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SAMMANFATTNING 

Keywords: Psychosocial, visually impaired, parent, health.  

 

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva hur mammor med synnedsättning och 

barn i åldern 0-16 år upplever sin psykosociala hälsa samt hur de hanterar sin 

situation. Metod: En deskriptiv studie med en kvalitativ ansats. Data analyserades 

med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman. Totalt analyserades 

intervjuer med åtta informanter. Resultat: Analysen resulterade i fem kategorier och 

20 subkategorier: Att vara förälder med synnedsättning, att som synskadad möta sin 

omgivning, att få stöd, att hantera vardagen, att fysiskt och psykiskt påverkas av sin 

situation.  Resultaten visade att mammor med synnedsättning med barn i åldern 0-16 

år utsattes för ökad psykosocialt stress. De höga krav de själva ställde på sig, den tid 

och energi som synnedsättningen tog i anspråk samt genom att de valde att inte 

berätta för sin omgivning att de hade en synnedsättning ansågs vara en del av 

förklaringen. Resultaten visade även att mammor med synnedsättning upplevde att 

de för det mesta blev bra bemötta samt att det sociala nätverket var viktigt för att få 

vardagen att gå ihop. 

 

ABSTRACT 

Aim: The aim of this study was to describe how visually impaired mothers with 

children aged 0-16 years experienced their psychosocial health and how they handle 

their situation. Method: A descriptive qualitative interview study.  Data analysis was 

performed by qualitative content analysis according to Graneheim och Lundman. A 

total of eight interviews were analysed. Results: The analysis yielded five categories 

containing a total of 20 sub-categories: to be a visually impaired parent, to encounter 

your environment, to get support, to handle everyday life, to be psychologically and 

physically affected by the situation. The study concludes that visually impaired 

mothers with children aged 0-16 years were more prone to psychosocial stress. This, 

according to the results, is due to the high demands they have on themselves, the 

time and energy everything takes when you are visually impaired and by choosing to 

not tell people around you about your visual impairment. The results also show that 

visually impaired mothers mostly experience positive attitudes and that the individual 

social network is important in order to make ends meet in everyday life.       
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1. Inledning 

Ungefär 314 miljoner människor i världen har en synnedsättning, och av dessa är 45 

miljoner helt blinda (Världshälsoorganisationen [WHO], 2009). Enligt Synskadades 

Riksförbund SRF (2009) uppgår antalet personer med synnedsättning i Sverige till 

över 120 000 personer, uppskattningsvis 85% av dessa är äldre. Ytterligare ungefär 

3000 barn har en synnedsättning. Antalet inskrivna vid landets Syncentraler är 

ungefär 100 000 personer, ett antal av dessa är föräldrar med synnedsättning. Enligt 

Syncentralen i Uppsala län (personlig kommunikation via e-post 27 januari 2011) är 

ungefär 3000 personer inskrivna där. Av dessa är drygt 80% över 67 år. Antalet 

mammor med synnedsättning som har barn i åldern 0-16 år i Uppsala län uppges 

vara16, medan de i Stockholm uppskattas vara något fler till antalet. 

 

1.1 Bakgrund 
Det övergripande målet för svensk folkhälsopolitik är att skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen (Socialstyrelsen, 2009). Men 

det finns fortfarande stora sociala skillnader och könsskillnader vad gäller upplevd 

hälsa och sjuklighet bland allmänheten. Hälsan hos en vuxen individ påverkas av 

levnadsomständigheter under livets alla perioder. Enligt Folkhälsorapporten 2009 är 

nedsatt psykiskt välbefinnande i form av ångest, ängslan, oro och ständig trötthet 

samt värk, främst i nack- och skulderregionen bland de vanligaste skälen till upplevt 

nedsatt allmänt hälsotillstånd bland kvinnor (Socialstyrelsen, 2009). Stress kan vara 

en orsak till båda dessa symtom.  

 

SCB:s Undersökning av levnadsförhållanden (ULF) visade år 2002-2003 att totalt 

75,2% av den svenska befolkningen 16-84 år, upplevde sitt allmänna hälsotillstånd 

som gott eller mycket gott. Jämförelsevis upplevde 45% av SRF:s medlemmar att 

deras hälsotillstånd var gott eller mycket gott (Handu, 2005). Av de 25000 personer i 

åldern 25-64 år som enligt Statistiska Centralbyrån (SCB, 2003) uppgavs ha nedsatt 

syn år 2003, bedömde 31% sin hälsa som dålig och 48% bedömde sin hälsa som 

”sämre än jämnårigas”. Antalet föräldrar i denna grupp redovisades inte. Av svenskar 

i åldern 16-84 upplevde 79,5% sitt hälsotillstånd som gott år 2008-2009 (SCB, 2008), 

Motsvarande andel för personer med nedsatt syn var 3,3%. För kvinnor i allmänhet 



5 
 

var andelen i samma åldrar 77,1% och för kvinnor med nedsatt syn 3,8%. 

Undersökningen redogjorde inte för huruvida dessa kvinnor var föräldrar.  

 

Fyra föreningar för personer med funktionsnedsättning, däribland SRF, lät år 2005 

göra en levnadsnivåundersökning bland sina medlemmar. Där framkom det bland 

annat att drygt hälften av alla personer med synnedsättning upplevde att deras liv i 

stor utsträckning påverkades av funktionsnedsättningen (Handu, 2005). Rapporten 

beskrev även att kvinnor i något lägre utsträckning än män upplevde att deras 

allmänna hälsotillstånd var gott och att de hade sämre levnadsvillkor än männen. Hur 

många av dessa som var föräldrar framkom ej. Personer med en synnedsättning är 

den grupp som erhåller mest insats från kommunen i form av hemtjänst, hemsjukvård 

och/eller ledsagarservice (Handu, 2005). Av SRFs medlemmar uppgav 27% att de  

fick hjälp av hemtjänsten och 20% att de utnyttjade kommunens ledsagare. Enligt 

rapporten (Handu, 2005) var det vanligare att män arbetade heltid och hade tillgång 

till bil och bodde i villa, än vad kvinnorna gjorde.  

 

1.2 Synnedsättning 
Den som: ”har svårt att läsa eller som har svårt att orientera sig med hjälp av synen” 

har, enligt SRF (2009), en synnedsättning. I januari 2010 ändrades klassifikationerna 

av synnedsättning enligt Socialstyrelsen och WHO. Paraplybegreppet är nu 

synnedsättning med sex undernivåer; svår, måttlig, lindrig synnedsättning och 

blindhet i tre nivåer (Socialstyrelsen, 2010), detta med bästa korrektion och med 

båda ögonen öppna. Siffrorna är procentsatser: 
 

kategori 0 = lindrig eller ingen synnedsättning 0,3-1,0 (full syn)                                  

kategori 1 = måttlig synnedsättning 0,1-0,3                                                   

kategori 2 = svår synnedsättning 0,05-0,1                                                     

kategori 3 = blindhet 0,02-0,05                                                               

kategori 4 = blindhet ljusperception eller fingerräkning vid 1 meter-0,02                         

kategori 5 = blindhet ingen ljusperception                                                    

 

En person med optimal synförmåga ser 1.0 (100%).  De flesta som är blinda har 

någon synrest, kan urskilja färger och föremål eller ser med starkt begränsad synfält. 
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Generellt har de flesta personer med synnedsättning fått den i vuxen ålder till följd av 

exempelvis åldersrelaterade förändringar (Synskadades Riksförbund, 2009). Enligt 

WHO (2011) är grå starr och glaukom (grön starr) de vanligaste globala orsakerna till 

synnedsättning.  Hur synnedsättning upplevs av en synnedsatt individ är svårt att 

beskriva beroende på att den varierar från situation till situation och från sjukdom till 

sjukdom (Handikappinstitutet , 1990). Två personer med samma sjukdom kan 

således se mycket olika i samma situation.  

 

1.3 Psykosocial hälsa 

Med psykosocial hälsa menas de psykiska och sociala faktorer som påverkar hälsan. 

Om en individ upplever en påfrestande social situation kan produktionen av 

stresshormon i kroppen öka. Detta kan leda till besvär såsom magkatarr, högt 

blodtryck och hjärt-kärlsjukdomar samt störningar i immunförsvaret beroende på att 

en individ reagerar psykiskt på sin sociala situation (se vidare under 1.4 Stress). 

Sociala faktorer såsom arbetsorganisation, arbetets meningsfullhet, kontroll över 

egen insats, ansvar, medinflytande och sambandet mellan arbetet och personens 

samhällsroll i övrigt är även faktorer som påverkar den psykiska hälsan och den 

personliga utvecklingen hos en individ (Egidius, 1997). Det är viktigt att se 

människors liv i en helhet och se relationen mellan människan och samhället för att 

få en någorlunda korrekt bild av individens hälsa (Sjöberg, 2008) 

 

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 2011) definieras hälsa som: ”tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte endast frånvaro av 

sjukdom eller skada”. I ett försök att få en mer positiv syn på hälsa och inte endast se 

på hälsa som frånvaro av sjukdom och skada, myntade Ryff och Singer (1998) 

begreppet ”Positive health” (positiv hälsa). Positive health är en beteckning på ett 

alternativt sätt att se på hälsa och de psykologiska faktorer som påverkar den. Ryff 

och Singer (1998) kom fram till följande psykiska faktorer som bidrar till en stärkt 

hälsa, som i sin tur skyddar mot skadlig stress, sjukdomar och symtom:  

Ø Accepterande av att vara den man är (”Jag duger som jag är”) 

Ø Upplevd kontroll över sin omgivning och sitt liv (”Jag kan påverka mitt liv”) 

Ø Positiva relationer till andra människor (”Jag har nära vänner”) 

Ø Personlig utveckling (”Jag lär mig ständigt nya saker”) 

Ø Känsla av ett meningsfullt liv (”Jag ställer upp mål som jag strävar mot”) 
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Ø Självständighet (”Jag kan agera oberoende av andra”).  

 

Enligt Lundberg (2004) så innebär mycket god hälsa bland annat möjlighet att kunna 

hantera svåra situationer i livet utan att drabbas av psykiska eller fysiska besvär.  

 

1.4 Stress 

Stress är kroppens alarmreaktion, en nödvändig överlevnadsfunktion som 

förekommer i alla kulturer och i alla åldrar. Det är ett tillstånd som kännetecknas av 

psykologiska, beteendemässiga, fysiologiska och perceptuella reaktioner. Om en 

person förväntar sig att kunna hantera situationen minskar stressreaktionen och om 

individen upplever att han inte kan bemästra situationen, ökar stressreaktionen 

(Eriksen & Ursin, 2005). Psykosocial stress definieras som ett växelspel mellan 

omgivningens krav och individens möjlighet att tillgodose dessa krav (Lundberg & 

Wentz, 2004) och personens möjlighet att upprätthålla en balans är avgörande för 

hur stor påfrestningen blir. Olika organ, funktioner och fysiologiska system i kroppen 

påverkas av psykosocial stress, via mentala processer. Stress kan inte bara orsakas 

av för höga krav, men även av om kraven är för låga i förhållande till en persons 

förmåga (Socialstyrelsen, 2009). Dessutom kan höga krav i kombination med små 

möjligheter att påverka sin situation och dåligt socialt stöd samt obalans mellan egen 

insats och belöning orsaka stress (Lundberg & Wentz, 2004). Kroppens stressystem 

är anpassat framför allt till att möta plötsliga fysiska hot men det är inte den mest 

förekommande formen av stress i modernt samhälle. Psykisk och psykosocial stress 

är vad vi framför allt utsätts för idag. Denna typ av stress är ofta långvarig, vilket 

orsakar en permanent obalans i kroppens uppbyggande och nedbrytande system 

(Socialstyrelsen, 2009).  

 

1.5 Att hantera den psykosociala hälsan 
Det finns olika tekniker som en individ kan använda sig av för att handskas med sin 

psykosociala hälsa. För det första kan nämnas coping. Forskare beskriver coping 

som antigen problemfokuserad eller emotionellt fokuserad (Ogden, 2004). 

Problemfokuserad coping innebär t.ex. att försöka öka resurserna/minska kraven från 

stressorerna genom exempelvis planering. Stressorer är faktorer som orsakar 

stressreaktioner (Lundberg & Wentz, 2004) och kan vara både fysiska, psykiska och 

sociala. Emotionellt fokuserad coping (Ogden, 2004) handlar om att hantera 
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känslorna som uppkommer till följd av stressorerna. Flera olika faktorer inverkar på 

vilken copingstrategi en individ använder sig av. Enligt Cohen och Lazarus (1979) 

har coping följande mål:  

1. att minska stress i omgivningen och maximera chansen för överlevnad 

2. att justera eller tolerera negativa händelser 

3. att bibehålla en positiv självbild 

4. att bibehålla emotionell jämvikt 

5. att fortsätta tillfredsställande förhållanden med andra. 

 

Bandura (1994) definierade upplevd self efficacy som en persons tilltro till sin egen 

förmåga att utöva tillräckligt stort inflytande över händelser som påverkar dennas liv. 

