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Abstract 

Author: Matilda Norman & Maria Onselius 
Title: “… a person with vision just takes over and fix everything.”: a qualitative study about 
how parents who are visual impaired experience and manage the meeting with the world 
around them. [translated title]  
Supervisor: Tina Mattsson 
Assessor: Ulf Drugge 
 
The aim with this study was to gain knowledge about how parents who are visual impaired 
experience and manage the meeting with the world around them. To have children and to be 
visual impaired creates a complex situation. There is not only the problem how to manage the 
parenting in technical terms. The disability is also filled with stigma because it diverges from 
the norms of society. There is not only demands from society about how the parent should 
behave, the parent also create demands of themselves. Eight parents who are visual impaired 
were interviewed in the study. They had children who were between zero and eighteen years 
old. There were six mothers and two fathers. Our choice has been to enlighten our framing of 
the question with Goffman’s theory of stigma and Giddens theory of norms and values. 
Because of the lack of previous research on this subject we have used contiguous research 
which can be connected to our study. We have found that the people we have interviewed 
have to fight for their right to be a parent and that the struggle to overcome the weak position 
that they are in is constant. The knowledge about parents who are visual impaired is limited in 
the world around them. Our conclusion is that more knowledge is the key to a better treatment 
as are decreasing the stigma.  
 
Key words: perspective of parenting, visual impaired, different experience of parenting, 
stigma.  
 



 

Förord 

Vi vill tacka de intervjupersoner som ställt upp på våra intervjuer och därmed bidragit med 

sina upplevelser och erfarenheter. Ett stort tack riktas även till vår handledare Tina Mattson, 

lektor i socialt arbete vid Högskolan i Kalmar, för informativ vägledning och konstruktiv 

kritik. Vi vill även tacka de personer vid Syncentralerna i Kalmar län och Synskadades 

Riksförbund som förmedlat kontakten mellan oss och intervjupersoner vilket möjliggjort 

denna studie. Vidare vill vi tacka de som korrekturläst vår studie för synpunkter. Slutligen vill 

vi tacka de personer som hjälpt oss med teknisk utrustning, ingen nämnd ingen glömd.     

 

 

Matilda Norman & Maria Onselius 

Mönsterås/Kristdala, januari 2009. 
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1 Problemformulering 

Att leva i en kontext som domineras av seende är vardag för individer med synnedsättning 

(Karlsson, 1999, s.113-114). Då personer med synnedsättning interagerar med andra 

människor är dessa sociala kontakter inte lika okomplicerade att vare sig inleda eller avsluta 

som hos seende. En verbalisering är alltid ett måste för att veta vem som är i ens närhet. Att 

utbyta menande blickar är omöjligt såvida individen inte vill säga: ”Jag har bråttom” i stället 

för att titta ner på sitt armbandsur, som är ett tecken på att tiden är knapp. En kontakt kan inte 

stanna vid ett ytligt leende som bekräftar att personerna ofta möts. Om detta skall leda till en 

bekantskap måste ord utbytas. Då människor möter varandra tar varje individ ställning till 

huruvida de skall anpassa sig genom att ha matchande kläder, agera enligt normen etc. De tar 

också ställning till hur långt de är villiga att gå för att hålla sig till rådande normer (a.a., s.118-

121). Bland mänsklighetens förmågor finner Karlsson (1999) att synen är den viktigaste 

förmågan (s.113-114). Även interaktionen med den fysiska miljön kan vara problematisk för 

individer med synnedsättning. Att kunna förflytta sig från punkt A till punkt B är inte en 

självklarhet (Handisam, 2008a). Omvärlden är inte alltid anpassad för att individer med 

synnedsättning skall kunna orientera sig på egen hand (Handisam, 2008b).  

 

Beroende på att samhällets norm som enskilda individer har att förhålla sig till enligt Barron 

(2004) är en vit, medelålders, heterosexuell, icke-funktionshindrad man av övre medelklass 

hamnar kvinnor med funktionsnedsättning utanför den traditionella rollen (s.18). Detta kan 

exempelvis ses genom ifrågasättandet av om de är kapabla som föräldrar i mötet med 

omvärlden (a.a., s.31). Definitionen omvärld beskriver Gustavsson Holmström (2002) som då 

föräldern med funktionsnedsättning möter samhällets föreställningar om deras föräldraskap. 

Det innefattar även mötet med förälderns sociala nätverk. Det är i denna kontext som 

förälderns identitet och självbild skapas (s.234-235).  

 

Att vara förälder och att ha en funktionsnedsättning lägger ytterligare en dimension till 

problematiken då det inte längre enbart är en enskild individs förutsättningar och behov man 

ska förhålla sig till. Samhället ska i detta läge anpassa sina insatser så att föräldrarna kan 

utöva sitt föräldraskap. Föräldern ansvarar för sin roll och samhället ansvarar för att bistå med 

exempelvis anpassade hjälpmedel och assistans i familjens livssituation (Gustavsson 

Holmström, 2002, s.29-30). Sköld (2006) tar upp problematiken med att det finns en brist på 

expertkunskap. Detta då alla är enskilda individer med specifika behov (s.128). Att vara en 
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individ som har specifika behov försätter denne stundom i en stigmatiserad situation 

(Goffman, 2008 s.11-12). Ett sätt att belysa hur individerna blir bemötta är Jönssons (2006) 

skildring av det mediala intresset för individer med funktionsnedsättning. Hon beskriver hur 

media väljer att vinkla reportage utifrån den specifika nedsättningen och hur individen ifråga 

klarar saker med hänsyn till detta. Hon menar att det alltid är kombinationen ”nedsättning och 

förmåga” som väcker intresset, aldrig enbart ”förmågan” eller ”personens individuella åsikt”. 

Exempelvis vad mamman tycker om regeringens förändringar i skolplanen eller pappans 

inställning till att det finns så få lekplatser (s.109-110). I ”Från patient till medborgare – en 

nationell handlingsplan för handikappolitiken” ligger fokus på tre områden där åtgärder bör 

sättas in. Dessa är att handikapperspektivet ska genomsyra alla samhällssektorer, ett 

tillgängligt samhälle ska skapas och bemötande av individer med funktionsnedsättning ska 

förbättras (Prop. 1999/2000:79, s.1).  

 

Utifrån detta är det av intresse att undersöka upplevelsen och erfarenheten i mötet med 

omvärlden hos föräldrar med funktionsnedsättning. Vi vill vinkla vår studie utifrån ett 

föräldraperspektiv där föräldrarnas tankar kring föräldraskap, svårigheter och möjligheter ska 

belysas i relation till deras funktionsnedsättning. Då det har förts många diskussioner kring 

föräldrar med utvecklingsstörning och deras föräldraförmåga väljer vi att belysa de föräldrar 

som har en fysisk funktionsnedsättning. Detta då vi anser att denna föräldragrupps behov 

faller i skymundan. Vi kommer att avgränsa oss till föräldrar med synnedsättning. Att 

undersöka synnedsättning och den roll det spelar för upplevelsen av föräldraskap är särskilt 

intressant eftersom denna funktionsnedsättning är av komplex natur. Det är exempelvis svårt 

att uppfatta och lägga märke till för andra vid en första anblick. Problematiken föräldrar med 

synnedsättning står inför är inte lika konkret och lättförstålig som det är när en förälder är 

rullstolsburen och denne inte kan springa ifatt sitt barn. Att kunna ta sitt barn till förskola med 

hjälp av den vita käppen och en intränad färdväg kan vara en självklarhet för en förälder 

under den snöfria perioden. Denna kunskap försvinner dock då snön faller och trottoarerna 

inte längre går att känna. Hur ska man göra när man inte ser vilka det är man möter? Ska man 

hälsa varje gång eller låta den man möter hälsa först? Låter andra föräldrar sina barn leka med 

mina barn eller drabbas de pga synnedsättningen?  
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1.1 Syfte 

Syftet med studien är att belysa hur föräldrar med synnedsättning upplever och hanterar sin 

föräldraroll i förhållande till sina egna och omvärldens föreställningar om föräldraskap. 

 

1.2 Frågeställningar 

1. Vilka tankar hade intervjupersonerna till föräldraskap och familjebildning innan de 

blev föräldrar? 

2. Hur upplever intervjupersonerna mötet med omvärlden i egenskap av att vara 

föräldrar? 

3. Upplever intervjupersonerna några speciella omständigheter i sitt föräldraskap som 

härrör från deras synnedsättning? Hur hanterar de i sådana fall dessa?   

 

 

2 Bakgrund 

Bakgrundsavsnittet kommer att introducera läsaren i den historiska utvecklingen som präglat 

individer med funktionsnedsättning. Därefter beskrivs specifikt hur individer med 

synnedsättnings livssituation har sett ut från den tid då exkludering var ett faktum till nutid då 

inkludering är en målsättning. Avslutningsvis definierar vi vad vi i studien menar med 

synnedsättning.    

 

2.1 Repressalier mot reproduktion 

Under 1700-talet fick inte alla ingå äktenskap. Exempelvis utformades en föreskrift vars 

innebörd var att de som led av ärftlig och obotlig epilepsi inte fick ingå äktenskap, detta av 

rashygieniska skäl. Tanken var att de ”dåliga” generna skulle elimineras till nästa generation. 

I början av 1900-talet inkluderades även sinnessjukdom, sinnesslöhet och smittsam 

könssjukdom som rekvisit för att individen inte skulle ingå äktenskap (Olsson, 2004, s.88-89). 

Som en följd av detta kom även en lag om tvångsmässig sterilisering under 1930-talet 

(Förhammar, 2004, s.61) som bland annat innebar att sinnesslöa inte släpptes ut från 

institutionerna såvida de inte ”frivilligt” gick med på sterilisering (Bengtsson, 2004, s.71). 

Samhället skulle vara fritt ifrån människor som bröt emot idealbilden. Var du asocial, nervöst 

belastad eller hade en funktionsnedsättning som inte var önskvärd var tanken att exkludera 

dessa gener från den svenska befolkningen. Alltefter hand skulle befolkningen därmed bli mer 

”ädel” och ”renrasig” (Holgersson, 2002, s.67-68). Ytterligare argumentation för att exkludera 
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personer med funktionsnedsättning från att bli föräldrar var ur ett barnperspektiv. Detta 

innebar att dessa individer sågs inneha en hög risk att vanvårda sina barn dvs de sågs som 

inkompetenta föräldrar (Förhammar, 2004, s.61). Att själv reglera huruvida man ville bli 

förälder blev med tiden lättare då preventivmedel blev mer tillgängligt. Rätten till sin egen 

kropp och sin egen sexualitet blev mer accepterat (Engwall, 2004, s.77). Under 1970-talet 

infördes även steriliseringslagen som innebar att den tvångsmässiga steriliseringen förbjöds 

(Förhammar, 2004, s.61). 

