig 

kvar fast på ett inte lika dramatiskt sätt. I Ann-Maries berättelser framträder med all tydlighet 

en hastig livsomställning för henne och hennes man parallellt. Hos Ann-Marie framträder en 

dubbel oro. Dels för att Kenneth inte ska klara sig som blind och dels för att en traumatisk 

olycka kan hända igen.  

 

Ann-Marie berättar hur det gick till när Kenneth förlorade sin syn. Jag får hennes 

godkännande att uttrycka det på följande sätt: Kenneth förlorade sin syn genom en traumatisk 

olyckshändelse. Han är idag blind och kan till viss del urskilja ljusperception.  

 

 Det blev ju så himla chockartat där omkring så. Egentligen är det väl en chock 

ännu nästan. Det blev ju liksom bara så pang bom så där. Och hur det hände 

med så var det ju med en chock ju. (Ann-Marie s1) 

 

Ann-Marie bar under den första tiden på en stark oro, dels för Kenneths psykiska hälsa men 

också för att han inte skulle klara sin vardag.  

 

 Jag vet ju att han klarar mycket själv nu ju. Det är, men sedan har man de här 

 tankarna i alla fall. Som i början då var jag ju som tätting efter liksom och 

vågade inte släppa honom alls. I början var jag ju rädd liksom för allting, både 

trappor och allt här hemma. (Ann-Marie s1-2) 
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Ann-Marie minns sporadiska fragment av när själv olyckan inträffade. Av hennes berättelse 

blir det tydligt att hon var omtumlad och kan idag redogöra för sjok av händelser med 

detaljerade inslag.  

 

 Det var ju så intensivt allting då. Han for ju ner till L och ...åh ...det var så 

mycket liksom. Och jag var väl så här borta med. Men, jag hade ju hjälp av min 

syster. De bodde ju nere i S. Så att vi, jag var ju hos henne då ...de två första 

dagarna efter. Så att vi åkte ner till L och hälsade på honom”. (Ann-Marie s2) 

 

I Ann-Maries berättelse finns även ett uttryck för självförebråelse och skuld. När hon ser på 

sitt agerande före olyckan tillskriver hon sig en möjlighet att förhindra den olycka som gjorde 

att Kenneth miste sin syn.  

 

 Och sedan ångrar jag ju nu att jag inte fick iväg honom. Att jag inte bara satte 

 honom i en bil. Men det är så dags. Neej, jag kan ju inte tvinga ...kan inte 

tvinga. Hade han bara fått medicin då så hade han kanske aldrig, det hade 

kanske blivit bra. (Ann-Marie s5-6) 

 

Sammanfattande analys 

 

Intervjupersonerna i denna studie har på olika sätt, genom sina berättelser, delat med sig av 

hur en närståendes hastiga svåra synnedsättning/blindhet påverkat och förändrat deras liv. Inte 

hos någon av de intervjuade personerna har den närståendes synnedsättning/blindhet varit 

utan betydelse för hur intervjupersonernas liv gestaltat sig efter denna händelse. Alla 

beskriver brott, ett eller flera, i livet i samband med den händelse de berättat om. När ett brott 

uppstår i livet innebär det att livet inte kan fortsätta som tidigare, livet är förändrat. I 

berättelserna kan mer eller mindre tydligt urskiljas ett före och ett efter det inträffade brottet. 

Personer i omgivningen får en betydande funktion för att ge mänskligt stöd som en del i den 

fortsatta förändringsprocessen. Intervjupersonerna har delat med sig och berättat en del av sin 

livsberättelse. Det har varit viktigt att lyfta fram det berättade livet genom varje persons 

berättelse. Syftet har varit att lyfta fram det brott eller de brott som kommer fram i 

berättelserna utifrån de intervjuade personernas levda liv.  De brott i livet som 

intervjupersonerna beskriver får olika uttryck beroende på den livsvärld de lever i och inramas 

av.  

 

Insikt och medvetenhet om en förändrad värld 

 

I det föregående temat, brott i livet, framstod den hastiga svåra synnedsättningen/blindheten 

hos den närstående som orsak till ett brott i det pågående livet för de intervjuade personerna. 

Vad får detta brott för konsekvenser för personernas fortsatta liv och hur förändras deras vara-

i-världen? I det här temat fokuseras på tolkningar som gjorts av intervjupersonernas insikt och 

medvetenhet om den förändring som påverkat vardagens görande, vanor och roller. Det visar 

sig att tidigare aktivitetsmönster förändras hos intervjupersonerna när deras närstående råkar 

ut för svår synnedsättning/blindhet. Att delta i aktiviteter är en förutsättning för utveckling 

och en meningsskapande vardag. Aktiviteter tillmäts olika betydelser sett över ett 

livsperspektiv.  
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De intervjuade personernas närståendes synnedsättning/blindhet har fått en diagnos, men den 

ger enbart en medicinsk förklaring. Synnedsättningen/blindheten ger omfattande förändringar 

i livet för den person som blir drabbad. Den fysiska förändringen berör inte enbart de 

närstående utan även de intervjuade personerna genom deras delade livsvärldar.  

 

Catrin 

 

Till en början relaterar Catrin inte i första hand sin mammas synnedsättning som en kroppslig 

skada. Hon har svårt att hantera de förändringar hennes mamma visar i sitt beteende och till 

den omgivande fysiska miljön. Mammans sätt att förhålla sig till omgivningen blir förändrat.  

 

 Jag kände ju igen henne, även om, speciellt första året så då var det läskigt 

liksom, jag hade ju aldrig varit med om att mamma liksom är rädd och minsta 

lilla  -O, vad  var det! Och rycker till liksom. -Men mamma det var bara en 

bordskant. Minsta lilla så blev hon jätte rädd och det var nästan så att man blev 

irriterad, liksom du är inte sådan här, sluta nu! /---/ För jag hade nog inte 

riktigt velat koppla heller hur allvarligt det var, hur jobbigt det var att liksom 

det här faktum att hon inte vet vad det är hon stöter emot. /---/ Men det kopplade 

ju inte på mig direkt. Jag tyckte liksom, ja, men mamma, är inte sån. Det, ja, det 

var jättekonstigt. /---/ Jag kom ju på mig själv ibland att jag kunde ju vara 

väldigt taskig mot mamma liksom. (Catrin s3) 

När det gått ett tag och i ett senare skede får Catrin insikt om konsekvensen av den fysiska 

och mentala förändring hennes mamma råkat ut för. Mammans kropp var förändrad.  

 

Men jag tror inte riktigt att jag fattade det i början. /---/ Utan jag var liksom, ja 

ja, det har blivit lite sämre. Men att ...men att det blivit så mycket sämre det tog 

ett tag för mig att fatta. /---/ För man såg på henne hon hade i stort sett gett 

upp. Allting var bara skit. Och det …det är inte hon. Hon ger inte upp i första 

taget, det ska mycket till.  (Catrin s8) 

 

Det blev inte enbart en kroppslig förändring som Catrin blev medveten om utan även ändrade 

förutsättningar för vilka förväntningar hon kunde ha att få hjälp av sin mamma när hon flyttat 

till gården där Catrin bodde. De tidigare förväntningar hon haft inför mammans flytt blev hon 

tvungen att reformera.  