Self efficacy påverkar hur folk känner, tänker, motiverar sig själva och hur de beter 

sig. Människor med hög self efficacy ser svåra uppgifter som utmaningar som ska 

bemästras snarare än hinder som ska undvikas. De närmar sig hotfulla situationer 

med en försäkran om att de har kontroll över situationen. Detta leder till personliga 

segrar, minskar stress och minskar risken för depressioner. I motsats till detta 

undviker folk med lågt self efficacy svåra uppgifter vilka de ser som personliga hot. 

När de möter svåra uppgifter koncentrerar de sig på sina personliga brister, alla 

hinder på vägen och alla typer av negativa resultat i stället för att koncentrera sig på 

hur man utför ett framgångsrikt jobb. De ger snart upp när det tar emot. De är lätta 

offer för stress och depressioner. 

 

1.6 Föräldraskap 
Att bli förälder är förenat med ett stort ansvar och för de flesta kvinnor är det naturligt 

att bli mamma. I lagstiftningen är skillnaden mellan mäns och kvinnors föräldraskap 

numera i stort utjämnad men det praktiska föräldraskapet skiljer sig (Gustafsson 

Holmström, 2002). Kugelberg (1999) skriver i sin avhandling om hur män och kvinnor 

uppfattar föräldraskap och beskriver hur lagstiftning och socialpolitiska åtgärder 

påverkar föräldrar men även om hur föräldrarollen påverkas av expertråd. Enligt 

Kugelberg beskriver föräldrar av båda könen barnens behov i samma ordalag men 

det är fortfarande männen som jobbar heltid och kvinnorna deltid – mammorna tar 

huvudansvaret för det dagliga praktiska ansvaret för barnen. Kugelberg konstaterar 

att föräldraskapet medför en större förändring för kvinnornas liv än för männens och 

att det är främst mödrarna som behöver balansera barnens behov med arbetets krav.  
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Det är idag alltfler personer med funktionsnedsättning som väljer att bli förälder 

(Gustafsson Holmström, 2002). För en kvinna med funktionsnedsättning är det 

betydelsefullt att bli mamma – en bekräftelse av kvinnoidealet, men kvinnor som har 

en funktionsnedsättning har enligt Barron (2004) uppfattats som olämpliga för 

föräldrarollen. Det uppfattas i viss mån än i dag som icke önskvärt för vissa 

funktionsnedsatta kvinnor att vara eller bli mödrar parallellt med intentionerna om full 

jämlikhet och delaktighet. Detta är, enligt Gustafsson Holmström (2002) en 

balansgång som kvinnor med funktionsnedsättning lever med. Rörelsehindrade 

kvinnor upplever exempelvis att de på ett eller annat sätt fått det budskap att 

föräldrarollen inte är en lämplig social roll för dem (Barron, 2004). En kvinna med 

funktionsnedsättning söker gemenskap bland andra funktionsnedsatta kvinnor i syfte 

att hitta en identitet i den gruppen, men hon strävar samtidigt efter att bli sedd som 

en kvinna, inte som ett funktionshinder. Gustafsson Holmström (2002) menar att 

personer med funktionsnedsättning ofta blir ifrågasatta i sin föräldraroll. Hon menar 

vidare att de förväntningar och föreställningar som är knutna till 

funktionsnedsättningen står i motsats till förväntningar och föreställningar knutna till 

föräldraskap. Förutom funderingar över den egna förmågan att uppfylla föräldrarollen, 

vilket de flesta blivande föräldrar tänker på, så måste personer med 

funktionsnedsättning även bearbeta omvärldens attityder och föreställningar. Enligt 

Gustafsson Holmström (2002) skiljer kraven och förväntningarna kring föräldraskapet 

sig för män och kvinnor. I omvärldens ögon ses en funktionsnedsatt kvinna i sin 

föräldraroll som mer provocerande än när det gäller en funktionsnedsatt man. 

 
1.7 Tidigare forskning 

Det finns forskning om föräldraskap, om psykosocial hälsa och en del om 

funktionsnedsättning, men forskning inom området föräldrar med synnedsättning och 

psykosocial hälsa är såvitt kan bedömas för närvarande mycket begränsad. Två C-

uppsatser har framkommit som handlar dels om hur det är för ett barn att leva med 

en mamma som har synnedsättning, där även mammorna intervjuats för deras syn 

på situationen (Ekstrand, 2002) dels hur föräldrar med synnedsättning upplever 

mötet med vardagen (Norman & Onselius, 2008) Tidigare forskning inom området 

förälder med synnedsättning handlar antigen om det tidiga samspelet mellan en 

synnedsatt mamma och hennes barn (Junefelt, 1987; Adamson, Heidelise, Tronick, 



10 
 

& Brazelton , 1977) eller om den psykosociala hälsan hos personer med 

synnedsättning i allmänhet (ej särskilt om föräldraskap). De sistnämnda studierna är 

dessutom inriktade på olika diagnoser som till exempel synnedsättning till följd av 

diabetes eller glaukom.  

 

Nyman, Gosney och Victor (2010) har undersökt psykiskt välbefinnande bland 

personer i arbetsför ålder som har en synnedsättning samt evidensen för sådana 

interventioner som syftar till att förbättra det psykiska välbefinnandet. Psykiskt 

välbefinnande definierades som en eller fler av följande variabler: depression, mental 

hälsa, ångest, livskvalitet, social funktion och socialt stöd. Totalt granskades 29 

kvantitativa studier. Forskarna kom fram till att personer med en synnedsättning i 

arbetsför ålder hade ökad risk för att uppleva måttligt nedsatt psykiskt välbefinnande 

och social funktion samt en lägre grad av livskvalitet. Studien rapporterar bland annat 

att ju lägre synstatus en person har desto lägre grad av upplevd mental hälsa har 

hon eller han. Synnedsättningen kunde inte kopplas till ökade depressiva symtom 

och den kunde inte förutsäga en minskning i upplevt socialt stöd, men låg grad av 

upplevt socialt stöd var relaterat till depressiva symtom och hög grad av upplevt 

överbeskydd var relaterat till symtom av depression och ångest. Forskarna kom även 

fram till att rehabiliteringsinsatser kan användas för att möta behovet av emotionellt 

stöd även om detta inte alltid erbjuds samt att de personer som varit med i program 

för arbetslivsåtgärder i över åtta år upplevde högre grad av empowerment, dvs. 

vardagsmakt, och/eller självständighet än de som varit i sådana program en kortare 

tid.  

 

Pinquart och Pfeiffer (2011) gjorde en metaanalys av studier där det psykiska 

välbefinnandet bland personer med synnedsättning hade jämförts antigen med 

kontrollgrupp eller med befolkningen i allmänhet. Totalt inkluderades 198 studier. 

Medelåldern på interventionsgrupperna låg på 71,37 år och i kontrollgrupperna var 

den 2,8 år lägre. Av deltagarna var 62% kvinnor och totalt 42% var gifta. Hur många 

av dessa som var föräldrar framgick inte. Enligt studien visade 38,3% av personerna 

med synnedsättning, jämfört med 61,7% av kontrollgruppen, att deras psykologiska 

välbefinnande låg över medelvärdet. Forskarna fann att det psykiska välbefinnandet 

inte skilde sig signifikant mellan grupperna personer som är blinda och personer som 

är synsvaga. Inom gruppen vuxna fann forskarna den största minskningen i psykiskt 
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välbefinnande jämfört med deras kontroller, vilket kan bero på svårigheter på 

arbetsmarknaden eller andra åldersrelaterade svårigheter som att bilda familj. 

Personer med synnedsättning upplevde en kraftig minskning av det psykiska 

välbefinnandet vid syn-specifika mått, men endast en liten minskning uppmättes vid 

icke syn-specifika mått (globala mått). Exempelvis kan förekomsten av en 

ögonsjukdom främst öka oron för sjukdomens fortskridande mer än öka oron 

generellt. Pinquart och Pfeiffer konstaterar att synnedsättning inte behöver medföra 

negativa konsekvenser för det psykiska välbefinnandet vilket man, enligt Pinquart 

och Pfeiffer har konstaterat i tidigare publicerade review artiklar.  

 
Nyman, Grosney och Victor (2010) skrev en översiktsartikel om ”grå litteratur” 

gällande personer med synnedsättning och psykosocial hälsa. Grå litteratur är 

litteratur som inte är publicerade med bedömningsförfarande och inte publicerad via 

förlag, utan används i syfte att informera. Totalt inkluderades 24 studier, alla 

genomförda i England. Författarna konstaterade att personer med synnedsättning 

kan, till följd av sin funktionsnedsättning, rapportera nedsatt psykisk hälsa i form av 

chock, rädsla, depression, sorg, sårbarhet och brist på självförtroende. Forskarna 

påpekade dock att både den statistiska och kliniska signifikansen av resultatet 

behövde testas. Depressionen uppstod oftast till följd av brist på intellektuell 

stimulans och social isolering. Vidare framkom det att psykisk hälsa och 

välbefinnande korrelerade signifikant med ökad rörelsefrihet och aktiviteter 

nödvändiga för självständig livsföring. Även synstatus korrelerade med skattning av 

livskvalitet. De granskade studierna i denna artikel visade att personer med 

synnedsättning upplevde sämre emotionellt välmående och kunde uppleva sämre 

socialt välmående till följd av färre sociala aktiviteter, ensamhet och mindre 

engagemang i samhället, jämfört med seende jämlikar. Resultaten av artikeln var 

varken kliniskt eller statistiskt testade men författarna menar att det har face-validity 

eftersom det speglar resultat som tidigare framkommit i studier.  

 

Gustafsson Holmström (2002) genomförde en intervjustudie där det övergripande 

syftet var att öka förståelsen för hur det är att leva med funktionsnedsättning. En av 

frågorna som studien utgick ifrån handlade om hur livet ser ut för föräldrar med 

funktionsnedsättning eller kroniska sjukdomar och deras familjer. ”Syftet med studien 
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är att beskriva och analysera föräldraskap i familjer som innehåller föräldrar med 

funktionsnedsättningar och/eller kronisk sjukdom samt att belysa föreställningar och 

tankar kring föräldraskap och funktionsnedsättning i dessa familjer” (a.a., s. 16). 

Föräldrar i elva olika familjer intervjuades. Övergripande beskrev familjerna sig som 

vanliga familjer, men talade även om de ovanliga omständigheter som 

funktionsnedsättningen medförde. För alla familjer är vardagslivets pussel en 

ekvation som ska lösas. När ytterligare en variabel, funktionsnedsättning adderas till 

ekvationen fann Gustafsson Holmström att föräldrarna hade tre grundläggande 

förhållningssätt när det gällde att hantera vardagliga effekter av 

funktionsnedsättningen. Först nämndes familjens eget arbete (arbetsfördelning i 

hemmet), sen aktivering av familjens sociala nätverk (back-up när andra lösningar 

fallerat) och stöd från den offentliga hjälpapparaten (personlig assistans). 

Begränsningar och resurser var viktiga begrepp i vardags- och familjelivet. 

Begränsningar uppkom i form av skadade eller sjuka kroppar, men även i form av 

bristande tillgänglighet och praktiska lösningar. Resurserna bestod av individens 

egna förmågor och arbete samt av det samma hos andra familjemedlemmar. Det 

sociala nätverket samt samhällets offentliga hjälpapparat var även en del av 

resurserna. Familjerna i studien talade mycket om balansgången, vilken skedde 

genom beslut och avvägningar kring begränsningar och resurser. Exempel på typer 

av resurser som nämndes var kreativitet och envishet.  

Karlsson (1999)  genomförde en fenemenologisk-psykologisk undersökning bland 

barndomsblinda om deras vardagliga upplevelser. Ansatsen var bred och täckte en 

rad områden, bland andra sociala erfarenheter mot bakgrund av att världen 

domineras av seende och upplevelsen av att känna sig stigmatiserad – att 

funktionsnedsättningen kommer i förgrunden på bekostnad av personen. Flyktiga 

sociala kontakter och ett ständigt informationsflöde som endast nås med hjälp av 

synen, är en del av seendes vardag. Om en person med synnedsättning vill få den 

information som seende får med hjälp av synen måste denna oftast engagera sig i en 

verbal kontakt. Dessutom kommunicerar seende personer på icke-verbala sätt i 

sociala sammanhang, vilket personer med synnedsättning inte har möjlighet till. 