 

2.2 Inkludering och exkludering i samhället 

Utbildning sågs som lösningen på att inkludera individer med synnedsättning i samhället. 

Därav belyser vi den paradox som uppstod med de specialinriktade skolorna. I slutet av 1800-

talet blev det obligatorisk skolplikt för blinda barn i Sverige. Även hantverksskolor för vuxna 

bildades under denna tidsepok (Lindqvist & Sauer, s.59).  Syftet var att de blinda inte skulle 

belasta fattigvården och att tiggerier skulle upphöra. Genom att ge personer med 

synnedsättning en yrkesutbildning skulle de bli fullvärdiga samhällsmedborgare (Förhammar, 

2004, s.49). Under 1930-talet kom all undervisning till blinda att förläggas till 

Tomtebodaskolan i Stockholm. Denna skola kom att utgöra en stor del i dessa barns liv då 

detta var det enda lärosätet som var anpassat för blindundervisning. Barnen bodde på 

internatskola och besökte sina familjer i mån av ekonomi och geografiska avstånd. Kontexten 

som barnen växte upp i införlivade möten med barn som hade liknande funktionsnedsättning 

som de själva, deras sociala nätverk präglades av synnedsättningen. Detta innebar en 

segregering som hindrade inkludering i det ”vanliga” samhället och ett utanförskap var ett 

faktum. Detta kom att förändras kring 1900-talets mitt då alla barn med synnedsättningar 

skulle integreras i vanliga skolar i sina hemkommuner (a.a., s.54). Detta var det första steget 

till att personer med synnedsättning skulle inkluderas och accepteras som ”värdiga” 

samhällsmedborgare. Nu kom tidsepoken då normalitet eftersträvades för personer med 

funktionsnedsättningar (Tideman, 2004, s.123). Detta i tidsandan då normaliseringsprincipen 

aktualiserades. Innebörden var att personer med funktionsnedsättningar skulle ha rätt till en 

”normal” dagsrytm, veckorytm, rätt till sin egen sexualitet etc (Nirje, 2003, s.15-20). 

Individer med funktionsnedsättning skulle först ses som en individ därefter skulle 

funktionsnedsättningen appliceras (a.a., s.92).  
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2.3 Definition av synnedsättning  

Att definiera synnedsättning är komplext. Nedan följer en sammanställning som utgår från det 

material som Syncentralerna i Sverige har som utgångspunkt då det bedöms huruvida en 

individ är berättigad till deras stöd samt hjälpmedel1. 

  

I mötet med individer som har en synnedsättning är det svårt att ge en exakt beskrivning för 

hur synskadan upplevs av individen. Man kan endast återge vilken synskärpa som går att mäta 

vid en ögonundersökning vilket delas in i olika kategorier. Nedan återger vi en beskrivning av 

olika sorters synskadekategorier. Utgångspunkten är att en individ med optimal synförmåga 

ser 1,0 (Handikappinstitutet, 1990, s. 25-29). 

 

Benämning av synskada Maximal synskärpa Minimal synskärpa 

Måttlig synsvaghet <0,3 0,1-2 

Uttalad synsvaghet <0,1-2 0,05 

Grav synskada med små 

synrester 

<0,05 (från 3 meter) 0,02 

Grav synskada med mycket 

små synrester 

<0,02 (från 1 meter) P (ljusperception) 

Grav synskada inga 

synrester 

Ej P (ljusperception)  

                                                                

Att kategorisera de olika synskadorna är en förenkling av den komplexa situation som 

professionella och den enskilda individen står inför. Varje individ kan uppleva 

synnedsättningen olika trots att de enligt tabellen ovan tillhör samma kategori. Ytterligare en 

dimension på den individuella upplevelsen är olika symtom som kan skapa olika synförmågor 

beroende på yttre omständigheter. Exempel är pulserande synfält, ofrivilliga ögonrörelser och 

tunnelseende. Man kan exempelvis inneha fullgod synförmåga i ett synfält men detta kan vara 

mycket begränsat vilket gör att kategoriseringen blir ytlig i mötet med individen 

(Handikappinstitutet, 1990, s. 25-29).  

   

                                                 
1Enligt Berit Steiner, Syncentralchef/Kurator Västervik, Landstinget i Kalmar län. Telefonsamtal 2008-12-03.     
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3 Tidigare forskning 

Det finns mycket forskning om föräldraskap och om funktionsnedsättning. Forskning som 

specifikt belyser föräldrar med funktionsnedsättning är däremot mer begränsad. I följande 

avsnitt kommer vi därför att lyfta fram forskning som är relevant för vår studie genom att 

presentera forskning om hur det är att leva med funktionsnedsättning samt forskning som 

handlar om föräldraskap. Vi kommer börja med att presentera de studier vi hittat som 

specifikt behandlar föräldrar med synnedsättning.   

 

3.1 Att vara förälder och ha en synnedsättning 

Edberg (1997) har undersökt samspel och interaktion mellan förälder och barn genom att göra 

en fallstudie där hon följt en blind mamma och hennes spädbarn. Kvinnan ersatte sina brister 

med fysisk kontakt. Allt eftersom barnet blev äldre använde de sig av mer kommunikation 

och hörseln kom att spela än större roll. Desto rörligare barnet blev ju viktigare blev den 

verbala kommunikationen. Innan barnet kunde uttrycka sig verbalt kunde det låta som om 

mamman pratade med sig själv, detta då hon med språket meddelade sin närvaro och 

medverkan i exempelvis barnets lek (s.42-44).  Vad det gäller hörseln beskriver Edberg 

(1997) hur mamman tog del av barnets känslor och även när det blev större och förflyttade sig 

lyssnade av vad barnet gjorde och befann sig (s.44-46). Hon fann att samspelet mellan 

föräldern och barnet var ömtåligt men om bristen av ögonkontakt kompenseras finns det inga 

indikationer på att anknytningen är problematisk (a.a., s.58). 

 

Vi har även funnit en C-uppsats som belyser föräldraskap med synnedsättning ur två olika 

perspektiv, barnets upplevelse av att ha en förälder med synnedsättning och förälderns, i det 

här fallet mammans, upplevelse av barnets uppväxt (Ekstrand, 2002, s.11). Ekstrands (2002) 

uppsats har en kvalitativ ansats där hon intervjuat fyra flickor som växt upp med en mamma 

med synnedsättning och fyra mammor med synnedsättning med syfte att beskriva flickornas 

livsvärld och mammornas erfarenhet av sitt föräldraskap (s.12).  

 

Ekstrand (2002) visar på flera forskningsresultat som pekar på att synen är viktig för att vi ska 

kunna kommunicera med varandra. Ett barn i studien visade sig ha svårt med ögonkontakt 

trots att mamman alltid försökt vända ansiktet mot henne när hon pratade med henne. Som 

förälder med synnedsättning bygger den första tiden med barnet mer på fysisk kontakt och 

verbal bekräftelse istället för ögonkontakt. Här finner Ekstrand (2002) att mammorna är väl 



 

7 

medvetna om detta som kan anses vara en svaghet. De ansåg därför att det var av stor vikt att 

barnen vistades i en seende värld för att lära sig att ta ögonkontakt och att därigenom utveckla 

sin kommunikationsförmåga (s.27-28). Att vara eller leva med en förälder som har en 

synnedsättning innebär att andra strategier måste tillämpas för att få vardagen att fungera 

jämfört med föräldrar som är seende. Ett barn i Ekstrands (2002) studie ritade i vax för att 

mamman skulle ha möjlighet att ”se” vad hon ritat (s.28-29). Att ta hjälp av samhälleliga 

insatser som finns att tillgå eller att planera sin vardag utefter individuell förmåga är också 

exempel på strategier för att klara sin vardag.  

 

Barnen i Ekstrands (2002) studie upplevde inte att det ställts större krav på dem jämfört med 

andra i samma ålder. Däremot att de själva tagit mer ansvar och snabbt blivit självständiga. 

Omgivningens inställning till barnen var att de var duktiga. Mammorna upplevde däremot att 

de blev ifrågasatta, möttes av negativa attityder och okunskap. Framför allt att det ställdes 

hårdare krav på dem som föräldrar jämfört med föräldrar som är seende (s.30-33).   

 

3.2 Att vara förälder med en fysisk funktionsnedsättning 

Gustavsson Holmström (2002) undersöker i en studie hur föräldrar med fysiska 

funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar upplever och hanterar sin föräldraroll (s.16). 

Studien har en kvalitativ ansats där hon intervjuat föräldrar i elva olika familjer (a.a., s.53).  

 

I kontexten familjebildning och föräldrarnas upplevelse av deras familj menar Gustavsson 

Holmström (2002) att de beskriver sig som en vanlig familj som lever med speciella 

omständigheter (s.128). Hon beskriver vidare hur föräldrarna kämpar med att slippa bli 

stigmatiserade för att på så sätt uppnå normalitet. Gustavsson Holmström (2002) menar att 

föräldraskap och funktionsnedsättning är av ideologisk betydelse då de inte har någon stark 

förknippning (s.129-131).  

 

Positiva och negativa aspekter tas upp vad gäller familjens nätverk. I den negativa aspekten 

kan den ideologiska föreställningen vara begränsande kring att exempelvis skaffa barn 

samtidigt som nätverket kan utgöra stödjande resurser för föräldrarna (Gustavsson 

Holmström, 2002, s.138-151). Beträffande resurser som föräldrarna ser i sitt föräldraskap 

poängterar de att det hela tiden sker en balansgång mellan kreativitet och envishet. Detta 

placeras i kategorin ”eget arbete” då familjens vardagssituation beskrivs (a.a., s.155-186).  
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Då föräldrarna talar kring hur deras funktionsnedsättning inverkar på barnet talar de kring 

både nutid och framtid. Även här uppstår en ambivalens mellan två olika komponenter. Det 

rör sig då om både negativa och positiva aspekter. Exempel på negativa aspekter är att barnet 

får ta för mycket ansvar men föräldrarna ser även detta som en resurs för barnet i en framtid. 

Det kommer att ha lärt sig ta ansvar och hänsyn vilket kan generera en fördel av sin något 

annorlunda uppväxt (Gustavsson Holmström, 2002, s.187-230). Gustavsson Holmström 

(2002) poängterar att mest centralt i hennes studie är denna dubbelhet som föräldrarna hela 

tiden lever i (s.240-243).  