 

 Ja, det blev ju istället för att jag fick hjälp så fick jag hjälpa och de, speciellt i 

början när grabbarna var så små.  (Catrin s3) 

 

Catrin kommer till en gräns där hon inser att hon inte längre kan skjuta undan sitt behov av 

utrymme för egen tid. När den mest akuta fasen är över för hennes mamma beskriver hon en 

tydlig gräns av att hon inte längre i första hand kan vara till för sin omgivning utan behöver 

tillförsel av energi för egen del. Catrin och hennes mamma verkar ha ett tryggt 

kommunikationssätt vilket underlättar när Catrin ska ge uttryck för sina behov.  

 

Jag tror hon känner mig så pass väl så att hon kände på sig att …så länge jag 

[Catrin] är där inne ska jag nog hålla mig härinne. Vi känner varandra så väl 

att vi vet att vi bara är ett telefonsamtal ifrån och hon ville gärna gå inne och 

pula. /---/ Jag tror hon fattade det även om jag inte sa det rent ut att nu orkar 
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jag inte med dig. Man märker det på mitt temperament, jag blir väldigt 

lättirriterad. (Catrin s10) 

 

Tiden för återhämtning är en viktig faktor för att hantera den förändring som det innebär att 

en närstående råkar ut för en funktionsnedsättning. Catrin finner sätt att på egen hand få tid 

och utrymme för vila och återhämtning. Hon väver in tid för sig själv samtidigt som hon 

genomför en nödvändig aktivitet. Det blir ett sätt för henne att få tid för reflektion.  

 

Jag tror att jag bearbetade väldigt mycket när jag gick promenader med 

hunden. Jag kunde komma på att promenaderna blev väldigt lugna och 

långsamma och lite längre …världen stängdes igen. /---/ Man har känt att det 

fysiskt och psykiskt varit bra att ta den här promenaden. /---/ Ja, de ihop med 

att prata med Lennart [sambo]. (Catrin s10-11)  

 

Samtalen och stödet från sambon Lennart återkommer Catrin till som en stor tillgång för att 

klara av den förändrade livsvärld det innebar för Catrin när hennes mamma råkade ut för en 

svår synnedsättning. Catrin och hennes mammas vara-i-världen blev förändrade och Lennarts 

betydelse kan tolkas som att han fick vara en bro mellan deras förändrade världar.  

 

Jag har aldrig behövt ge. Utan jag har bara tagit emot. Lennart har varit 

precis tvärtom. Så jag vet i sjuttsingen hur jag hade klarat mammas sjukdom 

om jag inte hade haft Lennart. Just för att jag är så van vid att mamma ger hela 

tiden och att det skulle vändas totalt om så att jag ger henne bara istället, det 

vet i sjuttsingen hur det hade gått? För jag, …både hon och jag är liksom , vi är 

så inne i vårat, hon ger och jag tar. (Catrin s11)  

 

Fredrik 

 

Uppenbart är att Fredrik och hustrun Hannas roller varit befästa sedan många år tillbaka. De 

har levt ett liv där de delat många uppgifter i vardagen med varandra. Arbetet på gården har 

de skött tillsammans men haft olika åtaganden.  

 

Då hade jag ju mjölkkor så då var det ju. Och då var hon ju med och mjölka 

och skötte och det ju. Jag körde skördetröska och allt på höstarna och kom hem 

sent. Då skötte hon ju gården och mjölkning och allt själv. (Fredrik s3) 

 

Uppenbart är att Fredrik är den av de intervjuade personerna som under intervjun återvänder 

till den osäkerhet han känner inför framtiden beträffande hustruns hälsa. Den osäkerheten 

finns inte hos de övriga intervjuade personerna och kan förklaras med den livsfas Fredrik 

befinner sig i. Han har större delen av sitt liv bakom sig och framtiden framstår som mer 

begränsad.  

 

Man har ju det jobbigt på ett vis i och med att inte veta. Men en vet ju aldrig, 

det kan ju komma något. Det är något som kan ändras i morgon. /---/ Hoppas 

sommaren ska bli lugn. (Fredrik s9,12) 
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Evelina 

 

Evelinas liv upptas av att hon blivit förälder till tre små barn samtidigt som hon har en liten 

dotter på två år hemma. Till en början dras hon in i alla barnens behov och fokus blir inte 

enbart på hennes son Patrik och hans blindhet. 

 

Sedan hade vi sådan tur att det var väldigt mycket att göra, för att det skingrar 

ju tankarna också. /---/ För mig har det nog varit lättare än om jag hade fått ett 

barn. Det blir inte heller lika starkt hela tiden utan det delas upp på tre på 

något sätt. Jag kan inte riktigt förklara. (Evelin s3,17) 

 

När Patrik väl kom hem från sjukhuset var det inte som när Evelina och hennes man fick hem 

de andra barnen. Patrik hade varit med om upplevelser som Evelina inte delat med honom. 

Hon kunde endast spekulera i vad han varit med om och vilka konsekvenser det fått för hans 

mående. Evelina fick inte möjlighet att ställa sina frågor för att få veta, från de som vårdat 

Patrik, vilka undersökningar han gått igenom och hur han haft det under sin sjukhusvistelse.  

 

Jaa, och sedan kom han ju hem då. Och han mådde ju fruktansvärt dåligt 

alltså. …Man ska ju inte vara barn och vara på sjukhus själv. Ingen hade ju 

liksom tagit hand om honom och pysslat om honom. Och vad jag förstår så 

hade dom nog tittat mycket i ögonen. L är undervisningssjukhus. Så det var nog 

många läkare och läkarpraktikanter som hade spärrat upp ögonen på honom 

och tittat. (Evelina s3) 

 

Evelina upplever skillnader i Patriks beteende jämfört med de andra två spädbarnen. Hon 

förklarar även det med hans sjukhusvistelse och avsaknad av närhet från sina föräldrar. 

 

Han bara skrek, han var ju jätterädd då. Han var precis upp och ner vänd när 

han kom hem. Det gick inte att hålla honom i famnen då. Och när man då 

närmade sig med nappflaska då och han reagerade väldigt starkt. Det var 

precis som att han hade förväntat sig att man skulle komma och spärra upp 

ögonen ungefär. För han sparkade och skrek. Han skrek väldigt mycket för det 

första. (Evelina s3-4) 

 

Livsvillkoren för Evelina förändrades i grunden när hon fick en son med blindhet. Men det 

stannar inte vid detta utan alla finns vi i något slags sammanhang med andra människor. Den 

smärta Evelina kände över att Patriks ögon, till en början såg olika och deformerade ut, gjorde 

att hon inte ville att andra människor skulle se honom. Det kan tolkas som att Evelina utgick 

från att hennes upplevelse var identisk med hur andra vuxna skulle uppfatta Patriks ögon.  

 

…Och sedan …ögonen, hans ögon var så fula. Ett öga började växa och b lev 

för stort och det andra ögat krympte och blev litet. Så dom tog bort hans ögon. 

Och nu hade vi så mycket att göra så det var inte så mycket folk hemma. För 

man kan ju inte visa upp ett barn som ser ut så. Det var bara att stänga dörren 

för alla andra. Men vi hade ju A [barnskötare] som hjälpte oss. (Evelina s5-6) 

 

Däremot är Patriks två år äldre syster och hennes kompisars reaktion annorlunda när de möter 

Patrik. 
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 Dom tar det som naturligt, han ser inte. Och hennes kompisar kom och så sa 

de –Men han ser ju visst. Jag ser ju att han ser. För då hade han ju protes och 

han såg ut som att han tittade på dom. Jaa, dom tog det bra barnen. (Evelina 

s6-7) 

 

Ann-Marie 

 

Ann-Marie och hennes make Kenneth hade sedan tidigare bestämd arbetsfördelning i 

hemmet. Kenneth var den som tog ansvar för allt utomhusarbete och fysiskt tunga uppgifter. 