Enligt Karlsson upplevdes det som maktlöshet att inte kunna ta reda på saker och 

komma åt information. Detta kunde bidra till känslan av identitetsförlust, eftersom 

man saknade förutsättningarna att fatta egna beslut. Enligt studien var upplevelsen 
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av att bli stigmatiserad ganska vanlig hos personer med synnedsättning. Karlsson 

definierade stigmatisering som en reducering av personen, där  denne upplevde sig 

vara reducerad till sin funktionsnedsättning. Att vara sin funktionsnedsättning är i 

grund och botten något negativt. Det var lätt hänt att känna sig mindre värd just 

beroende på att inte kunna se – det tärde på självkänslan. Informanterna i studien 

tyckte även att de lätt kände sig kränkta i den situation där personens hjälpbehov 

skulle granskas och fastställas. Det var seende människor man skulle övertyga. Att få 

hjälpmedel från t.ex. den offentliga hjälpapparaten var en svår kamp, då man var 

tvungen att blotta sig själv väldigt mycket, vända ut och in på alla möjliga argument 

och motivera varför. Enligt informanterna ville de veta exakt vad de skulle ha grejerna 

till och varför de inte kunde göra på något annat sätt. Att bli ledsagad kunde även 

upplevas som att röra sig på andras villkor. I beroendeställningen fanns en risk för att 

den personliga identiteten gick förlorad. 

 

1.8 Problemformulering 

Världen vi lever i är konstruerad av seende och för seende, vilket innebär en 

utmaning för en person som har en synnedsättning. Synsinnet är det sinne som har 

tilldelats den viktigaste och mest dominerande funktionen av kroppens sinnen 

(Karlsson, 1999). Blinda personer är från tidig ålder uppfostrade till att anpassa sig till 

de seendes värld och personer med synnedsättning måste lära sig hur man beter sig 

i en seende värld. För att ha goda levnadsförhållanden krävs att man ingår i en social 

gemenskap. Att ha dagligt umgänge med familjemedlemmar, vänner släkt och 

bekanta i sin nära omgivning är viktigt (Handu, 2005). 

Tidigare forskning har visat att den psykosociala hälsan bland personer med 

synnedsättning är nedsatt (Nyman, Gosney, & Victor, 2010; Pinquart & Pfeiffer, 

2011) och att personer med normalt seende skattar sin hälsa som betydligt bättre än 

vad personer med synnedsättning gör (Socialstyrelsen, 2009; Handu, 2005). Kvinnor 

med funktionsnedsättning i allmänhet upplever en sämre hälsa jämfört med 

funktionsnedsatta män. I jämförelse med mammor utan funktionsnedsättning 

upplevde mammor med funktionsnedsättning ökade krav (Handu, 2005). Dessa krav 

omfattar inte bara krav på henne som förälder utan även krav på henne som person. 

Tidigare forskning om mammor med synnedsättning fokuserar på det tidiga 
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samspelet mellan mor och barn. Det är däremot inte känt hur mammor med 

synnedsättning upplever sin situation som förälder. Det är angeläget att ta reda på 

detta eftersom mammor med synnedsättning måste hantera både sin synnedsättning 

och omgivningens uppfattning om deras föräldraskap.  

 

1.9 Syfte och frågeställningar 
1.10 Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva hur mammor med synnedsättning med barn 

i åldern 0-16 år upplever sin psykosociala hälsa samt hur de hanterar sin situation. 

 
1.11 Frågeställningar 

• Hur upplever mammor med synnedsättning som har barn i åldern 0-16 år sin 

psykosociala hälsa? 

• Hur hanterar de sin situation?  

 

2. Metod 
2.1 Design 

Designen är en explorativ studie med en kvalitativ ansats. Kvalitativ metod användes för 

att undersöka informanternas upplevelse av det undersökta och för att försöka förstå 

det undersökta från informanternas perspektiv. Genom samtal producerar 

informanterna kunskap genom att berätta med egna ord om sina upplevelser (Kvale & 

Brinkmann, 2009) 

 
2.2 Urval 

Urvalet var ett bekvämlighetsurval bestående av åtta synskadade mammor med barn i 

åldern 9 månader -18 år och måttlig synnedsättning (0.3). Avgränsningen av barnens 

ålder sattes till 0-16 för att uppnå ett tillräckligt stort urval, eftersom gruppen mammor 

med synnedsättning är ganska liten och måttlig synnedsättning sattes som avgränsning 

eftersom vid måttlig synnedsättning skrivs man in vid sitt läns Syncentral. De som 

exkluderades från deltagande var kvinnor som ej behärskar svenska, kvinnor med 

ytterligare funktionsnedsättning samt kvinnor som fått sin synnedsättning efter att de fått 

sina barn.  För att underlätta datainsamlingen begränsades sökningen av respondenter 

till Uppsala län och Stockholm. Detta gav även möjlighet till en större spridning av 
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informanter mellan glesbygd och stad. Respondenterna rekryterades med hjälp av 

Syncentralen Uppsala län som totalt skickade ut elva informationsbrev (se bilaga 1, 

informationsbrev), och Synskadades Riksförbund rikskansli i Stockholm varifrån 20 brev 

skickades. Kriteriet om ytterligare funktionsnedsättning var det som tillämpades av båda 

dessa instanser, forskaren bedömde övriga kriterier vid kontakt med informanten. Totalt 

skickades således 31 brev ut varav tio kvinnor tackade ja till att delta. 

 

2.2.1 Bortfall 
Totalt 21 personer svarade av okänd anledning inte på förfrågan om deltagande.  En 

intervju exkluderades efter avslutat samtal på grund av att informanten hade ytterligare 

funktionsnedsättning som intervjuaren inte visste om innan. Beroende på bland annat 

tidsbrist genomfördes inte en intervju med en kvinna som tackat ja till att delta. Denna 

räknas här som bortfall. Totalt två intervjuer föll således bort av de som tackat ja till 

deltagande.  

 

2.2.2 Beskrivning av informanterna 
Tabell 1. Beskrivning av informanterna (n=8) 

 Totalt n = 8 
Ålder 32-47 år 
Antal barn per familj 
      Barnens ålder  
      Antal barn med synnedsättning 

1-4 
9 månader – 18 år 

0 
Synstatus 
     Synsvag 
     Blind 

 
5 
3 

Arbete och sysselsättning 
     Heltid 
     Deltid 
     Studerar 
     Arbetslös 

 
6 (varav en är mammaledig) 

1 
1 
0 

Bostadssituation 
      Lägenhet 
      Villa/radhus 
      Stad 
      Mindre samhälle 

 
4 
4 
6 
2 

Familjesituation 
     Gift/Sambo 
Partner med synnedsättning 
     Ensamstående 

 
7 
1 
1 

Utbildningsnivå  
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     Gymnasieutbildning 
     Eftergymnasial utbildning 
     Påbörjad högskoleutbildning 
     Högskoleutbildning 

1 
1 
2 
4 

Medlem i synskadeförening 
     Ja 
     Nej 

 
5 
3 

I intervjuerna efterfrågades inte specifikt vilken typ eller mängd av formell hjälp och stöd 

informanterna hade tillgång till, men det framkom att hemtjänst, färdtjänst och 

ledsagning var vanligt förekommande, beviljade och använda formella insatser.  

 

2.3 Datainsamling 
Datainsamlingen genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer och tog från 

30 minuter till drygt en timme att genomföra. En intervjuguide (bilaga 2, intervjuguide) 

bestående av bakgrundsfrågor samt frågeområden, användes. Bakgrundsfrågorna 

handlade om ålder, antal barn, bostadssituation, synstatus, arbete, bostadssituation, 

familjesituation, utbildningsnivå och medlemskap i synskadeförening och användes för 

att ge en bild av informanterna som grupp. Valda frågeområden arbetades fram och 

identifierades av författaren efter studier av tidigare forskning och diskussioner med 

andra synskadade och täckte bestämningsfaktorer som bedömdes som viktiga för den 

psykosociala hälsan i detta sammanhang. Dessa handlade om hantering av vardagen, 

upplevelse av att göra saker med andra (i detta fall med barnen), bemötande, det egna 

sociala nätverket samt krav i vardagen.  De öppna frågorna formulerades och 

omformulerades ett antal gånger innan intervjuguiden ansågs kunna användas. Efter en 

pilotintervju gjordes vissa ändringar i intervjuguiden. Dessa bestod främst i att ändra 

formuleringen av frågorna så att de blev mer öppna samt att antalet reducerades, 

eftersom några bedömdes vara överflödiga. 

 

2.4 Tillvägagångsätt 

Efter identifiering av informanter och utformning av frågeguide genomfördes en 

pilotintervju. Pilotintervjun genomfördes för att se om ändringar behövdes göras i 

frågeguiden samt för att ge intervjuaren en möjlighet att granska sina intervjutekniker.  

 

Intervjuerna spelades in på en digital bandspelare och transkriberades sedan. Eftersom 

informanterna själva fick välja plats varierade omständigheterna för intervjun. Tre av 



17 
 

intervjuerna gjordes på informanternas arbetsplats, en på ett café, en hemma hos 

informanten och tre i ett rum på intervjuarens tidigare arbetsplats.  

 

Pilotintervjun inkluderades i analysen tillsammans med sju intervjuer eftersom denna 

bedömdes bidra med tydliga beskrivningar och goda exempel kring den psykosociala 

hälsan samt hanteringen av den egna situationen. Totalt analyserades således åtta 

intervjuer.  

 

2.5 Dataanalys 
Bearbetning av intervjuerna gjordes med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (2004). Denna analysmetod är starkt textförankrad och utgår 

systematiskt från det som informaterna har sagt. Innehållsanalys kan vara både 

manifest, dvs. den beskriver vad informanterna säger, och latent vilket innebär att tolka 

hur de säger det de säger. Här har den manifesta metoden använts, eftersom denna, 

enligt Graneheim och Lundman (2004) anses vara en bra metod för nybörjare. Efter 

transkribering av intervjuerna från ljudband till text lästes denna igenom flera gånger för 

att få en helhetsbild av materialet. Därefter identifierades meningsbärande enheter dvs. 

sådana delar av texten som innehåller material av betydelse för frågeställningarna. 

Dessa kan vara både enkla fraser, hela meningar och/eller paragrafer. De 

meningsbärande enheterna placerades i en matris, (figur 1). Sedan kondenserades 

dessa vilket innebar att korta ned texten i den meningsbärande enheten utan att 

innebörden i texten gick förlorad. De kondenserade meningsbärande enheterna 

jämfördes och sammanfördes under koder utifrån innehåll. Koderna sammanfördes 

sedan i subkategorier som i sin tur granskades och sammanfördes i kategorier. En 

kategori är en del av innehållet som har en gemensam faktor och svarar på frågan 

”vad”, dvs. beskriver det manifesta innehållet i texten (Graneheim & Lundman, 2008). 

Ingen data ska kunna passa in i mer än en kategori eller falla mellan två kategorier. 

Kategorierna färgkodades för att lättare ge forskaren en överblick över materialet. 

Resultatet av analysen redovisas i löpande text med citat från intervjuerna för att 

illustrera informanternas beskrivningar och upplevelser.  
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Meningsbärande 
enhet 

Kondens Kod Subkategori Kategori 

Jag upplever att jag blir 
bemött för det mesta 
bra 

Blir bemött för 
det mesta bra 

Bra 
bemötande 

Bemötande Att som 
synskadad 
möta sin 
omgivning 

Vi har ju valt att bosätta 
oss på ett ställe där det 
ska fungera hyfsat bra 
för mig att klara 
vardagen själv.  

Har valt att 
bosätta oss så 
att jag kan klara 
vardagen själv.  

Valt 
bosättning 

Praktiska 
strategier 

Att hantera 
vardagen 

Figur 1.Exempel på hur meningsbärande enheter kondenserats, kodats och delats in i subkategorier 
och kategorier. 

 

2.6 Etiska överväganden 
Etiska överväganden kring denna studie har följt Vetenskapsrådets rekommendationer 

om forskningsetik (Centrum för forsknings- och bioetik , 2011).   Studiens syfte och hur 

studien skulle gå till preciserades för informanterna. De fick ta del av information där 

frivilligheten att delta, konfidentialitet samt att de när som helst kunde avbryta sin 

medverkan, preciserades. De fick även information om att endast författaren hade 

vetskap om vilka som intervjuas – anonymitet kunde därmed garanteras. De fick även 

information om att när de tackade ja till medverkan genom att kontakta intervjuaren, så 

samtyckte de till deltagande. Informationen gavs dels som skriftlig information via 

vanlig- eller e-post och dels via telefon. Innan intervjun påbörjades upprepades 

informationen för förtydligande.  

 

Intervjuerna spelades in på en digital bandspelare och raderades efter transkribering till 

text. Detta för att skydda informanternas identitet. I det transkriberade materialet 

kodades informanternas personuppgifter, även det för att skydda deras identitet om 

materialet, mot förmodan, skulle hamna i fel händer.  

 

Gruppen synskadade mammor är begränsad och för att garantera konfidentialitet 

lämnas därför ingen mer detaljerad beskrivning av informanterna än den som redovisas 

i tabell 1.   
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3. Resultat 
Informanterna uppmärksammade flera faktorer av betydelse när de beskrev 

upplevelsen av den egna psykosociala hälsan däribland barnens roll, kontakt med 

andra föräldrar, samhällets bemötande och attityder men även den egna synen på den 

egna situationen, synnedsättningen och dess konsekvenser. Vad gällde hur man 

hanterade sin situation framkom flera strategier, som de flesta använde sig av för att 

hantera vardagen, bland annat emotionella hantering av vardagen vilket innebar ett 

känslomässigt sätt att hantera vardagen, samt praktiska strategier vilket innebar att ta 

till konkreta åtgärder för att hantera sin vardag.  