 

3.3 Blindas beskrivning av sin livssituation  

Karlsson (1999) har gjort en studie med fenomenologisk psykologisk ansats där han 

undersökt barndomsblindas vardagliga upplevelser, detta ur de blindas perspektiv (s.15). 

 

Då blinda och seende socialiserar krävs att båda parter anpassar sig efter varandra, exempelvis 

att ha en viss ordning eller att den seende informerar om saker som kan ställa till problem för 

den blinda. Detta möte kan både vara positivt och negativt, parterna besitter olika erfarenheter 

vilket kan vara berikande i interaktionen (Karlsson, 1999, s.118-121). En baksida på mötet 

med seende är det beroende som den blinda stundom känner. Exempelvis att bli ledsagad kan 

upplevas som att gå på andras villkor, den information som är tillgänglig är begränsad. Att 

själv välja vad som är intressant att skaffa sig kunskap om är en längre process som då måste 

vara tillgänglig. Om den inte är det måste den blinda vänta på att kunna få informationen från 

en medmänniska. I beroendeställningen finns risk för att den personliga identiteten går 

förlorad (a.a., s.121-122).      

 

Karlsson (1999) beskriver i sin studie att stigma är en social konstruktion, individen blir märkt 

för att denne är blind. Detta diskuterar han utifrån individernas egna upplevelser av 

stigmatisering vilket kan ske både då individen möter människor mer regelbundet eller i en 

kort sekvens i deras vardag. Det sist nämnda är enligt Karlsson det vanligaste, vilket de blinda 

som deltagit i hans studie tror beror på att de seende vänjer sig vid situationen. Ett sätt som 

stigmatisering kan visas på är att individen ”blir” sin funktionsnedsättning. Individen går från 

subjekt till objekt vilket kan upplevas som en besvikelse. Att den seende glömmer bort 

synnedsättning är inte blindas önskan. Det är inte synnedsättningen som ska prägla relationen 

utan individen. Om fokus ligger på funktionsnedsättningen kommer individen att uppleva att 

denna innehar ett mindre värde, vilket ofta är ett faktum då en avsaknad av en förmåga 
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(synen) ofta leder till den känslan. Stigmatisering härleds inte huruvida synnedsättningen är i 

fokus eller inte, det kan med rätt bemötande stärka individen att få frågor som är direkt 

härledda till synnedsättningen. Men då hjälpsamheten tar överhand och personens signaler om 

att det räcker med hjälp eller att det inte behövs leder det till stigmatisering (s.135-140). Ett 

annat exempel är då blinda blir sedda med en stor beundran som upplevs härröra från att 

synnedsättningen gör dem speciella, i vissa situationer mystiska. Detta beskriver Karlsson 

(1999) som positiva fördomar som är mycket vanliga och svåra att bemöta just för att de 

framförs med beundran i rösten (s.140-141). 

 

3.4 Vad innebär föräldraskap?  

Bäck-Wiklund och Bergsten (1997) har gjort en studie kring det moderna föräldraskapet. De 

har följt ett 30-tal unga barnfamiljer under mer än två år. Slutsatserna presenteras utifrån det 

dagsaktuella forskningsläget beträffande föräldraskap. De metoder som tillämpats är 

intervjuer, dagböcker och enkäter. Dessutom har de gjort en egenskapslista där frekvensen 

mäts hos olika egenskaper (s.206-209).       

 

I och med att ett barn föds upphör en stor del av självständigheten för kvinnorna och männen. 

Som förälder styrs livet till stor del av barnets behov (Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997, s. 

107). Författarna tar inte bara upp kravet vad gäller att förstå sitt eget barn och vad det är i 

behov av. De menar att det även finns krav från samhället och den sociala omgivningen att 

leva upp till. I och med detta ligger intresset för barnets bästa inte enbart hos föräldrarna 

personligen. Som hjälp till föräldraskapet tas yttre stödsystem upp som hälsovård, 

föräldrautbildning och förskolor. Det finns även ett informellt stöd som kan komma från 

föräldrar, grannar, vänner etc (a.a., s.111). Utifrånkommande krav innebär även krav från 

föräldern själv. Det blir beroende på förälderns kompetens om barnet ska utvecklas optimalt 

(a.a., s.112-113).  

 

 

4 Teori 

Vi avser att belysa hur intervjupersonerna i vår studie upplever och hanterar sin föräldraroll 

gentemot omvärlden. För att beskriva detta utgår vi från Goffmans (2008) teori om 

stigmatisering som diskuterar hur en individ med ett stigma på olika sätt bemöter och blir 
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bemött av omvärlden. För att klarlägga detta använder vi Giddens (2003) som argumenterar 

för hur normalitet är det styrande i mötet med omvärlden.  

 

4.1 Relationer och stigmatisering  

Enligt Goffman (2008) är begreppet stigma till för att beskriva relationen mellan människor. 

Detta har inte med en egenskap att göra utan är ett sätt att förklara hur individer upplever 

andra och sig själva. Det går att urskilja tre olika stigman. Det första är kroppsligt stigma och 

kommer utav en fysisk avvikelse, ett exempel på detta kan vara en individ med 

synnedsättning vars brist är att finna och upprätthålla kontakt via ögonen. Det andra stigmat är 

av personlighetskaraktär så som en avvikande tro, kriminallitet osv. Det tredje och sista 

stigmat är beroende på individens ursprung, etnisk tillhörighet, könstillhörighet och 

klassbakgrund (s.14-15).  

 

Det samhälle vi lever i avgör för vilka redskap som kommer att dela in individer i olika 

kategorier så som föräldrar, barnlösa, karriärskvinnor och akademiker. Samhället avgör också 

hur de ovan nämnda kategorierna skall agera inom vardera grupp. Var man träffar personer 

som avviker, exempelvis en mamma med ledarhund och små barn, är avgörande för hur denna 

miljö kommer att kunna hantera deras närvaro. I detta sammanhang tillskrivs den sociala 

identiteten individen. I detta skede tar våra förväntningar form och med förväntningarnas 

uppkomst kommer de krav som appliceras på mamman med synnedsättning. (Goffman, 2008, 

s, 11-12)     

 

Att leva med ett stigma innebär att omvärlden sätter krav på hur individen skall uppträda. Dvs 

det samhället har bedömt vara ett lämpligt beteende. Exempelvis skall personer med 

synnedsättning bete sig utefter vad omvärlden förväntar av dem. På så sätt kommer den 

situation individerna möts i att präglas av en större säkerhet och godtycklighet utifrån den 

icke stigmatiserade individen. Det kan ses som ett rollspel då en kategori människor utan 

gemenskap skall vara lika och deras reella identitet kan endast uppvisas i de sammanhang då 

stigmat ej är av betydelse (Goffman, 2008, s.116).  

 

Hur ser då en individ med ett stigma på sig själv och vilken roll spelar de som inte tillhör 

denna kategori för individens välbefinnande samt de som innehar samma stigma? Goffman 

menar att individer med stigma i många situationer betraktar sig som alla andra vilket även 

dennes omgivning kan göra. Men i samma mening menar både den stigmatiserande och 
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dennes omgivning att individen avviker från normaliteten. Detta dubbla budskap har 

ytterligare en dimension vilket är att desto mer normala människor den stigmatiserade har i 

sin närvaro desto mindre känner denne då av stigmat (Goffman, 2008, s.114-115). Men vad 

betyder då de med samma stigma för individen? En naturlig del är förståelsen för stigmat. 

Goffman (2008) exemplifierar med en blind flicka och hur hon värdesätter de i gruppen 

blindas förståelse för varandra. Men hon har först kommit till insikt om detta då hon både haft 

sociala kontakter med personer från gruppen blinda och de som inte har tillträde dit. Vidare 

argumenterar hon för att de båda umgängena har sina för- och nackdelar (s.113). Hur en 

individ kommer att möta sitt stigma beror på den personliga identiteten, för att beskriva dess 

betydelse kommer individen att hantera sitt stigma på olika sätt (s.50).    

 

4.2 Samhällets normer och värderingar  

Giddens (2003) beskriver på olika sätt varför samhället ser ut som det gör och vad som gör att 

vissa sätt att vara på ses som annorlunda. Detta försätter de individer som bryter mot normen 

utanför det accepterade, vilket skiljer sig från kultur till kultur. Vardera kultur har inrotade 

mönster, dessa följer individen från generation till generation. I samhället finns då normer och 

värderingar som klargör vad som ses betydande för de individer som är en del av den 

kulturen. Inom kulturen kan finnas dispyter om vad som är den rättfärdiga uppfattningen om 

fenomen och handlingar. Normer och värderingar införlivar inget för evigt utan är benägna att 

omarbetas, mer acceptans för avvikelser mot normer och värderingar utgör möjlighet till 

förändring (s.37-39). Baksidan av ett normbrott är att en repressalie alltid efterföljs. Detta för 

att normens existens skall säkras. Repressalien kan förete sig olika, den kan vara formell och 

på så sätt finns en officiell kontroll av att det ”rätta” efterlevs av samhällets olika individer. 

Det andra är informell och då en individs sätt ifrågasätts utan någon formell uppdragsgivare 

som står bakom repressalien (a.a., s.195).     

 

Att leva i samhället och ha en funktionsnedsättning kan skapa skillnader då människor 

interagerar med varandra. Det generella sättet att samspela i vardagen försvinner, personen 

med en funktionsnedsättning behöver hjälp i vissa lägen men samtidigt vill denne leva 

oberoende de andra individerna. En risk i mötet är att sympati för individen med 

funktionsnedsättningen uppstår vilket kommer att påverka individens bild av sig själv 

(Giddens, 2003, s.160-161).   
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5 Metod 

5.1 Val av metod 

Vi har valt en kvalitativ ansats då vi eftersöker en deskriptiv empiri som grundas av 

individuella upplevelser och erfarenheter (Denscombe, 2000, s.243). Empirin skall berika ett 

område som inte är forskat kring i någon stor utsträckning. Den empiri vi anser kunna belysa 

vårt syfte skall inte ge exakta utsagor utan vara av följsam karaktär utifrån individernas 

upplevelse och erfarenhet (Magne Holme & Krohn Solvang, 1997, s.78). Vi har för avsikt att 

finna sammanhang i individernas liv som belyser hur de upplever att deras föräldraskap skiljer 

sig från andras. Både utifrån deras egen uppfattning och deras utsagor som belyser 

omvärldens bemötande. Ovanstående utgör grunden för vårt val av metod som är intervjuer.  