Ann-Marie ansvarade för arbetet inomhus och mindre fysiskt krävande uppgifter. För Ann-

Maries blev rollförskjutningen hastig. Kenneths traumatiska svåra synnedsättning gjorde att 

hennes vardag förändrades från en stund till en annan.  

 

Det fick jag ju liksom hugga in i. …Jag hade ju mycket hjälp av vänner och 

bekanta i början, så de hjälpte ju mig. (Ann-Marie s3-4) 

 

Det blev ytterligare en förskjutning av roller när maken Kenneth kom hem från sjukhuset och 

de på nytt skulle finna sina roller i hemmet i vardagen. Kenneth kunde återta en del av sina 

tidigare uppgifter som Ann-Marie lämnade ifrån sig. För Ann-Marie blev det ytterligare en 

förändring i att hon ofta fick finnas till hands för att bistå Kenneth med det han inte kunde 

klara på egen hand. Tydligt blir att Ann-Marie och Kenneth gör mer uppgifter i hemmet 

tillsammans men att de även utför nya uppgifter var för sig. Det Ann-Marie uttrycker vad det 

gäller rollförskjutning kan ge utrymme för och tolkas som viss ambivalens. 

 

Han startade upp gräsklipparen till mig så att jag kunde springa runt med den. 

Han gjorde det han kunde liksom.  /---/ Jag är ju bara med vid garaget och där 

så han vet åt vilket håll han ska köra med snön. Så han sköter ju allt grovjobb 

om man säger. /---/ Vi har ju gjort mycket ihop nu som vi aldrig gjorde innan. 

Ibland är det jobbigt. Jag tycker ju jag inte hinner med något inne liksom. 

Måste ju …vara  på två ställen. /---/ Om jag håller på med något så sätter ju 

han på kaffe. Han kokade ju aldrig kaffe om jag höll på med något. Då var han 

ju i full gång med sitt. (Ann-Marie s4,13) 

 

Förhållandet till familj och nära vänner har inte förändrats så mycket för Ann-Marie. Däremot 

beskriver hon hur svårt det var att vid första tillfället efter Kenneths synnedsättning själv möta 

avlägsna bekanta i samhällets mataffär. Det gick en tid innan hon hittat kraft att möta dessa 

människor. Ann-Marie behövde en tid på sig för att klara att möta omgivningens reaktion på 

den förändring som skett i samband med Kenneths synnedsättning. Till en början åkte Ann-

Marie till större närbelägna orter för att handla. Efter ett tag bestämde hon sig att åka till 

närmaste mindre ort och uträtta sina ärenden. Ann-Marie förberedde sig noga mentalt och 

plockade fram strategier för att klara olika tänkbara scenario. 

 

Det har väl spridit sig vad som har hänt där också. Jag bry mig inte om vad 

folk säger längre. I början tog jag väldigt illa vid mig. Det är ju så i sådana där 

skvallersamhällen. Man vill ju helst ha mycket sådant. Det måste hända något. 

/---/ Jag intalade mig själv att jag bryr mig inte. Låt dom prata. Jag tittade rakt 

fram och gick. Prata ni tänkte jag. (Ann-Marie s9) 
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Ann-Marie har kunnat fortsätta med sitt intresse att resa med organiserade bussresor. Hon 

betonar att hennes make Kenneth är angelägen om att hon inte ska avstå från dessa resor trots 

att han inte längre vill följa med. Vid tillfällen då de är ute på gemensamma evenemang är 

Ann-Marie trygg med hur hon ska handskas med situationer som uppstår. Ann-Marie 

reflekterar över hur omgivningen kan ha svårt att hantera Kenneths svåra synnedsättning och 

hur de ska förhålla sig till honom.  

 

Dom är mer rädda liksom. Så fort vi är bort eller någonstans så hugger dom ju 

tag i honom. Och då säger han  –Sluta och dra i mig från alla håll och kanter. 

Ann-Marie kommer. Dom vet ju inte riktigt hur dom ska leda honom. Han blir 

inte trygg. Jag sträcker ju bara ut armen eller håller honom bara lätt i tröjan, 

nuddar. Han känner ju. När vi är ute och går så går vi ju sida vid sida. (Ann-

Marie s18) 

 

Sammanfattande analys 

 

Denna del av resultatet fokuserar på den del av livsförändringsprocessen som uppstår efter ett 

brott i livet. Att ha en närstående som råkar ut för hastig svår synnedsättning/blindhet innebär 

inte någon absolut enhetlig erfarenhet. Vissa gemensamma förändringar kan urskiljas. I 

samband med att en närstående råkar ut för en synnedsättning/blindhet blir tidigare roller och 

vanor ofrånkomligt påverkade. Det blir tydligt att ingen människa och ingen händelse är eller 

sker isolerat. I ett intersubjektivt sammanhang sker en förändring för de personer som i detta 

fall har en närstående som råkar ut för en synnedsättning/blindhet. Det sker förskjutningar och 

återtagande av roller och aktiviteter i vardagen. De intervjuade personerna ser världen ur nya 

perspektiv och därmed blir deras livsvärld på ett nytt sätt.  

 

Andra fysiska och psykiska sjukdomar 

 

Samtliga intervjuade personer berättar om andra fysiska och psykiska begränsningar hos sina 

anhöriga utöver den synnedsättning/blindhet de råkat ut för. Detta tema har framträtt under 

analysarbetet och fanns inte med i den intervjuguide som användes som stöd vid 

genomförandet av intervjuerna. Analysen påvisar en omöjlighet att särskilja dessa sjukdomars 

påverkan från den påverkan synnedsättningen/blindheten hos den närstående har haft. 

Intervjupersonernas upplevelse av det inträffade berättas just utifrån det upplevda. I detta 

avseende måste materialet tolkas utifrån den helhetsupplevelse som de intervjuade personerna 

berättar.  

 

Catrin 

 

I Catrins berättelse framkommer det att hon förstår att hennes mamma har ytterligare 

sjukdomar när hon står i begrepp att flytta till den gård Catrin bor på. Här träder det tydligt 

fram att det inte enbart är synnedsättningen som oroar Catrin. När hon träffar sin mamma 

fäster hon avseende vid den fysiska och psykiska förändring hon ser hos sin mamma. 
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 Jag visste ju inte att hon hade gått ner i vikt och vägde 60 kilo och bara inte 

kunde sitta på en stol för att hon hade så ont i rumpan. /---/ Jag kunde hitta 

räkningar som var flera år gamla som hon inte orkat ta tag i fastän hon vet att 

hon ska flytta och att allt måste tömmas.  /---/Och det kom ju fram sen att det 

kunde ju gå flera dagar utan att hon åt. /---/ För innan, visst hon hade ju synen 

som var på väg att gå åt skogen. Det hade vi ju liksom förstått. Men hon faktiskt 

var sjuk! /---/ Men ja, det var nog det jobbigaste att just se henne nerbruten. 

(Catrin s2,7-8) 

 

Fredrik 

 

Fredrik befinner sig i en fas av livet då han inser att livet är ändligt. Han har blivit påmind om 

det på olika sätt genom släktingar och goda vänners sjukdom och bortgång. Hustrun Hannas 

andra sjukdomar, förutom synnedsättningen, har påverkat hur han erfarit hennes 

synnedsättning. Det sammantagna hälsotillståndet är inte oväsentligt. 