 

Analysen av insamlat intervjumaterial resulterade i fem kategorier med totalt 20 

subkategorier, se nedan. Resultatet redovisas kategori för kategori med citat från 

informanterna som stöd och förtydligande av innehållet i kategorin. För att öka 

läsbarheten och kunna följa vem som sagt vad i de redovisade citaten gavs varje 

intervjuperson ett löpnummer som redovisas efter varje använt citat (till exempel 

I:3=intervju 3). 

 

1. Att vara förälder med synnedsättning 

ü Kontakt med andra föräldrar 

ü Begränsa och ge frihet  

ü Barnens ilska och skam 

ü Otillräcklighet 

 

ü Inte ställa krav och belasta 

barnet 

ü Stöd för barnens läxläsning 

ü Att bli tryggare  

 

2. Att som synskadad möta sin omgivning

ü Bemötande inom vården ü Omgivningens bemötande

3. Att få stöd 

ü Formellt stöd 

ü Informellt stöd 

ü Identifiera sig 

ü Att berätta om synnedsättningen 

ü Praktiska begränsningar i 

vardagen

 

4. Att hantera vardagen

ü Emotionell hantering av 

vardagen  

ü Praktiska strategier 

ü Allt tar tid  
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ü Höga krav på sig själv    

  

5. Att fysiskt och psykiskt påverkas av sin situation 

ü Brist på energi ü Psykisk och fysisk hälsa

 

1. Att vara förälder med synnedsättning 

De subkategorier som bildar denna kategori beskriver informanternas tankar kring sitt 

föräldraskap i olika situationer. 

 

Kontakt med andra föräldrar 

Alla informanterna hade barn som gick i vanlig grundskola. Det innebar 

föräldramöten med alla klassens föräldrar, utvecklingssamtal, spontana möten i 

korridoren vid hämtning och lämning med mera. Enligt intervjumaterialet så tyckte 

informanterna att de flesta tog mötet med en mamma som har en synnedsättning rätt 

naturligt och frågade om de undrade över något. Trots detta beskrev informanterna 

en svårighet i att få kontakt med andra föräldrar på barnens skola. Informanterna 

upplevde sig utanför, att de andra föräldrarna hade lättare att få kontakt med 

varandra samt en viss rädsla från de andra föräldrarnas sida för att ta kontakt. 

Skolkorridoren liknades ofta vid mingelparty, där det var svårt att känna igen folk och 

man kände sig klumpig och mycket osäker och var rädd för vad de andra föräldrarna 

tyckte om en. 

 

”Men det kan jag fortfarande känna att det är svårt med kontakten med barnens 

föräldrar i skolan. Jag lär aldrig känna dem jag vet inte vem som är vem fortfarande 

tycker det är jättesvårt. För att man ska få koll på vem som är vem och etablera nån 

sorts kontakt så måste det ju till att man pratar med varann. Och det kan jag tycka 

ibland att de verkar ha lättare för att hitta varann sådär och då kan man känna sig 

som ett ufo som går där med sin käpp i korridoren... Folk är väl rädda för att ta 

kontakt så kan jag känna.” (I:5) 

 

”En situation som jag som mamma tyckte var väldigt jobbigt det är föräldramöten… 

Och det är lite som att gå på ett mingel liksom... Och så kommer man in där och så 

känner man inte igen folk och man är lite klumpig och så … Och så blir man 

jätteosäker” (I:3)
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Begränsa och ge frihet 

Personer med synnedsättning kan få hjälp av en ledsagare som är anställd av 

kommunen för att exempelvis kunna delta i aktiviteter tillsammans med sina barn. 

Informanternas barn ville gärna ha med sina föräldrar på aktiviteter, men 

informanterna upplevde att barnen kunde bli besvikna om en ledsagare skulle vara 

med på aktiviteterna. Barnen kunde inte alltid ta sig själva dit de skulle och då var det 

ibland nödvändigt att ha med sig ledsagare, vilket ibland kunde upplevas som om det 

begränsade barnen. Enligt intervjumaterialet upplevdes ledsagaren som ett femte 

hjul under vagnen och informanterna upplevde att det inte blev samma kontakt 

mellan dem som föräldrar och barn. 

 

Informanterna hade ibland också en känsla av att det kunde upplevas som mer 

begränsade för barnen att ha med sig en mamma som har synnedsättning på 

aktiviteter, eftersom barnen då fick hjälpa till mer och inte var lika fria som andra 

barn. Det framkom av intervjumaterialet att det var vanligt att informanterna frågade 

sina barn om de ville ha med en ledsagare för att de skulle kunna vara mer fria eller 

om barnen själva ville ledsaga eller om barnen ville ha med sin mamma på 

aktiviteten eller ej. På det sättet blev barnen mer delaktiga i beslutet om huruvida en 

eventuellt främmande person skulle med eller ej, men också om hur mycket de själva 

ville engagera sig i att hjälpa. 

 

”Så att ibland har jag upplevt att särskilt xxx som är äldst kan bli besviken när det ska 

med ledsagare.”(I:5) 

 

”… oftast ger jag dem alternativ, vill ni att jag följer med eller inte. Då försöker jag att 

inte vara sur om de säger nej idag vill inte vi ha med dig. För de vill inte ta det där 

runtomkring att liksom efteråt gå och hämta mig på läktaren.”(I:8) 

 

Det var dessutom viktigt för informanterna att barnen fick vara med i de 

fritidsaktiviteter de önskade sig på lika villkor, att informanten inte var den som 

begränsar barnen. 
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”… Så jag har verkligen försökt att inte det är jag som ska begränsa barnen. Det har 

varit viktigt.” (I:8) 

 

Personer som har en synnedsättning är mera beroende av verbal kommunikation, 

eftersom de oftast saknar förmågan till ögonkontakt. Det framkom av 

intervjumaterialet att bristen på ögonkontakt med barnen gjorde att informanterna 

funderade över om barnen eventuellt upplevde sig mindre fria än andra barn som 

kan ha ögonkontakt och därmed kontakt med sina föräldrar på långt håll. 

 

”Hon kanske inte är lika fri man tänker såhär man är ute så kanske seende eller barn 

som har seende föräldrar har ögonkontakten på långt håll och vet att de också kan få 

kontakt på långt håll de kanske också, inte vet jag, är mera fria” (I:5) 

 

Barnens ilska och skam 

Informanterna berättade om att barnen kunde vara arga periodvis eller skämmas för 

sin mamma på grund av hennes synnedsättning De beskrev att barnen hade varit 

frustrerade när de inte kunde få hjälp med t.ex. datorspel, dvd spelare och dylikt och 

blivit arga på informanten på grund av dennes synnedsättning. Intervjumaterialet 

visade även att man upplevde det som om barnen ibland skämdes för att ha en 

förälder med synnedsättning. När barnet exempelvis kom gående med en förälder 

som har vit käpp riktades andra människors uppmärksamhet ofta mot dem, vilket 

informanten trodde att barnen kunde uppleva som påfrestande. Informanterna 

berättade också om att de fick acceptera att barnen blev arga och skämts och 

försökte hjälpa barnet att hantera situationen på bästa sätt. 

 

”… när xxx blir sådär oh jag hatar dig för att du ser ingenting så måste jag tänka 

sådär han är ett barn han är frustrerad han vill ha hjälp.”(I:3) 

 

”Och så får man acceptera att han blir arg. Och ibland när han var mindre då kunde 

han få för sig att allt berodde på att jag var blind. Han har varit arg periodvis för att 

jag var blind… bara för att byxorna är för trånga det är för att du är blind liksom.”(I:5) 

 

”Så har man ju märkt att de tycker att det är jobbigare att ta en blind mamma med sig 

och sticka ut så som de gör för det gör de jo absolut när man kommer. Så periodvis 
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har hon tyckt att det var jobbigt men då har jag försökt acceptera det eller liksom inte 

gjort nån sak av det.” (I:8) 

 

Inte ställa krav och belasta barnet 

Barn ska få vara barn, menade informanterna. Det var viktigt för dem att barnen inte 

skulle känna krav eller belastas på grund av förälderns synnedsättning. Enligt 

intervjumaterialet så upplevde informanterna att barnen gärna tog på sig ett eget 

ansvar för informanten – barnet blev förälder. Detta var något som vållade oro och 

man försökte prata om det med barnen. Informanterna var dessutom noga med att 

inte ställa för höga krav på barnen. Det var mycket viktigt för dem. Exempelvis skulle 

barnet inte behöva vara ledsagare för informanten hela tiden även om de fick hjälpa 

till i vissa lägen. 

 

”Hon har ibland kanske blivit orolig av det här att mamma akta det är bilar liksom det 

här ansvaret och sådär. Att hon själv tar på sig ansvaret för saker och ting. Jag vill 

absolut inte belasta henne det är min största skräck att det ska bli för mycket ansvar 

för henne.(”I:5) 

 

”man vill ju inte kräva för mycket av honom heller han är ju barn” (I:1) 

 

Det var även viktigt att inte barnen skulle känna belastning till följd av förälderns 

synnedsättning. Intervjumaterialet visade dock att det upplevdes som om 

omgivningen, exempelvis skolan, gärna skyllde på informanternas synnedsättning. 

Ansvariga ville rättfärdiggöra hur det gick för barnen i skolan, vare sig det gick bra 

eller dåligt, genom att skylla på informantens synnedsättning och belastade på så vis 

barnen, det blev en börda för barnen att ha en förälder med synnedsättning.  

 

” ... Jag tror inte man skulle säga till några andra föräldrar att det är på grund av att 

du är blind som inte xxx lär sig läsa… det sa de till oss. Och så samtidigt då är jo xxx 

jätteduktig i skolan och då på varje utvecklingssamtal så säger de då ja xxx är så 

fantastiskt duktig men hon har väl fått lärt sig tagit ansvar när inte du kan se. Och då 

ser man att det till och med smittar av sig på barnen att de får också ta med sig våra 

brister våra tillkortakommanden och så skylls det på det då.” (I:8) 
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Otillräcklighet 

Informanternas vardag brukade rulla på som hos vilken familj som helst menade de, 

men flera beskrev känslan av och rädslan för att inte räcka till i föräldrarollen. 

Exempelvis berättade de att de hade ångest för att inte räcka till, för att barnen inte 

kunde vara med i olika aktiviteter på samma villkor och inte leka med vem som helst, 

för att de hade en förälder som har en synnedsättning. De upplevde att det var 

jobbigt att inför barnen känna att vissa saker gick mycket lättare med den seende 

pappan eftersom det då exempelvis tog kortare tid och blev smidigare. Det upplevdes 

även som jobbigt att inte kunna hjälpa sina barn med saker som datorspel och dylikt.  

 

” … det är klart att det hänt att föräldrar har … de vågar inte lämna sitt barn med en 

för att de tror att det ska hända nåt. Det är inte ofta men det har hänt... Det är en 

känsla av att man inte räcker till. Att ska mitt barn inte få leka med xxx för att hans 

mamma är rädd. Man blir ledsen. Man känner sig ifrågasatt liksom både som 

människa och i föräldrarollen att de inte litar på en… det handlar inte om nånting jag 

gör det handlar bara om nånting jag är som de inte ens vet något om. Så man har 

liksom ingen chans.” (I:3) 

 

Stöd för barnens läxläsning 

Att hjälpa till med läxläsning är ju något som hör till när barnet går i grundskolan. 

Informanterna berättade att de gjorde vad de kunde för att hjälpa barnen med 

läxorna, men de upplevde att de var mycket beroende av lärarnas välvilja att 

samarbeta och lämna ytterligare information. Sådan extra information kunde vara 

information om vad läxan går ut på, välvilja att anpassa barnens läxor till 

informantens behov och/eller mejla hem dem, eftersom informanterna ofta har svårt 

att läsa vanlig skrift.  Att vara ett stöd för barnets läxläsning var ett moment i 

vardagen som informanterna menade att de ständigt måste ”fixa och trixa” med. 

 

”Läxläsningen är en annan grej det får man fixa och trixa lite med liksom. Att så fort 

xxx har kunnat läsa själv så får hon jo läsa själv och så får jag hjälpa henne med hur 

hon ska göra. Så att det är en grej som faktiskt inte alltid har funkat.” (I:5) 
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Att bli tryggare 

Intervjumaterialet visade att informanterna upplevde att de blivit mer och mer trygga i 

sin roll som förälder med synnedsättning allteftersom barnen blev fler. De beskrev även 

att det var en resa man gjorde. Informanterna upplevde att ju fler barn de hade desto 

mer lärde de sig om att vara förälder med synnedsättning. Det blev lättare att hitta 

strategier för att hantera vardagen. Barnens ålder spelade även roll menade de, ju äldre 

barnen blev desto tryggare kände informanten sig i sin roll som förälder. De upplevde 

att de kunde slappna av mer och att stressen minskade.  