 

5.2 Urval och access  

Vi har genomfört kvalitativa intervjuer med åtta personer, varav sex kvinnor och två män. Vi 

har utnyttjat flera olika sökvägar för att komma i kontakt med potentiella intervjupersoner. I 

första hand kontaktade vi Handikappförbundens Samarbetsorgan i Kalmar som hjälpte oss att 

komma i kontakt med Synskadades Riksförbund i Kalmar län. Genom dem fick vi kontakt 

med en intervjuperson. Vi kontaktade även cheferna på Syncentralen i Kalmar och Västervik 

som förmedlade vårt missivbrev (bilaga 1) till ett femtontalt föräldrar. De rekommenderade 

oss också att kontakta Synskadades Riksförbund i Stockholm och den ansvariga för deras 

föräldranätverk. Genom dem fick ytterligare ett trettiotal föräldrar runt om i Sverige 

information om vår studie och förfrågan om att delta. Sammanlagt kontaktades således ett 

femtiotal personer. Vi valde intervjupersoner utifrån två olika kategorier. Den första var de 

inom ett geografisk begränsat område som vi hade möjlighet att genomföra personliga 

intervjuer ansikte mot ansikte med. Den andra var att finna två intervjupersoner som urskiljde 

sig från de personer vi hade i vårt närområde. En av dem blev vald då han var man då de 

intervjupersoner som visat intresse att delta i vår studie till större delen bestod av kvinnor. 

Den andra intervjupersonen utanför vårt närområde blev utvald då hon var helt blind. Det 

hade visat sig att de flesta av våra intervjupersoner i närområdet hade synrester och vi ville att 

vår studie skulle belysa ett bredare spektrum av synnedsättningar då vi avser att fånga unika 

berättelser.   
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Vårt urval består således av sex kvinnor och två män. Gemensamt för dessa åtta personer är 

att de alla ha någon form av synnedsättning. Intervjupersonerna har olika slags 

synnedsättningar, vissa är medfödda och andra är förvärvade. Åldrarna på intervjupersonerna 

varierar från 22 till 50 år. Att det är män och kvinnor som deltar är också nämnvärt då könet 

är av betydelse för intervjupersonens upplevelse och hantering i förhållande till dennes 

omvärld. Familjekonstellationerna ser också olika ut hos de föräldrar som deltagit, vissa är 

nyblivna föräldrar och andra har många års erfarenhet av att vara förälder. Några av 

intervjupersonerna är gifta, andra lever som sambos. Vissa lever ensamma med sina barn, 

andra har skiljt sig och träffat nya partners och på så sätt fått ”bonusbarn”. En av föräldrarna 

har tvillingar. De har olika boendesituationer så som mindre samhälle och stad. Dessa 

olikheter är avgörande för hur deras omvärld ser ut, dock är det upplevelsen och hanteringen 

av föräldraskapet som är centralt i denna studie. I vår studie är intervjupersonerna utspridda i 

Sverige vilket vi ser som en styrka då detta indikerar på olika upplevelser. Både i förhållande 

till geografiska olikheter samt olika bemötande från de möten som intervjupersonerna erfarit.  

 

5.3 Avgränsningar och perspektivval 

Initialt har vi valt att titta på den problematik som kan uppstå i samband med att ha en 

funktionsnedsättning.  Vi har valt synnedsättning som enda funktionsnedsättning hos 

intervjupersonerna. Detta för att minimera risken att föräldraskapets upplevelser utifrån 

funktionsnedsättningen beblandas med någon annan nedsatt förmåga än synen. Vi har valt att 

inta ett föräldraperspektiv där intervjupersonens egen upplevelse av sitt föräldraskap står i 

fokus. En följd har varit att intervjupersonerna generaliserat i förhållande till sina barn och 

vilka konsekvenser deras synnedsättning kan ge för barnen samt familjen. Då detta 

förekommit har vi lagt fokus på hur föräldern upplever dessa situationer. Vi är medvetna om 

att andra perspektivval varit möjliga men har således bestämt oss för föräldraperspektivet. För 

att förstå den befintliga kontexten har vi även bejakat barn- och familjeperspektivet i studien 

då ett samspel är ett faktum för att kunna utöva sin föräldraroll.     

 

5.4 Genomförande och tillvägagångssätt  

Syftet med vår undersökning är att söka en nyanserad förståelse av intervjupersonernas 

känslor och upplevelser av sitt föräldraskap. Utifrån detta har vi valt att arbeta med 

semistrukturerade intervjuer då det ger flexibilitet i intervjusituationen och därmed möjlighet 

till fördjupning kring de ämnen som diskuteras. För att finna de specifika fenomen som 

intervjupersonerna upplever i förhållande till sin synnedsättning och hur dessa fenomen 
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utvecklas med tidens gång vill vi veta hur intervjupersonerna tänker och agerar i sin 

föräldraroll. Därav väljer vi att ha en intervjuguide som kan jämföras med en handlingslista 

utan speciella krav på en specifik ordning (Robson, 2002, s.278).  

 

Med Robson (2002) som grund har vi utformat vår intervjuguide. Utifrån vårt syfte och 

frågeställningar utvecklade vi teman i intervjuguiden. Varje tema följdes av ett antal frågor 

och nyckelord. Under intervjuerna använde vi guiden för att bibehålla den röda tråden och för 

att fånga olika teman i varje intervju, vi var dock flexibla i förhållande till guiden och lät 

intervjupersonen styra intervjun. Dvs, det fanns under intervjuerna utrymme att följa 

intervjupersonens berättelse och de teman som han/hon kom in på. Vi såg dock till att i varje 

intervju följa upp alla de teman vi hade för avsikt att fördjupa, men i vilken ordning och 

omfattning vi gjorde det kom i viss mån att variera. (s.278). 

 

För att finna förslag på ämnen och inspiration i olika slags problematiker har vi utifrån 

Gustavsson Holmströms (2002) studie kring föräldrar med funktionsnedsättningar identifierat 

problematik som går att applicera på vårt urval. Vi har även på inrådan av SRF:s 

(Synskadades Riksförbund) skol- och utbildningsansvarig2 tagit del av Språngbrädan, ett 

utbildningsmaterial för föräldrar med synnedsättning. Materialet har gett oss en inblick i hur 

olika situationer för föräldrarna kan se ut samt inspiration genom sina olika delar (Johansson, 

2004, s.9-44).     

 

När vi genomfört intervjuerna har intervjupersonerna fått välja plats. En intervju har skett i ett 

grupprum på Högskolan i Kalmar, fem i intervjupersonernas respektive hem och två har varit 

telefonintervjuer. De sistnämnda har skett via högtalartelefon från Marias hem där inga andra 

än vi varit närvarande. Intervjupersonerna har själva valt den tid som passat dem. I samband 

med telefonintervjuerna har en intervjuperson bestämt sig för att göra det från sitt kontor och 

den andra gjorde det från sitt hem på kvällstid. Vid de intervjuer som gjorts ansikte mot 

ansikte har vi varit noga med att intervjupersonerna själva fått välja hur vi skall placera oss. 

Detta beroende på kunskapen om att synnedsättningarna hos intervjupersonerna varit av 

varierande grad och karaktär. Om en individ exempelvis har tunnelseende är det av vikt att vi 

befunnit oss inom intervjupersonens synfält. Vid andra tillfällen har det varit av vikt för 

intervjupersonen att ha en viss belysning.  

                                                 
2 Cecilia Ekstrand. Telefonsamtal 2008-10-15.  



 

15 

Då vi har sökt intervjupersoner till vår studie har det funnits en brist i vårt närområde varför 

telefonintervjuer varit aktuellt. Beroende på ekonomi- och tidsaspekter har vi valt tillämpa 

denna metod tillsammans med personliga intervjuer. Robson (2002) menar att en fördel med 

telefonintervjuer är att de genererar hög svarsfrekvens och att intervjuaren inverkar mycket 

lite på intervjupersonen (s.282). Det enda som skiljt telefonintervjuerna och de intervjuer vi 

genomfört ansikte mot ansikte åt är att vi informerat om att vi pratat i högtalartelefon då vi är 

två i rummet. Detta tydliggjorde vi för intervjupersonerna vilket de även bekräftat att de hört 

då det blir ett speciellt ljud. Vi har även här, liksom vid intervjuerna som skett ansikte mot 

ansikte, bett om intervjupersonens samtycke vad gäller bandinspelning av intervjuerna. Vid 

telefonintervjuerna har vi varit extra tydliga med när vi bytt band för att intervjupersonen ska 

känna sig så trygg som möjligt. En nackdel som dock bör belysas är den visuella bristen. Som 

en naturlig följd missar vi intervjupersonens kroppsspråk vid telefonintervjuer (a.a., s. 282).  

 

Då Matilda har en synnedsättning och Maria har fullgod syn är det enbart Maria som uppfattat 

den visuella bilden under intervjusituationen. Dock anser vi inte att detta påverkat våra 

intervjuer negativt då detta utgör alla möten för både intervjupersonerna och Matilda i dess 

vardag. Intervjusituationerna har i stort sett varit lika beträffande hur lång tid de varat. En av 

intervjuerna har urskiljt sig från mängden då den varade i två timmar jämfört med 50 minuter. 

Anledningen till skillnaden ser vi som att intervjupersonen resonerade sig fram till sina svar 

och upplevelser till skillnad från de andra intervjupersonerna som tänkte i tystnad och 

besvarade därefter våra frågor. Vi har funnit att båda intervjuformerna fungerat väl. 

Intervjupersonerna har svarat engagerat och enligt vår bedömning har de inte uppvisat 

svårigheter att berätta om sina erfarenheter och tankar.  

 

Beträffande hur vi hanterat Matildas synnedsättning i förhållande till intervjupersonerna och 

intervjusituationen har vi informerat om detta. I de fall de har frågat vilken synnedsättning 

och konsekvenserna av denna har detta besvarats. Vid några tillfällen i intervjusituationen har 

intervjupersonen sökt bekräftelse på förståelse för sin situation hos Matilda. Då har Matilda 

påpekat att intervjupersonen måste förklara och utveckla sitt svar, detta för att Maria ska 

förstå. Detta förhållningssätt har gjort att vi fått en mer nyanserad bild av intervjupersonens 

upplevelse jämfört med om vi båda hade haft fullgod syn.  