 

 Jovisst rädsla den finns ju där. Den har ju funnits där hela tiden kan man ju 

säga. Ja, och annat också har det ju varit. Man har varit själv och hon har åkt 

iväg. Hjärtat  har ju tagit stryk också. /---/ Det var ju rätt kusligt de första 

gångerna. Det kom ju alltid på natten ju. /---/ Och sedan blev det ju ögonen. /---/ 

Men sedan när de kom de rätta tabletterna så lugnade det ju sig. /---/ Då 

började man ju känna sig lite lugnare ju.  (Fredrik s3-4)  

 

Evelina 

 

Att föda barn tre månader för tidigt är en riskfylld händelse. För Evelina innebar det en 

ytterligare oro då hon väntade trillingar. Evelina befann sig i en fas i livet då hon hade små 

barn hemma och väntade ytterligare tre barn. I Evelinas berättelse framtonar en omvälvande 

och chockartad förlossning som inte gick att stoppa och till slut blev det akut. Den följdes av 

ett antal ytterligare operationer som präglade Evelinas livssituation som nybliven mamma. 

Evelina berättar om en frustration över att det blev så svårt att ge och för Patrik svårt att få 

behålla mat. 

 

 Och sedan var det ju mycket operationer, det var ju inte bara det här utan han 

hade bråck också. /---/ Och ja, jag kommer inte riktigt ihåg hur operationerna 

gick till. Jag tror att han åkte in en sex, sju gånger på operation på sjukhus där. 

...Det är klart han fick ju inte lugn och ro det första halvåret och det reagerade 

ju han på. /---/ Då han skulle bli nedsövd, då hade han infektion då fick man 

vänta på penicillin först. Och det här är ju väldigt jobbigt att vänta och inte få 

det gjort när man tänkt. /---/ Alltså magen var inte okej på honom. Ibland hade 

jag matat honom, lyft upp honom och då spydde han ut allt. Och jätteliten var 

han. Han var betydligt mindre än de andra. (Evelina s4-5,8) 

 

Ann-Marie 
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När Ann-Maries man avslutade sitt yrkesverksamma liv och gick i pension berättar hon om 

hur hon kunde märka en förändring efter några månader. Kenneth förändrades i sitt beteende. 

Han blev i perioder mer inbunden och passiv. Detta påverkade Ann-Marie som beskriver 

dessa perioder som påfrestande och fyllda av oro. Hon berättar om hur hon starkt påverkades 

känslomässigt av dessa perioder och att hon till slut själv kände sig nedstämd.  

 

 Så ibland kunde han ligga i en vecka och bara titta rätt upp i taket. Och så sa 

han att det är ingen som behöver mig längre. Det var ju jobbigt på ett annat sätt 

då. Och sedan så kunde det gå ett par månader och då var han fullt frisk. (Ann-

Marie s5) 

 

Ann-Marie försökte stötta sin man att söka hjälp för sin depression. Hon kände igen besvären 

av nedstämdhet eftersom hon hade en släkting som haft liknande besvär i samband med 

pensioneringen. Här blir det tydligt hur Ann-Marie försöker förmå sin man att söka 

professionell hjälp, men utan resultat. Detta leder sannolikt till att hon efter den traumatiska 

olyckan plågas av skuld för det inträffade. Hon är osäker på om hon gjort vad hon kunnat.  

 

 Så jag ville ju att han skulle gå till doktorn, men det ville han inte. Så det malde 

väl i huvudet på honom hela tiden. ...Jag behövdes inte längre. /---/ ...Så det var 

jobbigt på ett annat sätt, och det tog nog mer psykiskt på mig. Det här liksom att 

när kommer det nu och så här. ...Men jag tänker så att det är ju en sjukdom. /---/ 

...Jag hade aldrig dom tankarna att han skulle försvinna, det hade jag inte. Men 

man blir ju orolig när han inte mår bra. /---/ ...Så det blev liksom ett annat nu. 

Nu är han ju, nu är det inte så. (Ann-Marie s 5-7) 

 

Sammanfattande analys 

 

Detta temas uppkomst visar på en omöjlighet att särskilja den närståendes synnedsättning från 

andra fysiska och psykiska sjukdomar som den närstående drabbats av. Hos framförallt tre av 

de intervjuade personernas anhöriga framkom andra långvariga sjukdomar. Den verklighet av 

olika sjukdomar och skador hos sina närstående som intervjupersonerna levde med och 

berättade om är en realitet och ur denna går inte att särskilja en specifik del, 

synnedsättning/blindhet. Bury (1982) visar i sitt resultat att personer med långvarig sjukdom 

beskriver avbrott i sin biografi. I denna studies resultat kan urskiljas parallella avbrott hos de 

intervjuade personerna avseende tidigare självklara förutsättningar och mobilisering av 

resurser för att möta en förändrad situation, när den närstående råkar ut för långvarig 

sjukdom.  Enligt Bengtsson (2007) talar Merleau-Ponty om den levda kroppen som ett 

framträdande begrepp inom livsvärldsfenomenologin.  Det finns ingen möjlighet att koppla 

bort kroppen. Kroppen är närvarande i allt vi gör och erfar vilket innebär att människan som 

subjekt är kroppslig (Bengtsson, 2007). Den levda kroppen är inte begränsad till att vara ett 

objekt med fysiska egenskaper som kan observeras med hjälp av olika medicinska analyser. 

Bengtsson (2007) menar vidare att människans liv är kroppsligt relaterat. Det vill säga att när 

något förändras i den egna kroppen förändras även dess förutsättningar. För de intervjuade 

personerna blev det påtagligt när deras närstående drabbades av synnedsättning eller blindhet.   
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Vändning 

 

De intervjuade personerna har i sina berättelser använt ord som ”förstå” och ”acceptera” för 

att skildra att livet tagit en ny vändning för dem. Dessa ord hänger samman med hur de 

beskriver vändning hos sina närstående med ord som ”kämparglöd” och ”självständigare”. 

Det blir tydligt att en vändning kan ske med olika stor vinkel, inte nödvändigtvis en tvär 

helomvändning utan några grader i en successiv förskjutning. Det kan ändå betraktas som en 

förändrad inriktning i förhållande till brottet och livet bildar åter en tidslig enhet.  

 

Catrin 

 

Catrins beskrivning av sin successiva vändning hänger samman med hennes mammas tolerans 

av sin synnedsättning. 

 

Det var nog mycket tack vare mammas mentalitet. Hon var ju sådan att ”jag 

behöver ingen hjälp”.  Och det var ju gamla mamma. /---/ Jag tror bara det 

kommer att bli lättare och lättare för nu har hon det som pushar henne. Och 

sedan att hon har fått tillbaka sin järnvilja. Det gör ju jättemycket för oss. 

(Catrin s2,5)  

 

När Catrin fick insikt om orsakssamband till mammans ökade försiktighet och rädsla inför 

olika omgivande föremål kunde hon bättre förstå sin mamma. Catrin avfärdade inte hennes 

upplevelser. För Catrin resulterade denna ökade kunskap om konsekvenserna av mammans 

synnedsättning i ett accepterande. 