 

” … när man haft barn så länge… att i början så är det superviktigt att de inte ska tro att 

mitt barn har det sämre eller annorlunda för att jag ser dåligt… För det är det att man är 

inte så trygg i sin roll och då blir andras syn på en viktigare än vad man själv tycker. 

Sen kan jag tycka att med åren så blir man mer och mer trygg i sig själv då kan man 

liksom skita i saker mer.” (I:3) 

 

Ytterligare något som informanterna nämnde var att de upplevde sin situation som 

mer ansträngande när barnen var yngre. Den så kallade ”smitaråldern” (tvåårsåldern) 

upplevdes som ett större stressmoment. Man nämnde att det fanns en ökad risk för 

att barnen skulle försvinna när de var små, eftersom de då var mer impulsiva om de 

t.ex. fick öga på en katt eller något de vill leka med. När barnen blev äldre blev det 

lättare att hålla reda på dem, eftersom de då lyssnade bättre på föräldern och förstod 

att denne inte såg så bra.  

 

”…men när de är i den här rymmar åldern då de kan springa iväg … Just då de är i 

närheten av bilväg eller att de ja de kan liksom förila sig iväg om de ser en katt eller 

de vill leka med nånting en bit bort. Det tycker jag är lite stressande.” (I:1) 

 

2. Att som synskadad möta sin omgivning 

Till denna kategori fördes två sub-kategorier där informanterna beskrev sin 

upplevelse av att som förälder med synnedsättning möta sin omgivning. Det innebar 

att bli bemött, trots att man berättat om sin synnedsättning, på ett sätt som 
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informanterna inte ansåg vara lämpligt eller att få kommentarer som upplevdes som 

kränkande.  

 

Bemötande inom vården 

Personerna i studien och deras barn var väsentligen friska men regelbunden kontakt 

med hälso-och sjukvården förekom, precis som för alla andra föräldrar, på grund av 

barnen. Bemötandet upplevdes för det mesta som bra, dock förekom en och annan 

”klumpig” sköterska.  Informanterna vittnade dock om vårdsituationer där de upplevt 

att de blivit dåligt bemötta, både inom öppen- och slutenvården.  De berättade om att 

barnmorskan på MVC (mödravårdscentralen) gärna ville överbeskydda 

informanterna genom att hjälpa extra mycket till i situationer där det inte behövdes. 

Informanterna upplevde att barnmorskan var orolig för vad som komma skulle, över 

att den blivande mamman inte såg.  

 

”Hon på mvc hon var lite extra orolig för mig. Ojojoj hur ska det gå och oj jag hjälper 

dig och hon hjälpte mig liksom från stolen till britsen när hon skulle känna på 

magen”(I:1) 

 

De upplevde även att de som mamma med synnedsättning fick mer uppmärksamhet 

än vad barnen fick vid besök hos läkare. Det upplevdes som om läkaren var mer 

fascinerad över henne som inte såg och mera undrade hur det gick för henne som 

mamma än om hur barnet mådde. Dåligt bemötande upplevdes även på BVC 

(barnavårdscentralen). Barnen får vid besöken utföra olika uppgifter beroende på 

vilken kontroll de går på. Personalen kunde uttrycka sig i termer av att man kunde ju 

tänka sig att en mamma med synnedsättning fick ett barn med synnedsättning om en 

uppgift inte kunde fullgöras av barnet, och på det sättet anta att även barnet hade en 

synnedsättning.   

 

Vissa av informanterna hade varit med om att vårdas inneliggande på sjukhus med 

sina barn. Där förväntas det att familjen själv tar hand om allt runtomkring barnet 

utom den kliniska vården. Informanterna upplevde för det första att personalen blev 

otrevlig när de bad om hjälp om att exempelvis hitta på avdelningen, även om de 

hade talat om att de inte såg.  För det andra upplevdes det som att vården inte riktigt 
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klarade av en annorlunda familj på grund av det extra hjälpbehov denna familj 

eventuellt hade.  

 

”Men när inte föräldrarna riktigt kunde ta hand om den andra delen utan kanske 

behövde nån form utav stöttning och hjälp att hitta och så vidare då blev man alldeles 

perplex och inte kunde klara av det helt enkelt.” (I:8) 

 

Omgivningens bemötande 

De flesta av informanterna upplevde att de för det mesta blev bra bemötta, men att få 

höra kommentarer som du är så duktig och stackars dig var något som informanterna 

berättade om. Sådana kommentarer upplevdes som kränkande, eftersom 

informanterna inte tyckte att synnedsättningen var något att vara duktig för eller tycka 

synd om för, då det var deras vardag och verklighet. Informanterna beskrev att det 

inte hjälpte att få sådana kommentarer. 

  

”man är väl inte duktigare än nån annan. Alla är lite duktiga av nåt skäl här i livet” 

(I:3) 

 

”Och då känner jag också att det där stackars dig vill jag kanske inte riktigt ha. Det 

hjälper jo inte och det här är ju min vardag. Det är klart att ibland är det jobbigare och 

allt det där men stackars mig hjälper inte.” (I:6) 

 

Personer som har en synnedsättning använder ofta en vit käpp för att markera att de 

ser dåligt. Käppen används både som en signal för omgivningen att här kommer en 

person som ser dåligt, samt som ett hjälpmedel för personer med synnedsättning att 

orientera sig. De som är synsvaga väljer ofta situationer i vilka de använder käppen, 

medan de som är blinda är mera stadigvarande beroende av den. Flera av de 

synsvaga informanterna nämnde att de var tveksamma till att använde käppen, 

eftersom de gånger de använde käppen ändrades det bemötande de fick av andra 

människor. De upplevde sig reducerade till sin funktionsnedsättning vilket de 

upplevde som negativt.  De berättade även om rädsla för folks fördomar, andra 

människors reaktion, när de gick med käppen och sen plötsligt fällde ihop den för att 

den inte behövdes längre. Informanterna upplevde att människor tyckte att om det 

inte syns tydligt utanpå att man har en synnedsättning då finns den inte.  Detta 
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upplevde i synnerhet de synsvaga informanterna som svårt. På grund av att 

informanterna hela tiden har känt sig annorlunda till följd av synnedsättningen, blev 

det väldigt viktigt vad omgivningen tyckte om dem.  De blev väldigt uppmärksamma 

på andra människors omdöme.  

 

”… jag märker ju de få gånger jag går med käpp att det blir ett annat bemötande för 

då inser jo folk att jaha är det så illa.” (I:6) 

 

”Sen har ju folk föreställningar om att antigen ska man ha tjocka glasögon mörka 

glasögon eller en hund. Eller en pinne. Annars är man inte synskadad.” (I:7) 

 

Dessutom berättade informanterna om sin rädsla för att bli placerade i ett fack som 

kännetecknades av att inte duga lika bra, vilket de kände att de inte hörde hemma i. De 

hade en rädsla för att få en stämpel som en person med synnedsättning, och att de var 

sämre personer på grund av synnedsättningen. 

 

” … man vill ju sätta folk i olika fack sådär så funkar alla och att jag nog varit lite rädd för 

den där stämpeln.” (I:7) 

 

3. Att få stöd 

Under denna kategori beskrev informanterna de typer av stödinsatser de hade samt 

sådana omständigheter som underlättade respektive försvårade för att få det stöd de 

hade behov av. 

 

Formellt stöd 

Formellt stöd är det stöd som erbjuds av det offentliga hjälpsystemet, vars 

verksamheter finns inom både kommun och landsting. I denna studie hade 

informanterna främst färdtjänst, hemtjänst och ledsagning via kommunen samt 

service från Syncentralen, som är en landstingsverksamhet. De tre förstnämnda 

stödåtgärderna är inte sådant alla måste ha, utan man kan avstå om man så önskar. 

För alla stödåtgärder gäller att den behövande måste ansöka om stöd från en 

biståndshandläggare. De flesta informanter i denna studie upplevde att de för det 

mesta hade fått den formella hjälp och stöd de ansåg sig behöva. Någon av 

informanterna i denna studie hade valt bort stödåtgärder 
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I vissa fall upplevde informanterna att kommunen och landstinget inte nått fram till 

dem med det stöd de behövde. De hade exempelvis fått avslag på ansökan om 

stödinsats och upplevde då att de var en bortglömd grupp som inte fick det stöd de 

behövde för att lättare övervinna vardagliga hinder. 

 

Ledsagningen, som innebär att vissa personer med funktionsnedsättning kan få hjälp 

av en person anställd av kommunen för att utföra olika aktiviteter som personen 

annars inte skulle kunna göra, upplevdes generellt som en bra och välfungerande 

stödinsats. Man menade dock att det kunde vara svårt att förhålla sig till ledsagaren. 

Det berodde dels på att ledsagaren kunde bli ”ett femte hjul under vagnen” - någon 

man känner att man måste umgås med, dels därför att det trots allt är en människa 

med känslor och inte bara ett redskap att använda sig av. Det upplevdes som 

kränkande att hela tiden behöva motivera och försvara varför man behövde 

ledsagning och det var jobbigt att behöva tjata till sig varenda ledsagartimme, vilket 

flera av informanterna upplevde att de måste göra. 

 

”…man måste ju motivera för de där tanterna med jämna mellanrum varför man ska 

ha sin ledsagning. Och då kan jag känna mig så otroligt kränkt när de ifrågasätter ska 

du verkligen åka och shoppa sådär många gånger … de ska börja ifrågasätta vad jag 

gör på min fritid. Det kan jag bli förbannad över. Det är inte kul när jag vet att de ska 

komma på ett sånt där hemskt hembesök och man ska sitta och försvara varför jag 

behöver ledsagning. Det känns inte kul. Det är kränkande.” (I:5) 

 

Det framkom även att informanterna upplevde sig orättvist behandlade för att de inte 

fick den hjälp de ansåg sig behöva från kommunen för att klara av vardagen. 

Kommunens personal verkade anse att informantens eget sociala nätverk borde 

engageras och hjälpa till exempelvis med hushållsarbetet. Informanterna kunde bli 

väldigt frustrerade över detta.  

 

”Men det har de dragit in med motiveringen att eftersom jag har ett sånt rikt socialt 

nätverk och jag lever med en seende man så har jag inte rätt till hemtjänst. Och det 

blev jag rätt upprörd över att har jag en seende man då ska det ligga på honom 

...Och då ska man komma till korta i sitt äktenskap för att man inte ser.” (I:5) 
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Informanterna menade generellt att Syncentralen fungerade bra, dock upplevdes det 

att Syncentralen kunde bli bättre på uppsökande verksamhet. De tyckte att man t.ex. 

borde få komma dit regelbundet, träffa andra i samma situation, uppdatera sina 

hjälpmedel och eventuellt få nya hjälpmedel.  

 

Informellt stöd 

Informellt stöd är det stöd som det egna sociala nätverket, familj, vänner och bekanta 

ger personen. Flera informanter påpekade att det stöd och den hjälp de fick av det 

egna sociala nätverket var av stor betydelse för att få vardagen för dem att gå ihop.  

 

”Jag har en syster som jag bor väldigt nära så att det är en jätteviktig sak för mig 

faktiskt för vi är faktiskt också väldigt nära som vänner vi gör jättemycket ihop hjälper 

varann.” (I:3) 

 

Av naturliga skäl fick den seende maken ta hand om en del praktiska saker. Vissa av de 

informanter som hade en seende make upplevde att det kunde vara jobbigt. Samtidigt 

som de behövde stöd och hjälp från maken för att göra vissa vardagliga saker kunde de 

ibland uppleva sig som en belastning för honom.  

 

”Ja så att visst är det så att man känner sig som en belastning det gör det helt klart och 

att mycket får hamna på honom liksom. Och det kan göra en förbannad.” (I:1) 

 

Flera informanter berättade om hur barnen fick hjälpa till med praktiska göromål i 

vardagen, vilket medförde att de fick ta ett större ansvar än många andra barn i samma 

ålder kanske fick göra. Informanterna berättade att barnen var medvetna om att de såg 

dåligt och att barnen därför måste ta ansvar för vissa saker för att underlätta i vardagen. 

Det kunde exempelvis handla om att se vilken buss som kom, läsa på olika skyltar eller 

prislappar eller hjälpa till med småsyskon. 

 

”Jag lägger jo ett visst ansvar på min dotter. Att ska vi åka buss nånstans eller sånt så 

är det ofta hon som får titta efter bussnummer och så.”(I:6) 
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”Ofta så hämtar jag henne först och så går vi tillsammans till dagis och så hon får lite 

hjälpa mig i vissa hänseenden att hitta nån vante eller så när jag tappat saker.”(I:7) 

 

Identifiera sig 

Att umgås med andra i samma situation - att kunna identifiera sig med andra, 

upplevdes som en underlättande faktor för de av informanterna som hade erfarenhet 

av det. Gemenskapen med andra personer som hade en synnedsättning, att ge och 

ta emot tips och råd i vardagen med andra som visste vad det handlar om upplevdes 

som ett viktigt stöd för informanterna. Det framkom även att de informanter som inte 

hade umgåtts med andra i samma situation efterfrågade kontakt med andra mammor 

som har synnedsättning. Anledningen var att man känt sig ensam i sin situation samt 

på grund av att man undrat hur andra klarar sin vardag. Intervjumaterialet visade 

även att det var viktigt för informanterna att ha en nära vän som också hade en 

synnedsättning. Då kände man att man mötte förståelse hos denne som man inte 

mötte hos sina seende vänner när man berättar om jobbiga saker relaterade till 

synnedsättningen. 