Som vi ovan beskrivit har vi valt att göra bandinspelningar vid intervjuerna. Genom 

bandinspelning missar vi inte det som uttrycks verbalt inför vårt analysarbete och som en 

naturlig följd kan vi därmed ha fokus på intervjupersonen. Vi har även valt att göra 
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kompletterande fältanteckningar under själva intervjun, dock av sporadisk karaktär för att inte 

tappa fokus från intervjupersonen. Syftet har varit att kunna följa upp vissa trådar utan att 

störa intervjupersonen i dess berättelse (Denscombe, 2000, s.144-146). Denscombe (2000) tar 

upp vikten av att utrustningen fungerar vid intervjutillfällena vilket vi varit noga med att 

förbereda (s.147). Pga tillgång till diktafonband som varar 30 minuter åt gången har vi dock 

varit tvungna att byta band under intervjuerna. Detta val är av medveten karaktär då vi haft 

möjlighet att utnyttja uppspelningsutrustning med tillhörande hörlurar och en så kallad 

trampa. Detta gör att utskrifterna av intervjuerna gått fortare och varit av säkrare karaktär då 

risken att missa ordföljden i vad som sägs har minskat. En nackdel med att spela in 

intervjuerna är att det kan störa intervjupersonerna i deras berättelser (a.a., s. 148). Vi har inte 

upplevt att situationen hämmat de individer vi intervjuat. En faktor som kan förklara detta kan 

vara att de besitter personlig erfarenhet av ljudupptagningar då det används som hjälpmedel i 

deras vardag.  

 

5.5 Bearbetning och analys 

Våra intervjuer är utskrivna ordagrant för att hålla oss så nära intervjupersonens berättelse 

som möjligt samt att de skall inneha samma form. Därefter har vi läst igenom utskrifterna.   

Då vi avsåg att strukturera upp empirin för att finna det centrala fanns utrymme för 

handskrivna kommentarer på utskrifterna. Då ett referenssystem i empirin är av stor vikt 

använde vi färgpennor som hade olika betydelse beroende på de frågeställningar som ligger 

till grund för studien. Vi markerade även med ”post it lappar” (Denscombe, 2000, s.245-246). 

Vi har utifrån Kvale (1997) använt oss av ad hocanalys vilket innebär att vi sett flera möjliga 

tolkningar i intervjupersonernas berättelser (s.184). Varje utskrift har varit avidentifierat från 

namn och bostadsort. Detta för att ytterligare tillförsäkra intervjupersonerna anonymitet. I 

detta skede gav vi intervjupersonerna fiktiva namn då vi ansåg att detta gjorde vår empiri 

lättare att hantera (Denscombe, 2000, s.245- 246). Vi anser också att detta sätt minskar risken 

att vi blandar samman våra intervjupersoner i våra diskussioner. Då empirin var klar att 

analyseras inledde vi med att tematisera den empiri vi funnit besvara våra frågeställningar. De 

citat som var centrala skrev vi ut i ett nytt dokument. Detta för att få ett mer lättarbetat 

material att applicera på våra teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning (a.a., s.247-

248). I analysen väver vi samman presentationen av empirin med våra teorietiska 

utgångspunkter och den tidigare forskningen då detta blir mer lättillgängligt för läsaren. Vi 

väljer att presentera intervjupersonerna i en separat bilaga (bilaga 3). På så sätt kan läsaren 

välja att ta del av detta om det upplevs berika studien.             



 

17 

5.6 Sökvägar  

Vi har genomfört en litteratursökning för att hitta relevant litteratur och forskning rörande 

föräldrar med synnedsättning och deras livssituation. De sökverktyg vi använt oss av är 

Google, Google Scholar, Libris, Elin Kalmar, Bibliotekets katalog Högskolan i Kalmar, 

Sociological abstract, PubMed, PsycINFO samt Biblioteket Hjälpmedelsinstitutet.  

 

De sökord vi använt oss av är:  

• funktionsnedsättning, funktionshinder, handikapp, disability, handicap  

• synsvag, synskada, synnedsättning, blind, visual impaired  

• föräldraskap, föräldrar, familj, parenting, family.  

 

För att maximera utfallet på vartdera sökord har vi tillämpat trunkering inom de olika 

databaserna. Det material vi har inhämtat rör föräldraskap, föräldrar med funktionsnedsättning 

samt specifikt individer med synnedsättning. 

 

5.7 Arbetsfördelning  

Vid framställningen av studien har vi delat upp ansvaret för två kapitel, teori och tidigare 

forskning. Matilda har haft ansvar för teorikapitlet och ”De blindas beskrivning av sin 

livssituation” i den tidigare forskningen. Resterande tre underrubriker i den tidigare 

forskningen har Maria ansvarat för. Övriga delar i studien har vi framställt tillsammans. Vårt 

sätt att arbeta kan liknas med en process. Anledningen till att vi tillämpat detta sätt är att vi är 

två skilda personer med olika sätt att uttrycka oss i både tal och skrift. Därav har vår avsikt 

med detta arbetssätt varit att skapa en studie som vi båda kan stå för hela dess innehåll. Om vi 

arbetat mer självständigt är vår farhåga att uppsatsen stundom skulle ha tappat den röda tråd 

vi eftersträvar. 

         

5.8 Förförståelse 

I en hermeneutisk tolkning förhåller sig varje enskild del till helheten (Kvale, 1997, s.50). 

Detta ligger till grund till varför vi kommer att presentera vår förförståelse i ämnet vi valt. Vi 

är en del i det arbete vi gör och genom att reflektera över vår förförståelse vill vi tydliggöra 

vår kunskap för läsaren men också för oss själva. På så sätt vill vi minimera vår personliga 

påverkan av den studie vi gör.  
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Matilda har en medfödd synnedsättning som innebär att hon i bra ljusförhållanden och i korta 

stunder ser 0,15 på ena ögat samt 0,01 på andra ögat. Hon har också nystagmus som innebär 

ofrivilliga ögonrörelser som är mer eller mindre påtagligt beroende på hur Matilda upplever 

de situationer hon befinner sig i. Reella konsekvenser för Matilda är svårigheter att orientera 

sig och att ta del av händelser som sker visuellt i hennes närvaro. För att Matilda skall kunna 

upprätthålla en fungerande vardag som sker någorlunda självständigt måste hon hela tiden 

vara koncentrerad och fokuserad i de situationer hon möter. Allt från att hälla upp ett glas 

mjölk på morgonen till att genomföra sina studier. Utgångsläget för Matilda är att hon innehar 

en viss förståelse av intervjupersonernas situation. Denna grundas av egen erfarenhet av att 

möta och agera i den omvärld hon befinner sig i. Detta med kunskaper om hur världen ser ut 

genom hennes ögon och okunskapen om hur den ser ut för en fullt seende. Dock saknar hon 

kunskap om hur det är att vara förälder vilket Maria besitter personlig erfarenhet av. På så sätt 

kompletterar vi varandra då Maria innehar föräldrakunskapen och kunskapen om att leva och 

agera utifrån att hon har en fullgod syn. Maria besitter en viss insikt om hur Matildas 

livssituation är då vi under två och ett halvt år samarbetat i våra studier. Dessa likheter och 

olikheter anser vi ha stärkt oss i vår studie. Vi har båda access till två olika världar vilket 

berikar vårt samarbete samt vår studie.  

 

Ytterligare erfarenheter som har berikat vårt sätt att tolka empirin samt utforma studien är att 

vi båda är socionomstudenter på sjunde terminen och vid sidan av detta läst 

handikappvetenskap. Detta har givit oss redskap att reflektera och se kritiskt på den empiri vår 

studie har producerat. Genom att vara medvetna om vår förförståelse och att den har betydelse 

för våra tankar i samband med studiens genomförande har vi försökt hålla våra sinnen öppna 

genom att tillsammans diskutera och låta den andre argumentera för sina påståenden. På så 

sätt har vi antingen accepterat eller förkastat de tankegångar som kommit upp i studiens 

genomförande.  

 

5.9 Etiska överväganden 

Riskerar vi att genom vår studie bidra till ny stigmatisering av individer med synnedsättning 

och deras föräldraskap? Vårt syfte är att belysa och ge en mer nyanserad förståelse för hur det 

är att vara förälder med en funktionsnedsättning. Detta innebär dock inte att det inte finns 

etiska dilemman med att göra en studie av detta slag. En tänkbar risk med studien är att 

svårigheterna i föräldraskapet misstolkas av läsaren. Genom att använda de Forskningsetiska 

principerna inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2008) som 
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grund ska vi nedan argumentera för hur vi använder de krav som ställs då vi genomför vår 

studie.  

 

Informationskravet handlar om hur forskaren upplyser de berörda parter i vilket syfte 

forskningen görs samt att intervjupersonen har frihet att när som helst under utförandet 

avbryta sin medverkan. Det är även kutym att informera intervjupersonen om var denne kan ta 

del av det färdigställda materialet (Vetenskapsrådet, 2008, s.7-8). För att applicera 

informationskravet på vår studie har vi i vårt missivbrev upplyst intervjupersonen om vilka vi 

är samt vilket syfte studien har. Vi tydliggör även att deras medverkan när som helst kan 

avbrytas, både i missivbrevet samt vid det tillfälle intervjun äger rum. Att avbryta intervjun 

förflyttar oss till nästa krav, samtyckeskravet. Som vi ovan beskrivit har intervjupersonen rätt 

att avbryta sin medverkan när som helst. Detta innebär att det är intervjupersonen som måste 

ge sitt samtycke att medverka (a.a., s.9-11). För att vi skall uppnå detta mål har vi genom våra 

kontakter på Syncentraler och SRF vidarebefordrat vårt missivbrev som de skickat till 

personer som stämmer in på vårt urval. De har själva fått ta kontakt med oss om de vill vara 

en del av vår studie. På så sätt uppfylls samtyckeskravet då initiativet ligger hos 

intervjupersonen.  