 

Jag behövde någonting sådant där som jag själv tyckte var jätteäckligt för att 

förstå att de andra sakerna som jag tyckte var löjliga var ju samma sak. Om det 

ligger en, någonting mjukt på golvet eller om det är en mus, hon vet ju inte 

skillnaden och det kopplade inte jag utan jag tyckte bara att hon var tramsig. 

(Catrin s3) 

 

För Catrins del kom den avgörande vändningen när relationen till hennes mamma delvis 

återgick till hur det varit innan men även präglad av de gemensamma upplevelser och 

erfarenheter de fått genom mammans synnedsättning.  

 

Det är inte riktigt så som det var innan. Men det har definitivt kommit väldigt 

nära det. Även om vi har ett mer ge och ta förhållande nu än vad det var innan, 

för nu ger ju jag mer och det har ju hon fått lära sig att acceptera att ta emot. 

Jag tror att hon har nog haft lika svårt att lära sig att ta emot som jag ha att ge. 

/---/ För även om vi har fortfarande samma närkontakt, vi pratar fortfarande 

om allt men vi är inte vänner på samma sätt som vi var innan. Vi är mer mor 

och dotter nu. /---/ För hade hon inte  varit så illa tvungen att be om hjälp så 

hade vi, då hade vi nog stannat i det här att hon ger och jag tar. /---/ Så även 

om jag skulle ju gärna önska hon fick synen tillbaka men för min del så har det 

nog nästan blivit bättre. (Catrin s12,13) 

 

Catrins reflektion över hur hennes mamma förhåller sig till barnbarnen visar att Catrin har 

införlivat mammans synnedsättning och dessutom kan se förändringen med viss 
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tillfredsställelse. Catrin iakttar att mamman kan vara mormor, trots hennes synnedsättning, 

och att det inte behöver bli en sämre relation till barnbarnen.  

 

Hon kan lägga sig på golvet och busa med ungarna . Och det är ju det dom vill 

ha. Sedan att hon inte ser dom om dom kommer smygandes, det är ju bara bra. 

Det tycker dom är skitkul. Om hon hade haft synen kvar hade hon jobbat heltid. 

Då hade hon nog inte hjälpt till mer, jag tror det hade varit mindre för hon 

hade inte orkat på samma sätt. (Catrin s13) 

 

Fredrik 

 

Fredrik beskriver vändning i samband med hustruns synförbättring. Innan den inträffar har 

han försökt att anpassa sin vardag för att underlätta för hustrun. Han uttrycker sig genom 

konkreta beskrivningar och hans upplevelser sammankopplar han med hur hustruns syn 

förändras.  

 

Men sedan förstår man, det blir svårt om hon inte vet var man sätter grejerna. 

/---/ Hon läser själv. Och det lättar ju, verkligen en glädje för henne. Så där har 

det blivit mer som det var innan. (Fredrik s2,6) 

 

För Fredriks egen del blir den tydligaste vändpunkten när han kan återuppta jakten i skogen. 

Han betonar att framtiden är oviss och att det han endast vet hur han har det idag. Fredrik har 

genom hustruns ohälsa blivit påmind om att livet är ändligt och han förhåller sig till det.  

 

Det bästa är ju och komma ut i naturen ju. Denna har fått hänga med från det 

man köpte den [pekar på sin mobiltelefon]. Jag kan alltid ringa hem om det är 

någonting. Samtidigt hjälper det ju henne att om det händer henne någonting. 

Ett bra hjälpmedel på så vis. /---/ Framåt …jaa, då tänker man som så att 

hoppas att det varar nu som det är nu just för dagen. Hon kan ju både se och 

läsa lite. Det går ju helt enkelt inte att förstå så långa perspektiv framåt. Man 

vet ju inte alls om man kan resa på sig i morgon bittida varken hon eller jag. 

Sådant är det ju när en kommit till den åldern. Det kan slockna tvärt. …Jaa, 

vad ska jag säga där …att en får leva och hon tillsammans ännu några år. 

…Och en får möta ännu en sommar. (Fredrik s9) 

 

Evelina 

 

Evelina är den av de intervjuade personerna som explicit ger uttryck för en vändning. Hennes 

tid före var kaosartad och hon kämpade med att hitta någon slags normaliserad vardag.  

 

Efter första tiden där så var jag ju väldigt ledsen och det var ju som en chock 

och man läste lite om det och så. Men sedan, sedan någon gång, jag kommer 

inte ihåg när det var så, så vände det bara och man fick en väldig kämparlust 

på något sätt. Det här ska fungera! Och det här var ju ungefär, vad kan han ha 

varit …mellan ett och två år. Nu sätter jag honom i vagnen och jag går ut så 

här. Jag såg ju hur grannarna stod i fönstren och kikade bakom gardinerna. 
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Jag går ut med honom och alla tre. Jag visste ju vad dom tittade på. (Evelina 

s5-6) 

 

Som förälder till Patriks äldre syster hade Evelina hennes och kamraternas frågor att svara på. 

Evelina uttrycker i sin berättelse hur hon på olika sätt försökt att förbereda sig men att det tog 

tid. Det kan tolkas som att hon inte klarade att göra det förrän hon själv var mer färdig över 

hur hon skulle förhålla sig till situationen. I Evelinas berättelse framkommer hur viktigt det 

varit för henne att Patrik fick vara en i syskonskaran och så långt det var möjligt delta i 

familjelivet med hänsyn till sina förutsättningar.  

  

Dom tog det naturligt, han ser inte. Och hennes kompisar kom och så sa de  

-Men han ser ju visst. Jag ser ju att han ser. För då hade han ju proteser och 

han såg ut som att han tittade på dom. /---/Vårt förhållningssätt var ju att han 

skulle vara en av syskonen.(Evelina s6,12) 

 

Det framkommer med skärpa hur Patriks äldre syster förhåller sig till hans blindhet. För henne 

är Patrik en av hennes tre trillingsyskon och hon ser inget som avviker därför han är just 

Patrik för henne.  

 

Mamma är Patrik handikappad? Ja, det hade dom sagt i skolan då till henne. 

Hon hade ju inte tagit någon speciell hänsyn till Patrik. Patrik var ju som han 

var. Hon lekte ju med honom ibland när det gick och vissa saker gick inte. Han 

kunde ju inte hänga med på allt, men det hade ju han aldrig kunnat, så det var 

hon så van vid. (Evelina s7) 

 

Evelina är den av de intervjuade personerna som beskriver stödet från rehabiliterande 

personal som ovärderligt och betydelsefullt för hennes förutsättningar att ge stöd till sitt barn 

och därmed främja hans utveckling.  

 

Hon var ju ett jättestöd för oss den här förskolekonsulenten. Det är ju nästan 

förutsättningen för att man ska klara av det att det finns en förskolekonsulent så 

här. För man kan inte lisat ut själv hur man ska göra. Man får lista ut så 

mycket själv ändå. (Evelina s9) 

 

Ann-Marie 

 

För Ann-Marie sker vändningen i förhållande till makens förmåga att agera i och hantera 

världen som blind. Hon avvaktade Kenneths successiva tolerans att möta sin vardag utifrån 

sina förändrade förutsättningar. 