 

”Då tycker jag att det var väldigt skönt att kunna höra att det var precis likadant för 

andra också. Då gav det mycket. Bara just det att känna att nån annan har ungefär 

upplevt samma sak eller upplever det och sådär.”(I:3) 

 

Många av informanterna förklarade att synnedsättningen inte var det primära hos 

dem, att de inte såg synnedsättningen som en del av sin identitet. De var nöjda med 

att folk inte såg på en som en person med synnedsättning utan som en ”vanlig 

mamma”. Enligt intervjumaterialet skulle synnedsättningen inte vara det första folk 

fick veta om dem när de träffade människor för första gången.  

 

”… sen tror inte jag att de går och tänker att jag är synskadad mamma. Jag uppträder 

jo som vilken mamma som helst. Jag har jo ingen käpp. Jag är jo nöjd att de inte ser 

mig som det för jag är jo ändå xxx. Nu råkar jag jo se lite sämre än andra. Jag ser 

inte det som en del i min identitet på det sättet. Det är liksom alla har vi nåt i 

ryggsäcken ser jag det som liksom … jag har ingen titel som synskadad.” (I:2) 
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Att berätta om synnedsättningen 

För att få den hjälp och det stöd man upplevde att man behövde var det viktigt att 

kunna tala om att man hade en funktionsnedsättning. När det inte syntes utanpå att 

de hade en synnedsättning upplevdes det som svårt att kommunicera den till 

omgivningen. Flera av informanterna upplevde att omgivningen gärna glömde bort 

synnedsättningen från gång till annan, när den inte syntes på personen. Framför allt 

de informanter som inte var medlemmar i en synskadeförening och inte umgåtts med 

andra personer med synnedsättning tidigare beskrev denna upplevelse. Det 

upplevdes som krävande att hela tiden behöva förklara att man inte såg och vissa 

valde därför att inte alltid berätta för sin omgivning, exempelvis personalen på 

barnens skola eller dagis, att de hade en synnedsättning. 

 

”… det inte syns uppenbart på mig att jag har en synskada så är det några få 

föräldrar till andra barn som jag har valt att berätta för som vi umgås mera med. Men 

annars är det inget som syns så tydligt.” (I:4) 

 

”På skolan där är det ingen som vet att jag inte ser och på dagis de vet ju inte heller 

utan jag kommer bara och så hämtar jag och sen har jag lite svårt ibland att hitta 

hans grejer.” (I:7) 

 

Samtidigt visade intervjumaterialet också att det var viktigt att acceptera sig själv som 

en person med synnedsättning för att må bra.  

 

”… att man inte står för den man är, att man inte kan berätta att man ser dåligt eller 

att man är synskadad. Att man inte kan säga att man använder färdtjänst... Att man 

inte står för det då kommer man i klistret själv. För då accepterar man inte sig själv 

det är ju det det handlar om.”(I:3) 

 

Praktiska begränsningar i vardagen 

Informanterna ville gärna klara så mycket som möjligt på egen hand, men de 

praktiska begränsningar som synnedsättningen enligt intervjumaterialet ändå 

medförde gjorde att informanterna kunde behöva visst stöd för att få vardagen att 

fungera. Många småsaker, oväsentliga för normalseende människor är exempel på 

sådana praktiska begränsningar. Informanterna kunde uppleva synnedsättningen 
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som ett hinder och ett praktiskt vardagligt bekymmer som ibland kunde vara 

besvärligt. Anslagstavlan på barnens skola eller dagis, tvättlappar, prislappar och 

skyltar var exempel på saker som var svåra att läsa och hålla reda på när man inte 

såg. De upplevde sådana saker som stressmoment i vardagen. Informanterna 

berättade om en daglig ständig anspänning på grund av dessa begränsningar.  

 

”Jag kan känna att synskadan kan hindra mig ibland så är det.  ”(I:6)  

 

”Man lever med ett praktiskt bekymmer som tar mentalt på en ibland. Så är det ju 

med synskadan. Jamen det handlar ju ofta om att man inte ser lappar och skyltar och 

prislappar.” (I:3) 

 

4. Att hantera vardagen 

Under denna kategori beskrev informanterna hur de hanterade sin vardagliga 

situation och vilka strategier de använder sig av.  

 

Emotionell hantering av vardagen  

Emotionell hantering av vardagen innebar att hantera känslorna som uppkommer till 

följd av en stressig situation, exempelvis genom att nervöst skratta, samt hur man tar 

de känslor man upplevde i en situation och stängde inne dem i bröstet för att inte 

visa hur man riktigt kände. Informanterna pratade om att ”bita ihop” för att kunna vara 

så självständig som möjligt samt kunna skratta och gråta för att underlätta i 

vardagen. 

 

Det var viktigt för flera av informanterna att vara så självständiga som möjligt och 

intervjuerna visade att informanterna försökte klara det mesta själva. När man ville 

klara saker själv upplevdes det som påfrestande när man tvingades ta hjälp med vad 

de än skulle göra. Sådana situationer kunde vara vintertid när snön ligger och det 

inte skottats ordentligt eller i nya, okända miljöer, där de hade svårt att hitta. 

 

”Jag vill klara mig själv och är det då så att saker omkring mig tvingar mig att ta hjälp 

till vad jag än ska göra då blir det ju jobbigt.” (I:1) 
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Informanterna berättade även om hur de hade lätt för att gråta eller hur det 

underlättade att skratta åt sin situation ibland. Det lättade på trycket och gjorde att 

det hela kändes mer hanterligt och att det blev lättare att finna strategier för att 

hantera situationen. Informanterna upplevde även att det var viktigt för dem att ha 

kontroll över en situation, i synnerhet när barnen var med.  De ville inte att barnen 

skulle känna den osäkerhet de själva ibland kunde känna för att inte oroa barnen.  

Det framkom även att det var lätt att använda synnedsättningen som syndabock, att 

man skyllde på den dåliga synen när inte allt gick som det skulle. 

 

”... alla har ju sina liksom problem och mitt var synen och då hänger man upp rätt 

mycket på det när man inte tycker att allt flyter perfekt.” (I:3) 

 

Praktiska strategier 

Praktiska strategier innebar att informanterna till exempel planerade det de skulle 

göra i syfte att minska stressen i vardagen.  De förberedde sig innan de gick in i en 

ny situation genom att exempelvis ta reda på varifrån tåget avgick eller var toaletten 

fanns. Informanterna berättade om hur de gärna gjorde saker tillsammans med sina 

barn. De berättade även om hur barnen skänkte dem glädje i vardagen. För att 

kunna göra saker med sina barn berättade informanterna att det generellt var en 

strategi att göra saker tillsammans med någon som såg och som också gärna hade 

barn i samma ålder. Informanterna använde sig även av flera andra praktiska 

strategier för att hantera sin vardag samt för att kunna göra saker tillsammans med 

sina barn. 

 

Flera av informanterna berättade om hur de undvek eller avstod från olika situationer 

för att dessa var för ansträngande eller energikrävande, vilket då skulle kunna leda till 

att de inte orkade med andra aktiviteter den dagen. Oftast handlade detta om att 

avstå från att ensam göra aktiviteter med barnen på ställen där det var svårt att hålla 

uppsikt och orientera sig, som att åka och bada eller åka till ett lekland. Antigen 

avstod man helt från aktiviteten eller så tog man med sig en seende person som fick 

hålla uppsikt över barnen.  

 

”Det är som till exempel att åka till ett lekland. Det har jag gjort en gång och det var 

jättejobbigt tyckte jag. Så dit vill jag inte gärna åka. Och det tycker jag är jobbigt för 
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man måste ha koll överallt såhär man blir som en hök. Så då undviker jag nog hellre 

den situationen.” (I:7) 

 

Informanterna deltog gärna i sina barns skoldag och hämtade och lämnade gärna 

sina barn på skolan. De beskrev dock hur jobbigt och obekvämt det var att gå på 

”öppet hus” och föräldramöten på barnens skola, eftersom det var mycket folk och 

svårt att hålla uppsikt över de egna barnen och det som hände runt om kring. De 

skickade därför gärna sin seende make på sådana aktiviteter på skolan när det gick, 

eftersom situationen upplevdes som svårhanterlig och jobbig.  På så sätt undvek de 

en stressande, obekväm miljö. Av intervjumaterialet framgick det även att de tyckte 

att det var viktigt att informera sin omgivning om synnedsättningen för att därmed 

underlätta för alla. 

 

”… jag har ju alltid med skola och dagis och sånt sett till att ha ett litet möte med 

personalen innan och försökt vara tydlig med vad jag behöver och inte behöver för 

hjälp från dem. Sen försöker jag på föräldramöten att säga också att det underlättar 

om ni presenterar er och säger vems mamma eller pappa ni är.” (I:5) 

 

Det var inte bara undvikande av en situation som användes som strategi, utan några 

av informanterna nämnde även anpassning, att välja en mindre plats, som var lättare 

att hitta på och som inte krävde så mycket syn, som en strategi för att hantera 

vardagssituationer och därmed lättare kunna göra aktiviteter tillsammans med 

barnen. På så sätt underlättade man för sig själv och minskade påfrestningen som 

lätt blev stor.  

 

”Jag skulle tycka att det är jobbigt att åka till nån väldigt stor lekpark exempelvis själv. 

De kan försvinna åt olika håll… Då skulle jag anpassa mig till en mycket liten park” 

(I:2) 

 

Dessutom berättade informanterna om hur de använde sig av klädkoder för sina 

barn. Klädkoder innebär att gärna klä barnen i starka färger, för att lättare kunna hitta 

dem bland alla andra barn på lekplatsen eller dagisgården.  
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”När man köper jackor så går jag inte och köper en grå jacka om jag inte behöver det 

utan köper en färgstark jacka knallgrön eller sådär. När man kommer ut på 

dagisgården så går det lite fortare.” (I:2) 

 

En annan strategi som informanterna använde sig av handlade om hur de strategiskt 

valde var de bosatte sig för att kunna klara av vardagen så självständigt som möjligt. 

Detta innebar att informanterna gärna bosatte sig nära skola och/eller dagis samt 

service som dagligvaruhandel för att på ett smidigt sätt själv kunna hämta och lämna 

barnen samt handla. Detta upplevdes av flera som ett krav för att få vardagen att 

fungera. 

 

Informanterna upplevde att andra föräldrar kanske kunde tycka att det var besvärligt 

med föräldrar som inte kan göra sin insats på barnens aktiviteter, exempelvis att stå i 

kiosken under en fotbollsmatch eller vara hjälpförälder på en idrottstävling. För att 

hantera detta försökte de göra det de kunde och lite mera av det, men hur det togs 

emot upplevdes som mycket beroende av de andra föräldrarnas förståelse för 

synnedsättningen. 

  

Att kompensera för synnedsättningen var även en vanlig strategi som de synsvaga 

informanterna använde sig av för att hantera vardagen. Det handlade exempelvis om att 

de ansträngde sig för att se saker de egentligen inte såg för att hänga med i det som 

hände runt om kring. Ett exempel var att hälsa på alla för att man inte såg vem som var 

vem. Detta kunde, enligt intervjumaterialet orsaka anspänningar i kroppen och trötthet. 

Informanterna berättade även att det blev svårare att kompensera för synnedsättningen 

sedan man blivit förälder, eftersom de då måste lägga energin på barnet istället.   

 

”…man vill kompensera synen. Man får spänna sig lite för att det är jobbigt att förklara 

ibland. När man träffar andra föräldrar på dagis kanske man hejar på alla som bor i det 

där huset för att man tror att de kanske är föräldrar.” (I:2) 

 

Att storhandla var även en aktivitet som flera informanter avstod ifrån just för att 

omgivningen blev för svår att hantera. Därför låg den uppgiften, enligt 

intervjumaterialet gärna på den seende maken.  

 



37 
 

Allt tar tid 

Flera av informanterna upplevde att det i vardagen var ganska tidskrävande att ha en 

synnedsättning, eftersom det tog lång tid att försöka hitta dit man skulle, orientera sig 

på nya ställen och läsa exempelvis skyltar, och att detta kunde verka stressande, i 

synnerhet när de hade barnen med sig. 

 

”… om jag snabbt ska skanna av miljöer med mat … och hålla reda på två barn då 

kan jag känna att det går för långsamt jämfört med andra normalseende mammor att 

allting tar längre tid. Det stressar mig” (I:4) 

 

Intervjumaterialet visade även hur informanterna upplevde att om de inte fick hjälp 

när de exempelvis skulle ta sig till ett nytt ställe måste de se till att de hade extra tid 

på sig för att kunna orientera sig och därmed kunna känna sig trygga. 