 

Anonymitet kan aldrig till fullo uppnås då vi genom våra intervjuer vet vilka 

intervjupersonerna är. Konfidentialitetskravet är dock av vikt då intervjupersonen skall vara 

garanterad att dennes identitet inte röjs eller går att identifieras (Vetenskapsrådet, 2008, s.12-

13). Beträffande detta garanterar vi våra intervjupersoner konfidentialitet och avidentifiering i 

vårt missivbrev. De personer som vi kontaktat för att nå intervjupersonerna kommer inte 

informeras om vilka som blev intervjuade för att ingen skall behöva känna sig utpekad. Vi 

kommer också att fingera intervjupersonernas namn och ålder i studien samt namn, ålder och 

kön på deras barn, detta för att ytterligare skapa konfidentialitet. De data som insamlas får 

enligt nyttjandekravet endast tillämpas i forskningssyfte. Intervjupersonen skall inte påverkas 

negativt av sin medverkan (a.a., s.14). Detta uppfyller vi genom att garantera intervjupersonen 

total konfidentialitet samt att endast vi kommer känna till deras reella förhållanden, något vi 

informerat intervjupersonerna om i missivbrevet samt i samband med att vi intervjuat dem.   
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5.10 Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet bestäms av tillförlitligheten i de verktyg vi använder när vi gör vår studie och 

validitet är beroende av att vi mäter det vi avser mäta (Magne Holme & Krohn Solvang, 1997, 

s.163). Dessa två komponenter samspelar för att utmynna i huruvida vår studie genererar 

korrekt information utifrån studiens empiri (Patel & Davidson, 2003, s.99). 

 

Vi har i vår studie använt oss av bandspelare under intervjusituationen, detta för att minimera 

risken för bortfall av det empiriska materialet. Om vi enbart gjort anteckningar finns en risk i 

att vi missat och glömt viktig information som även kan leda till misstolkningar. Då vi enligt 

Kvale (1997) tillämpar ad hocanalys möter vi empirin utifrån att den kan ha olika innebörd (s. 

184). Utifrån detta angreppsätt finner vi att exaktheten i utskrifterna är av vikt. Dock är vi 

medvetna om att utskriften inte alltid återger exakt vad bandinspelningen innehåller. Detta 

påverkar reliabiliteten genom att mätinstrumentet inte generar en exakt empiri (a.a., s.148). 

Detta har vi haft i åtanke i studiens genomförande varför vi båda medverkat i samtliga 

intervjuer.  

 

Genom att intervjua de individer vars upplevelse vi är intresserade av skapas en empiri från 

primärkällan. Den intervjuguide vi använt oss av utgår från de frågeställningar som ska täcka 

vårt syfte vilket också skapar tillförlitlighet i studien. För att möjliggöra att samma eller 

närliggande resultat skall framträda vid en oberoende mätning (Magne Holme & Krohn 

Solvang, 1997, s.163) har vi noga beskrivit vårt tillvägagångssätt i studien.   

 

Under intervjuerna har vi använt oss av en semistrukturerad intervjuguide. Vi har på så sätt 

kunnat vara flexibla i intervjusituationen och kunnat vara följsamma gentemot 

intervjupersonens egen berättelse. Samtidigt har vi kunnat säkerställa att vi fått svar på de 

frågeställningar vi haft (Denscombe, 2000, s.135). Att intervjuerna sker med primärkällan 

ansikte mot ansikte eller direkt via telefon gör också att vi direkt kan kontrollera om vi 

uppfattat intervjupersonen korrekt i dess uttalanden genom följdfrågor om förtydligande (a.a., 

s.162). I intervjusituationen har intervjupersonerna varit noga med att kontrollera att den 

upplevelse och erfarenhet som vi eftersöker skall härröra från synnedsättningen och inte 

beröra enbart föräldrarollen. Vid vissa tillfällen är detta svårt att urskilja men då detta skett 

har vi tillsammans med intervjupersonen haft en dialog så att de kunnat reda ut varifrån 

upplevelsen härrör.      
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6 Resultat och analys 

Detta avsnitt läses förslagsvis i kombination med den presentation av intervjupersonerna som 

finns i bilaga 3. Genomgående i resultat- och analysavsnittet väver vi samman empirin med 

våra teoretiska utgångspunkter samt den tidigare forskningen.  

 

6.1 Tankar kring föräldraskap och familjebildning  

Nedan belyser vi kring intervjupersonernas oro för det kommande barnet som härrör från 

deras synnedsättning. Därefter beskriver vi den första tiden då de går från graviditet till att bli 

förälder.  

 

6.1.1 Oro kring det kommande barnet 

Enligt Bäck-Wiklund och Bergsten (1997) innebär föräldraskapet att barnets behov är centralt 

för föräldern (s.107). De menar att omgivningen, både det sociala nätverket samt samhället, 

ställer krav på föräldern att tillförsäkra barnet trygghet (a.a., s.111). Barnets utveckling vilar 

på förälderns kompetens (a.a., s.112-113). Utifrån denna kontext kan vi förstå det Cecilia 

berättar om sina tankar kring att bli förälder.   

 

… sätter i halsen eller slutar andas vet jag att jag tänkte mycket på. Tänk om dom 

slutar andas och jag inte märker det. Jag var rädd att mista kontrollen, att jag inte 

kunde ha den kontrollen som behövdes, det kunde jag ju känna. 

 

Även Berit berättade om sin oro. Berit tvekade i många år innan hon vågade skaffa barn då 

hon starkt tvivlade på sin förmåga som förälder. 

 

Jag var orolig att barnen skulle bli retade för att dom hade mig som mamma, jag 

var orolig för att jag inte skulle hitta dom, att jag skulle tappa bort dom. Jag var 

orolig för, ja alla dom här sakerna man ska klara av i skolan, föräldramöten å alla 

såna saker. 
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Jörgen berättar om den oro som präglat honom innan han blev förälder.  

 

Orosmässigt tror jag nog det handlar mer om att jag hade lite sån där, lite ångest 

över hur fasiken ska det går när dom börjar springa. … alltså hur gör jag? Hur ska 

jag agera som synskadad när jag vet att mina barn i stort sett kan springa omkring 

med knivar och jag har inte en aning om att dom springer runt med knivar eller 

hur gör vi? … det handla mer om rädslan hur jag liksom skulle hinna med allt om 

dom gjorde sig illa liksom. Vad gör jag då? Alltså hur åker jag till sjukhuset? 

Ringer jag ambulansen för allting eller? Ska jag ringa färdtjänst eller vad ska jag 

göra liksom? Hur löser jag praktiska saker när det handlar om just dom bitarna, 

främst när dom blir skadade. Kvävning, stoppa i mun är väl största, var väl min 

största ångest liksom.  

 

Vi kan tydligt se en oro över att inte kunna ta hand om sitt barn pga synnedsättningen. Dessa 

omständigheter var centrala i intervjupersonernas tankar kring att bli förälder. Nedan belyser 

vi hur intervjupersonerna upplever mötet med omvärlden från graviditet till föräldraskap.  

 

6.1.2 Från graviditet till föräldraskap   

Anja beskriver hur hon upplevde en trygghet i rollen som synskadad. Hon hade sedan sin 

barndom varit en del av de synskadades gemenskap och såg inga hinder då många av hennes 

vänner hade barn. Hon tänkte: ”... kan dom kan jag.” Då hon skulle träda in i den nya rollen 

som förälder upplevde hon en stor osäkerhet kring hur andra föräldrar skulle se på henne 

utifrån att hon betraktade sig själv som annorlunda.  

 

Osäkerhet på mig själv att jag skulle ses utifrån som en konstig mamma som 

kanske inte gör som alla andra… jag ville göra det här på mitt sätt och inte att nån 

mamma ska komma ”Aja baja baja”…  

 

Goffmans (2008) teori om stigmats betydelse för individer som på ett eller annat sätt bryter 

mot bilden av det som är normalt belyser att då Anja lever i en kontext där synnedsättningen 

är central leder det till att hon känner av sitt stigma (s.114-115). Goffman (2008) menar att 

omvärlden sätter krav på hur individer skall agera om de exempelvis har en synnedsättning 

(s.11-12). Som en följd agerade Anja så att omvärlden förstod. Hon beskriver att hon var 
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mycket noggrann med att berätta om sin synnedsättning och dess konsekvenser för att trygga 

sin tillvaro på BB.  

 

… där hade vi faktiskt skrivit ett väldigt långt förlossningsbrev där det stod att vi 

ville ha personal inne på rummet större delen av förlossningen då jag inte vet, 

alltså ser vem som kommer in och ut genom dörrarna och vem som sätter nålar… 

vi hade faktiskt en undersköterska hela förlossningen. Vi bad att allt som hände 

runt omkring berättades… 

 

Cecilia och Berit hanterade mötet med BB helt annorlunda och de upplevde en stor otrygghet 

i den situationen. Innan såg de ingen problematik i mötet med BB, de beskriver hur 

synnedsättningen inte är central i deras liv.  

 

Cecilia:  

… jag tror inte jag sa det innan heller, jag var så säker på att allt skulle gå bra så 

liksom skit samma, det behöver jag inte berätta här. När han hade åkt hem, jag 

bara: ”Jag vill hem!” … när barnet hade fötts och när han var tvungen att åka hem. 

Då var jag livrädd. Att det skulle hända någonting, att dom skulle kräva av mig att 

jag skulle göra på något speciellt sätt som inte jag såg. Där var jag rädd, det vet 

jag. Det kommer jag så väl ihåg. Och naveln, när den alltså, den måste göras ren. 

Hur? Var? Och då var inte han där och det var jättehemskt. 

 

Berit: 

Det var då jag var jätteorolig att jag skulle ta fel barn. Jag var så fruktansvärt 

orolig för det var på den tiden när dom rulla ut vagnarna och sen stod allihopa. 

Men då var det sån tur att hon fick, alltså mitt första barn fick en liten sån här 

mjukishund… som vi la i sängen å då såg jag vilken som hade den där lilla 

hunden. Jag kände igen na och det var jättepinsamt att jag inte kände igen mitt 

eget barn, det var det faktiskt… jag våga bara inte tala om det. För att jag tyckte 

det kändes som att då var jag en dålig mamma… 

 

Här ser vi olikheter i hanteringen av övergången från graviditet till föräldraskap som 

genererar skilda upplevelser för intervjupersonerna. Detta för oss vidare till hur mötet med 

omvärlden upplevs och hanteras.   
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6.2 Mötet med omvärlden 

Här redogör vi för hur intervjupersonerna upplever det faktum att de är beroende och har en 

stark längtan efter oberoende. Vi belyser även hur intervjupersonerna beskriver de repressalier 

och sanktioner som blir ett faktum då ett normbrott föreligger.  

 

6.2.1 Att vara beroende och ha en önskan om oberoende 

Enligt Giddens (2003) finns en risk då människor med och utan funktionsnedsättningar 

interagerar med varandra. Risken är att hjälpen som ibland är nödvändig tar över och sympati 

uppstår. Då detta sker påverkas individen med funktionsnedsättning negativt genom att en 

försämrad självbild skapas (s.160-161). Våra intervjupersoner har beskrivit olika frustrationer 

kring mötet med omvärlden. Detta i samband med att de vid vissa tillfällen behöver hjälp och 

vid andra upplever det jobbigt att vara i beroendeställning. Cecilia beskriver en dubbelhet 

kring när hennes man berättar om de fysiska föremål som hon riskerar att snubbla på. 