 

Jag hjälper Kenneth när han ber om det, och det för när han ser att han inte 

klara det. Men annars så vill han ju inte att jag ska lägga mig i det. Det blir så 

mer och mer successivt liksom. /---/ Jag kan ju åka iväg eller så nu, jag är ju 

inte alls så orolig så någonting längre. (Ann-Marie s1-2) 

 

Det som delvis får Ann-Marie att hålla kvar vid sin vändning och fortsätta sin riktning framåt 

är hennes förhoppning att Kenneth ska få någon syn tillbaka. Hon grundar den övertygelsen 

på ett besked från läkare som hennes make fått och hon uppfattat på detta sätt.  
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Det var väl för att de sa i L att dom hade sagt till Kenneth att du får synen 

tillbaka, men det tar lång tid. Och det är väl det som satt sig fast i huvudet på 

mig. /---/ Hade jag inte haft det hoppet så hade vi ju inte bott i huset här längre. 

/---/ Sen tar jag ett halvår i taget. För får han ingen syn tillbaka så måste vi 

sälja och flytta till lägenhet (Ann-Marie s10-11,13) 

 

Ur Ann-Maries berättelse av hur makens blindhet påverkat henne framträder ett 

genomgripande förändrat sätt att förhålla sig till omvärlden. Hon har omvärderat sin situation 

och betraktar vissa erfarenheter som Kenneths blindhet fört med sig för henne som positiva. 

Även deras tidigare görande i vardagen präglas av förändring som innebär ökat gemensamt 

deltagande i olika aktiviteter.  

 

Jag tänker mer på människor om man säger än på saker. Likaså att man ska 

köpa nytt och så. Då tänker jag, ah, vad ska jag med det till. Det är inget värde 

i det längre på något vis. Det är bara saker. Och det känns bra. /---/ Det är inte 

den där stressen heller eller måstena. Utan det är, vi hinner det vi hinner och 

sedan blir det som det blir. /---/ Förut var jag nog mer rädd för vad folk skulle 

säga och så. Jag har blivit tuffare. Förr var jag alltid rädd för vad jag sa och 

så och försiktig. Så det är väl det att jag fått den attityden nu att …jag är inte 

rädd. /---/ Det här att man går och gör mycket saker ihop. Det gjorde man ju 

aldrig innan. Då var han ute och jag inne. Joo, ett samspel har kommit. (Ann-

Marie s12-13,15-17) 

 

Sammanfattande analys 

 

Vändning är den fas där livet åter kan betraktas som en sammansmält helhet. Vissa likheter 

med hur livet var före brottet kan urskiljas. Det framkommer i de olika berättelserna hur den 

vändning som beskrivs är nära sammanhörande med den närståendes förmåga till assimilation 

av sin synnedsättning eller blindhet. De intervjuade personerna i studien har upplevt nya 

erfarenheter. Erfarenhetsbegreppet används i samband med horisontbegreppet (Berndtsson, 

2001). Studiens resultat visar att i den nya erfarenheten öppnar sig horisonten. De intervjuade 

personerna betraktar världen utifrån en ny position och horisonten är förskjuten. Livet har åter 

normaliserats för de intervjuade personerna. Det kan aldrig bli som förut eller som det var 

tänkt, men livet går nu vidare och det betyder inte att det behöver bli sämre. I en berättelse 

beskrivs stödet från rehabiliteringspersonal som avgörande för att denna process skulle 

komma igång. De intervjuade personer har skaffat sig nya vanor och upptäckt nya värden i 

livet. 

 

Diskussion 

 

Diskussionen är uppdelad i två delar. I den första delen diskuteras metodologiska aspekter på 

den livsvärldsfenomenologiska studie som genomförts. Därefter diskuteras resultaten i 

föreliggande studie i förhållande till tidigare forskning samt dess betydelse för att få en ökad 
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förståelse för den förändring det innebär när en närstående råkar ut för svår synnedsättning 

eller blindhet. 

  

Metoddiskussion 

 

För att få kunskap om det som söktes valdes en livsvärldsfenomenologisk ansats. Metoden 

som valdes, en öppen intervju med intervjuguide som stöd, var en lämplig metod för att få 

svar på det som söktes, en ökad förståelse för förändring i livet när en närstående råkar ut för 

en svår synnedsättning eller blindhet. Att gå till sakerna själva är en förutsättning för att fånga 

någons livsvärld. I denna studie handlade det om en begränsad del av de intervjuade 

personernas livsvärld. I vilken omfattning det är möjligt att ta del av en annan persons 

livsvärld kan diskuteras. Väsentligt är att varje persons livsvärld är den värld där hon/han 

lever sin vardag och det var i denna vardag som intervjuerna genomfördes. De förutsättningar 

som gavs för intervjuerna ökade möjligheten att få en förståelse för intervjupersonernas 

berättelser. Genom att intervjupersonerna var förberedda på syftet med studien och att de gavs 

möjlighet att välja plats för intervjun fanns goda förutsättningar att fånga intervjupersonernas 

livsvärld. I intervjuernas inledningsskede var jag mån om att skapa en avspänd, öppen och 

tillåtande atmosfär. Med tanke på studiens tidsplan antogs att intervjuer med fyra personer var 

ett rimligt antal för att tidsmässigt hinna tolka och analysera det givna intervjumaterialet. Det 

kan vara på sin plats att överväga hur många personer det är lämpligt att intervjua för att få en 

relevant uppfattning av det undersökta fenomenet. Det har varit krävande att hantera 

materialet och ibland har jag inte förmått att leva upp till min ambition med arbetet. Det har 

även varit svårt att avgränsa materialet och samtidigt ge rättvisa åt berättelserna. I detta arbete 

har just mötet med de intervjuade personerna varit det intressanta och det svåraste.  

 

I och med valet att utgå från en livsvärldsansats har det varit betydelsefullt att vara följsam 

och öppen mot intervjupersonernas sätt att förhålla sig till den förändring i livet som det 

innebär när en närstående råkar ut för svår synnedsättning eller blindhet.  Min egen 

förförståelse har jag försökt att ställa i relation till nya kunskaper . Förförståelsen kan vara till 

hjälp i tolkningsarbetet men samtidigt har det varit av betydelse att påminnas om 

aspektmedvetenhet, det vill säga att det som tolkas kan ses från olika aspekter. De tolkningar 

jag gjort är just mina och en annan författare hade med största sannolikhet tolkat materialet på 

ett delvis annorlunda sätt utifrån andra aspekter och därmed även funnit andra teman. 

Aspektmedvetenhet är en förutsättning för att tolkandet ska vara mer fördomsfritt (Ödman, 

2007). 

 

I möjligaste mån har jag i analysarbetet försökt att undvika för långtgående tolkningar utan 

försökt att låta de intervjuade personernas berättelser får tala sitt eget språk och ge sin 

innebörd. Det svåra i analysarbetet har varit att ge varje berättelse det utrymme som krävdes 

samtidigt som att ge materialet en helhetsbild. Det verkade vara en ändlös växelverkan mellan 

delarna och helheten. Efter ett antal genomläsningar av textmaterialet fann jag inget 

ytterligare att tillägna analysarbetet och denna process av arbetet fick anses avslutad.  

 

Valet att endast genomföra fyra intervjuer kan kritiseras. Underlaget till resultatet blir 

begränsat. Med tanke på den mängd information som denna typ av intervjuer ger har det inte 

varit möjligt utifrån en tids- och resursaspekt att genomföra flera intervjuer, vilket hade varit 

önskvärt. Den valda metoden har krävt tid och engagemang. I en studie med livsvärlden som 
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grund kan frågan alltid ställas om materialet hade kunnat tolkas på ett annat sätt? Svaret är att 

andra tolkningar med stor sannolikhet hade varit görliga. Jag har gjort min tolkning av 

materialet med den begränsning det innebär. Det går inte att inse och förstå det jag inte har 

sett i materialet. I detta sammanhang kan min egen kunskap vara en begränsning. Om en 

annan person genomfört studien hade denna person med största sannolikhet sett andra 

infallsvinklar och gjort en annorlunda analys.  Den valda metoden får anses ha uppfyllt syftet 

med denna studie.  