 

”… saker man inte har nån koll på hur det ska se ut eller att man inte hittar... Då får 

man jo se till att man har tid och sånt, att får man inte hjälp så får man se till att man 

har tid i alla fall.”  (I:3) 

 

Höga krav på sig själv

Kraven på att få vardagen att gå ihop var för informanterna i mångt och mycket de 

samma som för en normalseende mamma. Nästan alla informanterna berättade om att 

de ställde höga krav på sig själva för att vardagen skulle flyta på och fungera så bra 

som möjligt. Flera informanter upplevde att de hade höga prestationsmässiga krav på 

sig själva, inte bara i yrkeslivet och/eller utbildningen, utan även i föräldrarollen. Enligt 

intervjumaterialet uppges dessa höga krav vara tillkomna till följd av synnedsättningen. 

Informanterna ställde höga krav på sig själva för att hamna på det de ansåg vara en 

normalnivå, en nivå som gjorde att de upplevde att de dög lika bra som normalseende.   

Informanterna berättade även att de egna kraven kunde vara orimliga, men de upplevde 

likafullt att de måste ställa dem. På det sättet upplevde de att de uppvägde 

synnedsättningen.  Informanterna upplevde att de måste vara extra bra på det som 

krävdes för att exempelvis få en anställning, för att andra inte skulle tro att man var en 

sämre förälder för att man hade en synnedsättning eller för att inte avvika från det 

normala.  
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”Ja då ska man vara mycket duktigare än alla andra föräldrar.” (I:8) 

 

”… man ställer väldigt höga krav på sig själv för det är en sorts mänsklig mekanism att 

man vill liksom smälta in och vara lika och inte avvika.”(I:3) 

 

5. Att fysiskt och psykiskt påverkas av sin situation 

Under denna kategori beskrev informanterna hur de, både fysiskt och psykiskt 

påverkades av sin situation. 

 

Brist på energi 

Förutom att vara tidskrävande så upplevde informanterna att synnedsättningen även 

kunde vara energikrävande på grund av att man hela tiden upplevde att man måste 

vara fokuserad och koncentrerad på det man just gjorde eller dit man var på väg. 

Exempelvis upplevde man att man måste orka be om hjälp när man gick till affären 

för att handla. Informanterna berättade att man ibland måste orka vara en person 

med synnedsättning just den dagen i den situationen eftersom det kan vara svårt att 

behöva be om hjälp - man måste tänka på var man lägger sina energiresurser. Man 

upplevde dessutom att man hellre skulle vilja använda sin energi på aktiviteten med 

barnet istället för att behöva använda all energi på att ta sig från en plats till en 

annan.  

 

”man blir väldigt trött liksom det tar ju mycket energi att inte se att vara så fokuserad 

och koncentrerad hela tiden.” (I:5) 

 

De synsvaga informanterna beskrev hur energikrävande det var att försöka se hela 

tiden, att försöka uppträda så normalt som möjligt och hur detta orsakade trötthet.  

De upplevde att det gick åt mycket energi till småsaker i vardagen, läsa på en lapp, 

hitta en dörr eller rätt buss, som andra normalseende inte behövde bry sig om. 

 

”Jag tror mycket i vardagen kan ta mer energi för oss. Bara ett möte med en 

människa och försöka titta den rakt i ögonen och se normal ut och du ska ta i hand 

och inte missa handen... Jag tror minimala energiansträngningar hela tiden 

ackumuleras och tar energi som man inte tänker på. Bara att sätta på vantarna det 

kanske är det svåraste vart tummen ska in.” (I:2) 
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”Just att det går åt mycket energi åt att bara se som andra människor kan använda till 

annat. ”( I:4) 

 

Psykisk och fysisk hälsa 

I intervjumaterialet framkom det tydligt att informanterna upplevde att de påverkades 

både fysiskt och psykiskt av sin synnedsättning, men att hälsan generellt inte 

påverkades.  De kände sig inte sjukare än gemene man till följd av synnedsättningen 

menade de, även om värk i kroppen var vanligt förekommande.   

 

De upplevde att den psykiska hälsan påverkades periodvis, i synnerhet vintertid då 

informanterna inte riktigt vågade gå ut när det var mörkt och halt och därför lätt kunde 

känna sig mer isolerade. Då upplevde informanterna att de blev frustrerade, eftersom 

de blev ofrivilligt mera beroende av andra, exempelvis maken, och det påverkade 

humöret negativt.  De upplevde att de inte var lika fria att göra det de själva ville när 

de ville på grund av den upplevda isoleringen och att omgivningen inte förstod detta.  

 

”Jag tror som synskadad man går lite långsammare såhär på vintern det har varit så 

halt, jag har åkt mer färdtjänst. Man rör sig lite mindre, man är inte lika fri... Jag drar 

mig för att gå ut när det är mörkt så då kan jag känna att man går lite in i en svacka. 

Man tappar ju självkänsla.” (I:3) 

 

Intervjumaterialet visade även att informanterna upplevde att det fanns många 

stressmoment i vardagen relaterade till synnedsättningen. Det kunde handla om att 

allt tog längre tid, till exempel att gå till en ny plats, träffa folk, och hålla reda på 

barnen. De kände sig osäkra, vilket medförde att de upplevde situationen som 

stressande. 

 

”… att det är massa saker som händer varenda dag som skapar stressmoment som 

jag tror är negativt för både det fysiska och psykiska välbefinnandet.” (I:4) 

 

Flera av informanterna upplevde att de skulle behöva motionera mera för att må bättre.  

De berättade att detta var svårt att uppnå, eftersom de tyckte att det var svårt att hitta i 

träningslokalen eller ansträngande att ”käppa runt” och hitta när de gick en promenad. 
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Personer med synnedsättning sitter ofta framåtlutade och har, delvis till följd av det, 

dålig kroppshållning. Informanterna beskrev hur de hade problem med kroppen i form 

av värk i nacke och/eller axlar. De upplevde att detta uppkommit till följd av dålig 

kroppshållning under många år.   

 

”Sen är det klart att det är lite knöligare att gå och träna och sånt det tycker jag i alla 

fall… det känns lite såhär jobbigare att gå till träningslokaler man hittar inte” (I:3) 

 

”Jag tycker inte jag kan motionera som jag vill. Nu är det ett helt företag tycker jag 

när man ska gå ut och gå själv, just att käppa runt sådär och hitta.” (I:8) 

 

4. Diskussion 

4.1 Resultatdiskussion 
Det finns få studier som syftar till att studera kvinnor med synnedsättning, deras 

psykosociala hälsa samt hur de hanterar sin situation. Det övergripande syftet med 

denna uppsats var att beskriva hur mammor som har en synnedsättning, med barn i 

åldern 0-16 år upplevde sin psykosociala hälsa samt hur de hanterade sin situation. 

Forskaren betraktar detta syfte som uppnått eftersom informanterna i intervjuerna gav 

detaljrika beskrivningar, vilka gjorde det möjligt att nå ökad kunskap om och insikt i 

kvinnornas psykosociala hälsa samt hur de hanterade sin situation.  

 

Det som var gemensamt för de flesta av informanterna var de höga krav som de ställde 

på sig själva för att duga och för att hantera sin situation. Detta medförde troligen inte 

bara ökade krav på de egna resurserna i form av både tid och energi utan medförde 

även stress (Socialstyrelsen, 2009). Det blev en ständig press att prestera, inte bara i 

föräldrarollen utan även i yrkeslivet. Detta framkom även i Handus 

levnadsnivåundersökning bland personer med funktionsnedsättning (2005). De ständigt 

höga kraven på den egna prestationen och den egna personen blir ett sätt att justera 

eller tolerera negativa händelser som informanterna utsätts för i vardagen (Cohen & 

Lazarus, 1979).  

  

Flera av informanterna nämnde begränsningar i den egna aktivitetsnivån, exempelvis 

var svårigheten att motionera en faktor som bidrog till en sämre psykosocial hälsa. 

Detta orsakade sämre allmänt hälsotillstånd och i enlighet med Handus 
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levnadsnivåundersökning (2005) har synskadade ett sämre allmänt hälsotillstånd än 

normalseende som kan motionera som de själva önskar.  

 

Resultaten visade även att informanterna hade en mängd copingstrategier att använda 

sig av för att hantera sin situation i syfte att minska stress i vardagen, justera eller 

tolerera negativa händelser samt för att bibehålla både en positiv självbild och 

emotionell jämvikt (Cohen & Lazarus, 1979).  Informanterna undvek genomgående eller 

avstod från att göra vissa aktiviteter tillsammans med sina barn för att det krävde för 

mycket energi. Detta var en av de problemfokuserade copingstrategier informanterna 

använde sig av för att minska stress från omgivningen (Cohen & Lazarus, 1979). Att 

informanterna valde att undvika eller avstå från aktiviteter tillsammans med barnen 

kunde innebära att barnen inte fick lika mycket tid ensamma med sina mammor utan 

var beroende av att ha med någon annan som såg, antigen en utomstående t.ex. en 

ledsagare eller en annan familjemedlem. Detta i sin tur kunde inkräkta på mammans tid 

tillsammans med barnen, eftersom hon då inte fick samma mängd ensamtid med 

barnen som normalseende antas ha möjlighet till. Enligt informanterna var det dock en 

skillnad om den medföljande personen var en ledsagare eller en familjemedlem, 

eftersom ledsagaren oftare upplevdes som mer främmande.  

 

Vissa av de synsvaga informanterna valde att inte berätta för sin omgivning att de såg 

dåligt och använde istället mycket tid och energi på att kompensera för 

synnedsättningen för att inte avvika från den upplevda normen. Det i sin tur orsakade 

stressmoment, menade de. Samtidigt upplevde de att de inte mötte förståelse från 

omgivningen. Först då de använde sin vita käpp förstod omgivningen att de såg dåligt, 

men den vita käppen var enligt flera av de synsvaga informanterna, ett hjälpmedel de 

inte gärna använde. Detta blev en ständig konflikt mellan att förvänta sig att 

omgivningen visste om och förstod synnedsättningen och att vilja eller våga berätta om 

den.  Därför blev det nödvändigt att kompensera för synnedsättningen vilket krävde tid 

och energi och lätt kunde orsaka en stressreaktion beroende på om man kände att man 

hanterade situationen eller ej (Eriksen & Ursin, 2005).  

 

Delvis beroende på att synnedsättningen inte är tydligt synlig för omgivningen upplevde 

informanterna att kommunikationen av synnedsättningen var svår. Detta tycks, enligt 

resultaten, dock vara relaterat till att vara synsvag eller blind. Informanterna upplevde 
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att det verkade vara lättare att förstå och acceptera att en person var blind än om hon 

var synsvag eftersom en synsvag person ser så olika beroende på bland annat 

situationen och inte alltid behöver använda en vit käpp. Den vita käppen tycktes enligt 

informanterna innebära, i andras ögon, att där kommer en helt blind individ. När de som 

var synsvaga använde käppen upplevde de detta som stigmatiserande, i den meningen 

att de upplevde att de reducerades till sin funktionsnedsättning, vilket enligt Karlsson 

(1999) i grund och botten var negativt, då det innebar ett ändrat bemötande från andra. 

Samtidigt upplevde de att om de inte använder käppen måste de konstant förklara och 

försvara sig just på grund av att det inte syntes att de hade en synnedsättning. Detta är, 

enligt Lundberg & Wents (2004) definitionen av psykosocial stress, dvs. växelspelet 

mellan omgivningens krav och individens möjlighet till att tillgodose dessa krav och 

möjligheten till att upprätthålla en balans är avgörande för hur stor påfrestningen blir.  

Även Karlsson (1999) kom i sin studie av barndomsblinda individer fram till att de 

upplevde stigma till följd av sin synnedsättning. Informanterna menade också att det 

handlade om att kunna berätta om synnedsättningen för andra för att bättre kunna 

acceptera sig själv. Enligt Ryff och Singer (1998) är accepterande av den man är en av 

de psykiska faktorer som bidrar till stärkt hälsa och skyddar mot skadlig stress.  

 

I likhet med Barron (2004), som intervjuat kvinnor med funktionsnedsättning visade 

denna studie att samtidigt som informanterna strävade efter att bli sedda som just 

kvinnor och inte som personer med synnedsättning förekom det även att de sökte 

gemenskap med andra i samma situation. De informanter som inte var medlemmar i en 

synskadeförening verkade ha svårare att identifiera sig som en förälder med 

synnedsättning. Detta skulle delvis kunna förklaras med att dessa informanter inte hade 

träffat eller umgåtts med andra i samma situation. Att umgås med andra människor som 

man har något gemensamt med torde kunna vara en underlättande faktor för att klara 

sin vardag eftersom man där antas kunna möta störst förståelse för den egna 

situationen. Detta menar Ryff och Singer (1998) kan vara en bidragande faktor till 

positiv hälsa. Dessutom skulle det kunna bidra till en positiv självbild, vilket är ett av 

målen med en fungerande copingstrategi  (Cohen & Lazarus, 1979).  