 

… säger han det i skymning tycker jag att, gud vad snäll han är. Och så kanske 

han säger det när det är jättesoligt och jag ser det jättebra och då blir det bara: ”Ja 

men det vet jag väl”. Sedan annars: ”Åh, vad bra du sa det, annars hade jag slagit 

ihjäl mig på det”. 

 

På ett liknande sätt beskriver Jörgen och Amanda hur en frustration ibland uppstår då någon 

”seende fräsare” kommer in och försöker ta över, detta då det går fortare.   

 

Jörgen: 

… tycker att man försöker väldigt mycket och kommer bara nån seende fräsare 

och liksom bara fixar det på ett kick. Så har man liksom slete där och har 

halvbrända fingrar och liksom tycker att man har slete som ett djur och så kommer 

nån och liksom bara, så gör man, och så är det klart liksom. Då kan jag känna att 

”fy faan”. 

 

Amanda:  

 … då kan han tycka då att han kan hjälpa till genom att plocka undan och det stör 

mig jättemycket för jag kanske har lagt saker och ting och sen tar det extra tid för 

att man ska leta efter det jag tänkt använda… 
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Dubbelheten i mötet med omvärlden är central i intervjupersonernas berättelser. De beskriver 

hur detta påverkar deras känslor och hur arga de kan bli men också hur ledsamt det kan vara.  

 

Jörgen: 

… jag har fått lära mig att svälja. Det har jag inte gjort förut. Jag har tatt otroligt 

illa vid mig och blivit jättesårad förr. Och liksom krype undan som ett litet sårat 

djur och slickat mina sår och tyckt att det är ju för jävligt, hur kan folk behandla 

mig på det här viset.  

 

Cecilia: 

… blev lite vekare, man kunde lämna över lite mer på honom än vad man 

behövde. Det vet jag att jag tänkte ofta. Ja men han gör ju det här bättre… Känt 

mig lite värdelös det kan jag ha lov att säga att det har jag nog gjort i vissa 

situationer. 

 

Jörgen berättar om hur han som förälder säger till sina barn att de kan gå hem från träningar 

etc. Men då kommer barnen ändå hemskjutsade av sina kamraters föräldrar. Han känner då: 

”… då står jag i tacksamhetsskuld och det har jag otroligt, jag vill inte det.”   

 

Då mötet med omvärlden införlivas av denna dubbelhet resulterar det i en försämrad självbild 

hos intervjupersonerna. Att inte självständigt klara vissa saker och att därmed vara i 

beroendeställning till andra skapar en vanmakt hos den enskilda individen. Detta kan vara 

svårt att förstå för den utomstående som bara vill vara hjälpsam. De faktorer som gör 

intervjupersonerna ”annorlunda” innebär ett normbrott vilket kommer att belysas nedan.  

 

6.2.2 Normbrottets bak- och framsida  

Giddens (2003) menar att samhället försätter individer som bryter mot normer och 

värderingar i ett utanförskap (s.37-39). De normer och värderingar som finns är föränderliga 

och följs av repressalier för individen. Vi tänker här belysa de informella repressalier som kan 

uppstå när en individs beteende inte överensstämmer med de krav som normer och 

värderingar ställer (s.195).     
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Karin beskriver hur hon mötte en annan förälder som hon passerade utan att hälsa. Detta 

beroende på hennes synnedsättning. Med tiden listade hon ut vem hon mötte och då vände 

den andra föräldern bort huvudet och tog avstånd från Karin. Hon beskriver då hur hon brutit 

mot normen med att barnens föräldrar hälsar på varandra. Karin uttrycker en irritation över 

bristen på förståelse och som Giddens (2003) menar är en följd av ett brott mot rådande 

värderingar (s.37-39). Cecilia beskriver en liknande problematik beroende på att synförmågan 

ofta varierar pga rådande väderförhållande. ”… och då tänker dom, va fasen hon såg mig ju 

igår.”    

 

Amanda beskriver hur hon tagit hjälp av sin sambo vad det gäller barnens kläder. För att 

undvika repressalier.  

 

… i början kändes det väldigt viktigt att barnen hade kläder som passade ihop. För 

det är ju att om man kommer som synskadad förälder eller om man kommer som 

synskadad själv och har kläder som andra tycker ser konstigt ut. Då är det ingen 

som säger till mig att jag har en dålig smak, utan dom tänker så här att ”Stackarn, 

hon vet inte vad hon har på sig, hon vet inte vad hon satt på sitt barn.” Och jag 

ville inte att det skulle sägas så där lite fnissigt på dagis att ”Är det mamma som 

tagit på dig idag?”   

 

Margareta beskriver hur hon blivit bemött på föräldramöten. Hon har inte haft ork och 

möjlighet att vara klassförälder. Hon kände sig ofta ifrågasatt. ”… en del tog det ju bara som 

en undanflykt. ”Ja, du vill inte” lite så. Inte alla, men en del upplevde jag det så.” 

Karlsson (1999) menar att en individ tar ställning kring hur långt den är villig att anpassa sig 

för att följa rådande värderingar och normer (s.118-121). Amandas uppfattning var att barn 

skall ha lämpliga och passande kläder på förskolan. Detta var hon nitisk med att upprätthålla 

fram till att dotterns vilja blev viktigare än rådande normer.  ”Sen blev dottern två år och 

började para ihop kläder själv hej vilt… Då fick jag lov att släppa det.”  

 

Även Jörgen beskriver den problematik som han upplevde då han blev förälder till sina 

tvillingar beträffande att ta ställning till normer och värderingar.   
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”… det har ju vatt så att jag har ju till exempel använt lekhage. Och det är ju så 

där opedagogiskt och dumt säger alla som vet hur barn ska få leka. Men man får 

ju bara liksom ifrångå det. … har man inget val, så har man dom i lekhagen…” 

 

Giddens (2003) diskuterar hur repressalier kan utövas med formell rätt. Det vill säga en 

professionell utövare med ”rätten” på sin sida bestraffar den som bryter mot rådande normer 

och värderingar (s.195). Amanda beskriver hur hon som förälder möttes av ifrågasättande från 

BVC (barnavårdscentral).  

 

Jag kände mig ganska ofta ifrågasatt. … dom talar inte om vad det är dom 

undersöker… dottern tog dom bara ur min famn och klädde av åt mig. Och 

samtidigt frågade hur jag tänkt göra när hon började gå, hur jag tänkt hålla reda på 

henne då? Såna saker så var jag jätteledsen. … kände väl att dom trodde inte jag 

skulle klara av det… sen tog jag väl tag i det när dom skulle ta på henne igen då. 

Då började jag ta på henne, då stod dom och kontrollerade och ”Ja men titta, det 

där gick ju bra.” Då undrar jag vad dom tror hemma, vem är det som byter blöjor 

och tar på henne hela dagarna. Har jag nån som gör det åt mig eller?    

 

Anja kände sig osäker kring den första tiden efter BB, hon ansökte hos kommunen om att få 

ha sin mamma som personlig assistent de första två veckorna. Kommunen ifrågasatte hennes 

synnedsättning och Anja fick ta hjälp från BVC för att intyga att hennes synnedsättning 

utgjorde en problematik. ”… ja, efter mycket om och men så fick vi ett ja.”  

 

Giddens (2003) menar att omvärlden kan sanktionera det beteende som stärker rådande 

normer och värderingar (s.195). Detta talar även Jönsson (2006) om då hon belyser att 

kombinationen ”förmåga” kontra ”nedsättning” är det intressanta. Nedsättningen är inte det 

centrala utan en hjälte skapas när omvärlden fascineras av att individen med 

funktionsnedsättning ses som speciell. Detta utifrån den bild som omvärlden har skapat att en 

individ med denna funktionsnedsättning skall ses som (s.109-110). 

 

Ulf beskriver hur han blir bemött av en annan förälder. En beundran och många frågor kring 

hur han kan hålla på i garaget, fast han inte ser. Jörgen beskriver också hur han har blivit som 

en hjälte för bekanta som också har tvillingar då han klarar av sitt föräldraskap trots sin 

synnedsättning.  ”När hon haft sina mörka stunder har hon alltid tänkt på oss och sagt ”Klarar 
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Jörgen, då klarar jag.”--- Jag tror att det är väldigt lätt att man som man och synskadad höjs 

lite till skyarna över att man över huvud taget fixar och byter blöjor och gör välling och hela 

den här biten.”  

 

Jörgen säger även: ”… man vet inte riktigt vad man ska säga till folk som tycker att man är så 

himla fantastisk för att man är ju inte mer än människa någonstans.” Karlsson (1999) belyser 

risken att en överdriven beundran appliceras på personer med funktionsnedsättning vilket kan 

upplevas svårt att bemöta (s.140-141). Detta är något Jörgen känner av och försöker 

neutralisera genom sitt påpekande om att han inte är så speciell som omvärlden vill göra 

honom till.  

 

6.3 Speciella omständigheter  

Sista avsnittet i resultat- och analysdelen kommer att beröra vad det är som gör att 

intervjupersonerna emellanåt känner ett utanförskap. Vi behandlar även intervjupersonernas 

upplevelse av praktiska konsekvenser och samspelet i mötet med barnet. Efter detta belyser vi 

intervjupersonernas erfarenhet och upplevelse av mötet med sin partner. Slutligen redogör vi 

för paradoxen som kan uppstå i mötet förskola och skola.  

 

6.3.1 Vad är specifikt för hur intervjupersonerna emellanåt känner ett utanförskap? 

Synnedsättning kan innebära ett fysiskt stigma, detta menar Goffman (2008) är då individen 

innehar en fysisk avvikelse vilket gör att individen stundom känner ett utanförskap (s.14). 

Nedan kommer vi att belysa exempel där våra intervjupersoner upplever att de avviker från 

rådande normer och värderingar i sin föräldraroll pga sin synnedsättning.  

 

Intervjupersonerna beskriver hur de känner sig begränsade beroende på det faktum att de inte 

kan ta körkort. Detta försätter dem i en situation där de känner sig utanför och därav i 

underläge beroende på sin synnedsättning. De ser det som en begränsning i sin 

föräldraförmåga. Ulf bekräftar detta då han talar kring att planera i familjens vardag. ”… man 

försöker att anpassa saker och ting efter förmåga.”   