 

De etiska överväganden som gjorts i samband med studien har tidigare redovisats. I ett arbete 

med öppna intervjuer som berör människors upplevelser av förändring i livet uppstår olika 

etiska dilemman. I själva metoden inbegrips att närma sig människornas livssituation i ett 

specifikt avseende. I analysarbetet har jag försökt att i möjligaste mån ge de texter i form av 

berättelser, som de intervjuade personerna delgivit mig, rättvisa genom att väl avväga vad 

som presenteras i resultatet (Vetenskapsrådet, 2011). Genom att ha ett öppet och följsamt 

förhållningssätt inför det som de intervjuade personerna berättade var avsikten att inte tränga 

in till händelser som de intervjupersonerna inte själva valde att berätta. Det är viktigt i en 

studie som denna att komma nära de intervjuade personerna för att få ta del av deras 

upplevelser, men utan att för den skull göra intrång i områden som den intervjuade personen 

vill behålla för sig själv och inte berätta om. Jag har medvetet hållit intervjupersonernas 

bakgrundsdata mycket knapphändig för att undvika att deras identitet kan röjas. Material som 

inte berör studiens frågeställningar har jag avsiktligt valt att inte redovisa i resultatet.  

  

Resultatdiskussion 

 

Till att börja med vill jag framhålla att studien har gjort det möjligt att uppmärksamma ett sätt 

att få ökad kunskap om den förändring i livet det innebär när en närstående råkar ut för en 

svår synnedsättning eller blindhet. Studiens resultat visar att det inte hos någon av de 

intervjuade personerna har den närståendes synnedsättning eller blindhet varit utan betydelse 

för hur intervjupersonernas liv gestaltat sig efter denna händelse. Det har varit svårt att finna 

någon studie som har tagit sin utgångspunkt hos de personer som står nära den som råkat ut 

för svår synnedsättning eller blindhet. I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) finns inte 

angivet om någon skyldighet att ge stöd till den som i detta sammanhang beskrivs som 

anhörig. Det kan vara en förklaring till att den rehabiliterande personal kan se behov hos de 

som står nära, men saknar resurser för att direkt ge stöd.  

 

När de närstående till de intervjuade personerna råkade ut för en hastig svår synnedsättning 

inträffade ett brott i de närståendes livsvärld (Berndtsson, 2001). Under intervjuerna fick jag 

del av de intervjuade personernas inifrånperspektiv vilket möjliggjorde att se ett tidsligt 

sammanhang av brott i livet hos de intervjuade personerna. Hos tre av de intervjuade 

personerna sammanföll inte brottet i deras livsberättelser med den närståendes synnedsättning 

eller blindhet utan kom i ett något senare skede. För de intervjuade personerna har det under 

ett första skede handlat om att på egen hand finna copingstrategier för att hantera den 

närståendes svåra synnedsättning eller blindhet. Det är i denna fas den närstående kommer i 
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kontakt med synrehabiliteringen och där det ofta betonas hur viktig den som står nära är i det 

rehabiliterande arbetet. Fokus är på den som står nära i förhållande till vad denne kan bidra 

med i form av stöd till den som råkat ut för en svår synnedsättning eller blindhet. Vad den 

närståendes brott kan komma att innebära för den som står nära blir ingen central fråga. 

Brottet hos de som står nära styrs i hög grad av den närståendes brott. Det kan vara en 

bidragande orsak till att den som står nära inte uppmärksammar sina behov och brottet 

förskjuts därmed till framtiden. Att även den som står nära råkar ut för ett brott i sin levda 

värld, även om det tidsmässigt inte sammanfaller med den närståendes, är viktigt att förstå i 

det rehabiliterande arbetet. Hos en av de intervjuade personerna sammanföll brottet i livet 

med den närståendes brott, som råkade ut för sin blindhet genom en traumatisk händelse. Att 

brottet i livet sammanfaller för den som står nära i en sådan situation kan vara mer 

lättförståeligt för omgivningen. 

 

Nätterlund-Sjöqvist (2010) visar i sin studie på den stora förändring, som det innebär när en 

person som står nära, råkar ut för en funktionsnedsättning. Till viss del tar hon sin 

utgångspunk, inte hos den som råkat ut för en funktionsnedsättning, utan fokuserar på 

behoven hos de personer som finns närmast relationsmässigt. Jag har inte funnit ytterligare 

studier som har samma fokus. Men även Nätterlund-Sjöqvist (2010) tar i sin studie upp 

betydelsen av att ge stöd till den person som råkat ut för en funktionsnedsättning. Den 

rehabiliterande personalen ger stöd till den som står nära för att få en sidoeffekt som kan bidra 

till en positiv utveckling hos den person som råkat ut för en funktionsnedsättning. Forskning 

visar, (Pettersson, Berndtsson, Appelros & Ahlström, 2005), att hjälpmedel som integreras 

hos makar får en ökad acceptans och ger bättre förutsättning för paret att hantera den 

förändrade livssituationen. När hjälpmedel provas ut och förskrivs på en syncentral är det 

centrala att kompensera för en synnedsättning eller blindhet. Sällan uppmärksammas hur de 

anhöriga accepterar och hanterar den nya situationen med det förskrivna hjälpmedlet i 

hemmet. Ett hjälpmedel kan för personen med synnedsättning innebära en ökad 

självständighet och autonomi. Självständig är ett återkommande ord som intervjupersonerna 

nämner i samband med vändning, det vill säga när livet åter kan ses som en helhet och nya 

horisonter framträder. Den vändning som sker hos de intervjuade personerna hänger nära 

samman med den närståendes förmåga att hantera sin synnedsättning eller blindhet. Att 

erbjuda en väl genomtänkt synrehabilitering som tar sin utgångspunkt hos personen med 

synnedsättning, dennes behov och förutsättningar, är av betydelse även för de personer som 

finns i dennes närhet. Det synrehabiliterande arbetet behöver uppmärksamma betydelsen av 

att en vändning sker hos personen med synnedsättning. 

 

Rahi, Manaras, Tuomainen och Hundt (2005) visar i sin studie att de föräldrar som har barn 

med svår synnedsättning eller blindhet var mindre nöjda med den information och det stöd de 

fått från den rehabiliterande instansen. I denna studie pekar Evelina på den avgörande 

betydelse det hade då föräldrarna fick stöd av en förskolepedagog när Patrik var i 

förskoleåldern. Behovet av att få förklarat hur ett barn som har en blindhet uppfattar sin kropp 

i förhållande till den omgivande miljö och hur föräldrarna lär barnet det som andra barn lär 

genom att se och härma efter. Däremot gavs inte något stöd när Patrik var spädbarn.  
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I föreliggande studie beskrev tre av de intervjuade personerna en tid av ovetande om allvaret i 

den närståendes ögonsjukdom. Ingen av dessa personer berättar om något stöd av betydelse 

från någon rehabiliterande instans. I denna studies resultat framkom betydelsen av att få veta 

hur den närstående mår. Att vara ovetande är att befinna sig i något slags ingenmansland, ana 

att något inte står rätt till hos den närstående. Det outtalade gjorde att de intervjuade 

personerna inte hade något att förhålla sig till. Det finns även ett tydligt behov av att få 

kunskap om den närståendes ögonsjukdom eller blindhet. Konsekvenserna av en 

synnedsättning i det dagliga livet skiljer sig åt vid en lindrig eller måttlig synnedsättning 

jämfört med en svår synnedsättning eller blindhet. Vilken sorts information och kunskap som 

är nödvändig att ge är beroende av vilken relation och i vilken livsfas personen lever som står 

nära den som råkat ut för en funktionsnedsättning. De intervjuade personerna visade på en 

förändring i sin vardag till följd av att deras närstående drabbats av synnedsättning eller 

blindhet. Hos flera av dem blev vardagen annorlunda med ett förändrat innehåll som följd. 