 

Informanterna upplevde dåligt bemötande vid kontakter med vården. Detta skulle kunna 

härledas till brister i resurser inom vården. Huruvida informanterna beviljades hemtjänst 

eller ej skilde sig också mellan informanterna. Skillnaden var inte enbart bunden vid 
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kommunerna utan även kommundelar så att en person med synnedsättning i en 

kommundel beviljats hemtjänst men en person med synnedsättning och samma 

förutsättningar i en annan kommundel, har inte beviljats hemtjänst.  

 

Informanterna i denna studie hade barn i olika ålder samt olika antal. Resultaten visade 

att informanternas upplevde sig tryggare i sin föräldraroll när barnen blev äldre och fler.  

 

 
4.2 Metoddiskussion 

I studiens syfte efterfrågades informanternas upplevelse av sin psykosociala hälsa samt 

hur de hanterade sin situation. Mot bakgrund av detta ansågs kvalitativ ansats lämplig 

och semistrukturerade intervjuer likaså för att ge informanterna möjlighet att med egna 

ord beskriva sina upplevelser. Alternativ datainsamlingsmetod kunde ha varit 

fokusgruppsintervjuer, eftersom det anses vara en adekvat metod för att utforska det 

som inte studerats tidigare (Kvale & Brinkmann, 2009). Den studerade gruppen är dock 

i sig begränsad och beroende på att informanterna kommer från olika delar av landet 

hade det kunnat medföra praktiska problem i deltagandet av en fokusgrupp. Att välja en 

lämplig datainsamlingsmetod anses, enligt Graneheim och Lundman (2004) öka 

studiens trovärdighet (credibility) 

 

Informanterna varierar i ålder, antal barn och deras ålder samt bostadssituation och 

synstatus. Informanterna har dessutom beskrivit olika upplevelser och erfarenheter 

kring sin psykosociala hälsa. Dessa faktorer bidrar även till studiens trovärdighet 

enligt Graneheim och Lundman (2004). Studiens trovärdighet styrks även av att 

författaren ger exempel i form av citat från informanterna för att tydliggöra 

kategoriernas innehåll. Dessutom är det viktigt för trovärdigheten att de 

meningsbärande enheterna inte är för långa eller innehåller för mycket information 

vilket kan göra att data går förlorat. Detta har forskaren beaktat i sin analys.   

 

Intervjuerna har analyserats genom att se materialet som en helhet (Graneheim & 

Lundman, 2004). Forskaren måste ”låta texten tala”, dvs. hålla sig textnära i sin 

analys (Graneheim & Lundman, 2004) och inte tolka texten under analysens gång. 

Noggrannhet i att vara textnära var därför av största vikt. Enligt Patton (2002) är 

noggrannhet grundläggande för den vetenskapliga kvaliteten och tillförlitligheten 
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(dependability) i resultatet. Under analysens gång sökte forskaren bekräftelse av 

resultatet genom att kontinuerligt röra sig mellan intervjutext och resultat. Detta kan 

sägas förstärka studiens tillförlitlighet (Kvale & Brinkmann, 2009). En manifest 

innehållsanalys där forskaren arbetar textnära jämfört med en latent analys, där 

tolkning sker på en mer abstrakt nivå valdes, eftersom den förstnämnda anses vara 

ett utmärkt alternativ för nybörjare (Graneheim & Lundman, 2004). Det förekommer 

latent analys t.ex. i de delar av intervjumaterialet som handlar om upplevelsen av 

synskadan.  

 

Ytterligare omständigheter av vikt för studiens tillförlitlighet är forskarens förmåga att 

etablera kontakt med informanten, kunna lyssna och förstå vad som sägs samt att 

visa respekt för och undvika att påverka den intervjuade (Polit & Hungler, 1999). 

Författarens uppfattning är att detta uppnåtts i sju av åtta intervjuer. Varför det var 

svårt att uppnå tillfredsställande kontakt med en av informanterna förblir okänt, men 

svaren indikerade att personen inte betraktade sig som synsvag trots att denna 

informant accepterat att medverka i intervjun.  

 

Att vara förtrogen med undersökningsgruppen ger även ökad tillförlitlighet åt 

undersökningen eftersom man har en djupare förståelse för det som studerats (Polit 

& Hungler, 1999). Studiens confirmability, vilket handlar om risken att vilja bekräfta 

sin förförståelse i informanternas utsagor, var författaren medveten om. Forskaren 

har försökt behålla objektivitet både genom datainsamlingen och analysen. Att som i 

detta fall själv vara mamma med en synnedsättning medförde en viss förförståelse 

som kunde medföra både för- och nackdelar under datainsamlingen såväl som under 

analysfasen. Det tycktes dock även ha varit förtroendeingivande i kontakten med 

informanterna. Forskarens förförståelse innebar att hon lätt kunde ställa följdfrågor 

och ställa mer ingående frågor, men det ökade även risken för att bli selektiv och inte 

ställa de följdfrågor som krävdes för att t.ex. klargöra vad som menats med det 

sagda. I och med denna förförståelse förelåg även en risk för att forskaren ville få 

bekräftade egna erfarenheter genom att söka efter vissa typer av svar. För att 

undvika detta ställdes öppna frågor, ledande frågor undveks så långt det gick samt 

om informanterna ställde personliga frågor till forskaren togs dessa upp efter avslutad 

intervju för att inte färga det inspelade materialet.  

 



45 
 

Genom att redovisa urval, använda citat från intervjumaterialet samt genom att använda 

en intervjuguide försökte forskaren öka studiens transferability (överförbarhet till andra 

situationer).  

 

Totalt intervjuades nio mammor varav en intervju exkluderades. Mättnad i materialet 

hade uppnåtts vid sju intervjuer, men eftersom den sista intervjun redan var 

överenskommen togs den med i analysen. Ytterligare en informant anmälde intresse för 

deltagande i ett sent skede, men på grund av tidsbrist och en redan uppnådd mättnad 

genomfördes inte den intervjun. Denna informant bodde i litet samhälle vilket hade 

förbättrad den demografiska statistiken men sex informanter bosatta i stad och två i 

mindre samhällen bedömdes dock vara en acceptabel spridning vad gäller bostadsort.   

Informanterna i studien hade generellt en hög utbildningsnivå och var heltidsarbetande. 

Att arbeta heltid är inte vanligt i gruppen personer med synnedsättning (Synskadades 

Riksförbund, 2011). Av SRFs medlemmar som är i arbetsför ålder har mindre än hälften 

ett arbete. Deltagarna i denna studie hade inga ytterligare funktionsnedsättningar och 

kan därför antas ha en större arbetsförmåga jämfört med de flesta personer med 

synnedsättning som har ytterligare funktionsnedsättning. Antalet blinda informanter som 

intervjuades var tre och synsvaga fem. Proportionellt var andelen blinda i studien något 

större än i gruppen personer med synnedsättning som helhet.  

 

Kvalitativa intervjuer kan upplevas som mycket närgående och även negativa särskilt 

om den intervjuade upplever sin situation som negativ. Ett sätt att kompensera för 

detta var genom att informanterna med egna ord fick berätta om sin situation för en 

oberoende person insatt i deras situation genom att själv vara synskadad och 

mamma (Wamboldt, 1992).  Informanterna fick själva välja den fysiska platsen för 

intervjun och kunde på så vis öka möjligheten att känna sig trygga i 

intervjusituationen.  

 

Frågeguiden bestod av frågor om personens bakgrund samt fem övergripande öppna 

frågor. En av dessa ”Hur hanterar du din vardag?” ansågs av de flesta av 

informanterna vara för öppen. Till varje öppen fråga fanns några följdfrågor. En av 

informanterna hade svårt att svara på de öppna frågorna och en annan var mycket 

restriktiv i sina svar vilket medförde att forskaren fick ställa mer slutna och därmed 
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mer ledande frågor för att få en mer nyanserad beskrivning från dessa båda 

informanter.  

 

Eftersom intervjuerna spelades in på band kan informanterna ha svarat annorlunda 

än utan bandspelare men författarens uppfattning är att informanterna glömde bort 

bandspelaren ganska snart. 

 

5. Slutsats 
Informanterna i denna studie beskrev sig som vanliga mammor med vanliga vardagliga 

krav och måsten. Den enda faktorn som skiljer sig åt är frånvaro av förmågan att se 

vilket medförde bekymmer. Informanterna upplevde sin psykosociala situation generellt 

som god men upplevde det som kränkande att t.ex. behöva förklara och försvara sina 

behov gällande till exempel ledsagning. I synnerhet synsvaga levde med en ständig 

konflikt mellan att det inte skulle synas att de hade en synnedsättning och att de 

därmed inte berättade att de hade en funktionsnedsättning, och att vilja få omgivningen 

att förstå och acceptera synnedsättningen. Resultaten visade att mammor med 

synnedsättning hade höga prestationskrav på sig själva för att känna att de dög lika bra 

som en normalseende förälder samt att vardagen var både energi- och tidskrävande. 

De upplevde på så sätt en ökad risk för att utsättas för psykosocial stress. Bemötandet 

av mammor som har en synnedsättning är generellt bra även om de då och då får höra 

kommentarer som upplevs som kränkande.   

 

Att umgås med andra i samma situation är av stor betydelse för den psykosociala 

hälsan eftersom man då har lättare för att identifiera sig samt har lättare för att hitta 

copingstrategier för att hantera sin situation.  Informanterna hade tillgång till en del både 

emotionella och praktiska strategier för att hantera sin vardag. Enligt de intervjuade 

mödrarna så ökade deras self-efficacy de med barnens ålder och antal, eftersom det 

därmed blev lättare att hantera situationen som förälder med synnedsättning.   
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Bilaga 1 

 
 

Uppsala 3 mars 2011 
Hej! 
 
Jag undrar om du vill dela med dig av dina erfarenheter! Jag ska göra en studie om 
synskadade mammors psykosociala hälsa, som en del i min mastersutbildning i 
Folkhälsa, och är intresserad av din medverkan.  
 
Syftet med studien är att beskriva hur synskadade mammor med barn i åldern 0-16 
år upplever sin psykosociala hälsa samt hur de hanterar sin situation. Om detta finns 
mycket litet forskat. Deltagandet är frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta 
din medverkan. Endast undertecknad kommer att ha vetskap om vilka som 
intervjuas. Konfidentialitet garanteras. 
 
Studien blir i form av en intervju och kommer att ta cirka 1-1 ½ timme. Du får 
bestämma var och när vi träffas. Intervjun kommer jag att spela in och så fort 
materialet skrivs ut på dator kommer jag att radera allt från bandspelaren för att 
garantera konfidentialitet.  
 
Jag heter Karen Fridriksdottir och går mastersutbildning i folkhälsa vid Uppsala 
universitet. Jag gör nu min sista termin vilket innebär att jag ska skriva en 
mastersuppsats på 30hp.  
 
Om du kan tänka dig att delta, får du gärna kontakta mig senast fredagen den 18:e 
mars, se kontaktinformation nedan. Om du tackar ja genom att kontakta mig, 
samtycker du till medverkan. 
 
Du är varmt välkommen att höra av dig om du undrar över något. Jag ser fram emot 
att intervjua dig och hoppas det blir ett givande samtal för oss båda.  
 
Med vänlig hälsning 
 
Karen Fridriksdottir 
Tel. 0708 95 02 68 
e-post: karen.fridriksdottir.0472@student.uu.se 
 
Min handledare 
Karin Sonnander 
Tel. 018 471 61 69  
Karin.sonnander@pubcare.uu.se 
 
  

Ändrad fältkod

mailto:karen.fridriksdottir.0472@student.uu.se
mailto:Karin.sonnander@pubcare.uu.se
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Bilaga 2 
Frågeguide: 
 
Bakgrund 
Ålder 
Typ av synskada/synstatus 
Ensamstående/sammanboende? 
Sambo/make även synskadat? 
Hur gammalt är barnet/barnen? Är även de synskadade? 
Jobbar du? Heltid/deltid? 
Bor du i hus/lägenhet/stad/landsbygd? 
Utbildningsnivå?  
Medlem i synskadeförening? 
 
Berätta för mig hur du som synskadad mamma upplever att göra saker 
tillsammans med dina barn. 

- Hur är det för dig att ta dig från a till b på egen hand? 
 
Hur hanterar du din vardag? 

- Hur upplever du din hälsa?  
 
Berätta för mig om ditt sociala nätverk  

- Har du kontakt med andra synskadade mammor?  
- Har du någon att anförtro dig till?  

 
Hur upplever du att du som synskadad mamma blir bemött? 

- Upplever du att du får den hjälp du behöver?  
 
Berätta för mig om de krav du som synskadad mammaupplever i vardagen. 

- Upplever du att din relation med ditt barn skiljer sig från seende föräldrars?  
 
Har du något du vill tillägga, något tips du vill lämna till andra synskadade mammor? 
 
Tack så mycket för din medverkan. Kan jag få kontakta dig om något är oklart eller 
om någon ytterligare fråga uppkommer? 
 
 