Nya utmaningar fick antas, aktiviteter som tidigare inte gjorts blev nu en naturlig del i 

vardagen. Vardagen blev inte som tidigare, men nödvändigtvis inte sämre. 

 

Det torde inte vara tillräckligt att den som står nära får kunskap om den närståendes svåra 

synnedsättning eller blindhet vid enstaka tillfällen. Mottaglighet och öppenhet är förutsättning 

för att införliva den nya kunskapen. Det är inte tillräckligt med enstaka informationstillfällen 

utan det krävs återkommande möjlighet till kunskapsinhämtning och möjlighet att få ställa 

frågor för den som står nära, vilket Cimarolli, Goodman och Sussmann-Skalka (2004) visar i 

sin studie. Att ges möjlighet till denna kunskapsinhämtning kan vara en del i att tillsammans 

få en fungerande vardag.   

 

Gemensamt för de refererade studierna är att de mer eller mindre tar sin utgångspunkt i den 

person som har en funktionsnedsättning även om den som står nära ges visst utrymme. Min 

avsikt med denna studie har varit att vända på fokuset och ta utgångspunkt hos den som inte 

råkat ut för någon synnedsättning eller blindhet. Under intervjuerna fick intervjupersonerna 

påminnas om att fokus var på deras berättelser och inte den närståendes. Att ge en person 

utrymme för den förändring i livet det innebär när en närstående råkar ut för en 

funktionsnedsättning är av stor betydelse. Ibland måste denna förändring få stå för sig själv 

och inte i skuggan av den förändring som personen med funktionsnedsättning genomlever. Att 

det sedan sker en växelverkan människor emellan får betraktas som en positiv del av det 

mänskliga samspelet.  

 

Denna studie visar behovet av vidare forskning med fokus på den person som har en 

närstående som råkat ut för svår synnedsättning eller blindhet. Intervjupersonernas ovana att 

tydliggöra sina behov i samband med den närståendes synnedsättning eller blindhet blev 

under intervjuerna uppenbar.  

 

En levande diskussion om vilka grundläggande värderingar den synrehabiliterande 

verksamheten vilar på är en förutsättning för att en förändring av invanda arbetssätt kan äga 

rum. Vad innebär det att ha en helhetssyn på människan? Inbegriper det den livsvärld 

personen med synnedsättning eller blindhet delar med personer som står nära? Analysen av 

resultatet i denna studie bygger på närståendes delade livsvärldar och den process personer 
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som står vid sidan om genomgår. Vilket teoretiskt perspektiv den synrehabiliterande 

verksamheten väljer att anta är avgörande för hur arbetet utformas. Med livsvärlden som 

grund för det synrehabiliterande arbetet möjliggörs ett överbryggande arbetssätt mellan kropp 

och själ, individ och grupp och så vidare. Livsvärlden är komplex och olika delar i den kan 

inte skiljas från varandra utan sammanhänger i en sammanflätad enhetlighet. Inom det 

synrehabiliterande arbetet är det viktigt att i ett tidigt skede uppmärksamma de behov som den 

som står nära har. Det är betydelsefullt för den personen, men även utifrån den vikt personen 

som står nära ges i det synrehabiliterande arbetet. Kompetens finns att tillgå, men det krävs ett 

vidgat sätt att se på det rehabiliterande arbetet och vad som kan främja personen med 

synnedsättning eller blindhet på längre sikt. Här finns inte utrymme för kortsiktiga snabba 

lösningar. Det är av största betydelse att även brottet hos den person som står nära 

uppmärksammas, när det nu än sker. Att finnas med under tiden mellan brottet och 

vändningen kan vara avgörande för hur framtiden kommer att gestalta sig både för den person 

som står nära och den som råkat ut för en synnedsättning eller blindhet. 

  

Slutord 

 

Under ett antal timmar fick jag del av fyra människors berättelser. Dessa människor gav mig 

en blomma ur sin livsbukett och tillsammans bildade dessa blommor en ny bukett som jag 

fick i min hand. Det är denna bukett av berättelser som jag vill ge vidare genom denna studie. 

Påtagligt blev hur dessa personer förblivit öppna för livet vad det än fört med sig av glädje, 

sorg, lidande, tröst och förändring. Filosofen Nietzsches (1844-1900) ord får sammanfatta en 

del av det som de intervjuade personerna i denna studie har gemensamt: Den som har ett 

Varför att leva för, uthärdar varje Hur. 

 

Till sist ett ödmjukt och varmt tack! till var och en som bidragit med sin berättelse. Den 

blombukett jag fått av er har satt ett outplånligt avtryck hos mig. 
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Bilaga 1 

 

Antal utskrivna textsidor 

 

 

Catrin 19 

 

Evelina 20 

 

Fredrik 12 

 

Ann-Marie 18 

 

 

Summa 69 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 

Frågor att ställa under intervjun som beaktar tematiska dimensioner. 

 

Inledning 

 

Definiera syftet med intervjun. Ofta stort fokus på den som råkar ut för 

synnedsättning/blindhet. Nu är fokus på dig, hur du tänkte/tänker och kände/känner. 

 

Syfte: ”Att få en ökad förståelse för personers beskrivning av förändringar i livet när en 

närstående hastigt råkar ut för svår synnedsättning eller blindhet.” 

 

Har du några frågor innan vi börjar vårt samtal/intervju? 

 

 

1. Brott i livet/sorg- och krisreaktion 

Kan du berätta för mig om hur det var när din …råkade ut för sin synnedsättning/blindhet? 

 

Vad hände i den episod du nämnde? Kan du ge exempel?  

 

Kan beskriva vad du kände? 

 

Vad fick du för tankar kring vad det kunde innebära för dig? 

 

2. Görande/roller och vanor 

Kan du berätta hur din vardag såg ut när det hände? 

 

Beskriv på vad sätt din vardag påverkades/påverkas? 

 

Har dina vanor förändrats? Beskriv. 

 

Har dina roller i vardagen förändrats? Beskriv. 

 

3. Tidsaspekt 

Kan du berätta om förändringen i ditt liv? Beskriv utifrån en tidslinje - dåtid, mellantid, idag, 

framtid. 

 

Har du blivit starkare eller svagare som person efter det som hänt? 

 

Hur tänkte du dig framtiden när det hände?  

 

Hur tänker du idag? 

 

4. Social aspekt 

 

Kan du tänka tillbaka och minnas hur din omgivning/familj/släkt/vänner/samhället reagerade? 

Kan du beskriva någon speciell situation/ta fram minnesbilder, beskriv dessa. 

 



46 

 

Är det någon/några personer som varit viktiga för dig under den period du beskrivit? 
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