 

Vidare beskriver Cecilia hur hon funderar kring olika ”… skitsaker.” som ingen annan skulle 

tänka på:  

 



 

29 

”… i mitt huvud planerar jag ju och tänker på saker som inte någon annan tänker 

på kanske. Som om man ska iväg, oj hur funkar det med duscharna? Är det 

poletter? Var är hålet? Var ska man stoppa den i?”   

 

Margareta beskriver också hur hon i vissa lägen inte kan lösa praktiska göromål. Hon liksom 

Cecilia beskriver vilken tankeverksamhet ett praktiskt moment kan innebära. Cecilia beskriver 

också hur tankeverksamheten påverkar henne fysiskt, det vill säga att hon blir mycket trött av 

att hela tiden vara fokuserad vilket även Amanda tar upp.  

 

… efter en timme i simhallen är jag fullkomligt slut mentalt, för det kräver så 

mycket. Såna här saker kan jag tycka, visst min sambo säger att han förstår att det 

är jobbigt men jag tror inte han förstår hur jobbigt sånt är. Beskriver jag det här 

för en annan synskadad blir dom alldeles matt när dom hör det. 

 

Då blinda skall interagera med andra menar Karlsson (1999) att en verbal kommunikation är 

ett måste. De sociala kontakter som är aktuella är nästintill omöjliga att stanna på ett ”ytligt” 

plan då verbalisering är ett faktum (s.118-121).  Detta har intervjupersonerna gett uttryck för 

på olika sätt. Berit väljer att hälsa på alla hon möter medans Karin inte hälsar såvida hon inte 

vet vem det är hon möter. Cecilia beskriver hur hennes barns kamrater hälsar på henne: 

 

”Ungar på gatan skriker: ”Hej Cecilia”. Hej sa jag och då sa den andra ungen som 

var med: ”Ja, men du får ju veva med armarna annars ser hon inte var du är”. … 

dom får va väldigt tydliga.” 

 

De personer som använt vit käpp har liksom Goffman (2008) beskriver upplevt en viss tvekan 

från omvärlden i det mötet (s.15). Karin beskriver hur hon känner andras blickar då hon har 

den vita käppen och i samma stund läser på prislappar. Anja beskriver hur hon endast 

använder den vita käppen då hennes självförtroende tillåter det. Detta är ett tydligt tecken på 

att den vita käppens bieffekt kan skapa utanförskap. Den skapar en förväntan på blindhet från 

omvärlden vilket gör det svårt för intervjupersonerna att använda den.     
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6.3.2 Mötet med barnet   

Nedan belyser vi mötet med barnet utifrån två aspekter. Först diskuterar vi praktiska 

omständigheter för att tydliggöra konsekvenserna. Sedan återger vi hur intervjupersonerna 

beskriver samspelet mellan sig och sina barn.   

 

6.3.2.1 Praktiska omständigheter och dess konsekvenser 

Ekstrand (2002) belyser i sin studie hur barnen som växt upp med en förälder med 

synnedsättning upplever att liknande krav har ställts på dem som på andra barn. Men de 

betonar att de tagit ett större ansvar och blivit mer självständiga i ett tidigt stadium jämfört 

med jämnåriga barn (s.30). Holmström Gustavsson (2002) beskriver att barnets uppväxt 

präglas av ett annat sätt att interagera med sina föräldrar. Detta kan ge negativa och positiva 

konsekvenser för barnet i en framtid (s.187-230). Exempel som belyser dessa motpoler är då 

Amandas son tar ansvar genom att förmedla information verbalt i hemmet. Han får problem 

då han interagerar med andra barn på förskolan beroende på detta eftersom. ”… detta kan 

ligga honom i fatet på dagis… han är van att bara förmedla information så han menar inte att 

skvallra… men Kalle uppfattar det som att han skvallrar.” Cecilia exemplifierar hur hennes 

barn blir mer självständiga men samtidigt tar ansvar för andra.  

 

Ja, barnen är ju så mycket mer självständiga och är rädda om varandra, syskon. 

Våra barn är rädda om varandra och hjälper varandra väldigt mycket. … om man 

är i skolan så är det alltid någon av barnen som ”Här mamma, kom och sitt här 

borta.”. För det är ju skitsvårt att hitta en sittplats när det är massor av folk. 

   

Gustavsson Holmström (2002) beskriver hur familjerna i hennes studie betraktar sig som 

”vanliga” familjer men som agerar utifrån specifika omständigheter (s.128). Alla 

intervjupersoner i vår studie beskriver en problematik som uppstår vad det gäller att läsa sagor 

för barnen vilket citaten nedan belyser utifrån olika sätt att lösa situationen.  

 

Jörgen tyckte det var svårt att hitta en lösning.  

 

”… hur skulle jag göra det här? Till att man hitta på lite sagor till att dom, idag 

älskar dom att lyssna. Vi har ju alltid godnattsagor och så lyssnar vi då. Så vi kör 
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alltid ljudmässigt idag. Idag tycker dom att det är okej men när dom var mindre 

tyckte dom inte det var så roligt. Men idag tycker dom att det är helt okej.”  

 

Karin vars syn försämrats med åren beskriver hur hon fått lämna över läsningen till sin man. 

Cecilia upplever sagostunden som påfrestande då hon upplever det som en stor förlust att inte 

kunna läsa för sina barn. ”Då har man ju istället fått sjunga eller berätta någon egen saga. Det 

kan kännas lite jobbigt tycker jag. Det är den enda förlusten jag kan känna…”         

 

Beträffande att ta del av skriftlig information beskriver Ulf hur hans barn läser posten för 

honom. Han berättar också att en kompensation är att barnet slipper vissa sysslor då hon 

ställer upp för Ulf i olika avseenden. Detta sätt att kompensera de oförmågor som Ulf har 

belyser både Gustavsson Holmström (2002, s. 200-207) och Ekstrand (2002, s.31).  

 

6.3.2.2 Samspelet mellan förälder och barn  

Edberg (1997) tar i sin studie upp hur den fysiska kontakten kompenserar frånvaron av 

ögonkontakt. Vidare argumenterar hon för att den verbala kommunikationen tar större 

utrymme desto större barnet blir (s.42-44).  

 

Återkommande i vår empiri är det faktum att intervjupersonerna belyst hur viktig den fysiska 

kontakten är i samspelet med deras barn. Anja beskriver hur hon haft mycket kontakt med sitt 

barn och deras relation bygger mycket på det. ”… det är ju mer kroppskontakt och han får 

komma med saker till mig.” Även Cecilia berättar hur viktig den fysiska kontakten med 

barnen varit för henne. ”Jag hade dom nog väldigt nära mig… Jag hade dom nog så jag kände 

av dom. Väldigt nära.” Hon beskriver också hur hon kontrollerat att barnen har varit okej på 

nätterna genom att känna på dem som en kontroll på att de andas. Vilket hon jämför med att 

andra föräldrar tittar till sina barn. Karin berättar om hur hon ropade rakt ut för att lokalisera 

sina barn. ”Jag fick ju bara ställa mig och ropa rakt ut, det har jag gjort många gånger. Liksom 

bara ropa på henne två, tre gånger och till slut så dyker hon ju upp.” Vilket belyser att den 

verbala kommunikationen ligger i fokus mellan Karin och hennes barn.  

 

Cecilia som har tre barn beskriver en annan problematik i interaktionen med sina barn. Hon 

berättar hur ett av hennes barn visat tecken på svårigheter med ögonkontakt. Hon funderar på 

om det härrör från det att hon inte alltid tittar på barnen när hon pratar med dem. Detta 
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upplever Cecilia som negativt i samspelet med sina barn. Hon har pratat med sin son om detta 

och han är omedveten om att han i vissa situationer inte tittar på den han talar till. Även 

Ekstrand (2002) tar i sin studie upp denna problematik. Hon beskriver att mödrarna i hennes 

studie var medvetna om att konsekvenser eventuellt kan följa av bristen på ögonkontakt. 

(s.27-28). Utifrån Goffmans (2008) teori kring att mänskliga relationer kan bli 

stigmatiserande då en individ ses som annorlunda kan detta påverka barnet om det visar 

svårigheter med ögonkontakt i mötet med andra, detta utgör då ett stigma hos barnet (s.14-

15).                

 

6.3.3 Mötet med partnern 

Karlsson (1999) menar att då individer med synnedsättning interagerar med seende kan detta 

berika situationen. Det finns dock en baksida då personen med synnedsättning kan känna sig i 

underläge och bli beroende den seende (s.118-122). Detta har visat sig på olika sätt i 

intervjupersonernas berättelser. Bland annat har en seende partners möjlighet att köra bil visat 

sig vara något som berikar familjens liv. Samtidigt kan det också kan göra att den med 

synnedsättning stundom avundas sin partner. Den intervjuperson som har en partner med 

synnedsättning sa. ”Ibland kunde man önska att man valt en annan partner på grund av 

friheten, man blir ju väldigt instängd när det är två som inte har körkort…” Cecilia beskriver 

hur hon och hennes man stundom finner att han alltid får köra som ett irritationsmoment i 

deras vardag. Men Cecilia låter sig inte påverkas utan ser det som ett faktum var hon försöker 

finna fördelarna för hennes egen del.  

 

Beträffande fördelar med att leva med en seende partner beskriver Cecilia hur hon ser hennes 

make som en tillgång då hon känner en trygghet i att hon alltid har någon att fråga. Hon tar 

även upp positiva konsekvenser som en följd av att hon själv har svårigheter att handla 

matvaror. På grund av detta är det hennes make som har huvudansvaret för inköpen vilket hon 

ser som en fördel då han ser priserna vilket inte hon gör och på så sätt skulle det bli dyrare om 

hon handlade. Jörgen tar också upp fördelarna i handlingssituationen fast ur ett annat 

perspektiv. I sin familj är det han som har huvudansvaret för inköpen. Han använder sig då av 

ledsagning och handlar utifrån en handlingslista. Detta gör att han enbart följer listan då inga 

visuella intryck kan påverka honom. Vidare beskriver Margareta hur hennes make har ”… 

gett en fullt seende förälders intryck och möjligheter…”. Detta ser hon som en fördel i deras 
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föräldraskap. Hon menar också att detta gett barnen en spontanitet som hon själv inte kunnat 

bidra med.  

 

Vi kommer nu att exemplifiera baksidan av interaktionen med en partner. Det som är 

genomgående i vår empiri är att intervjupersonerna finner det besvärande att vara beroende av 

antingen färdtjänst, kollektivtrafik eller att bli skjutsade. Beträffande att den seende partnern i 

vissa situationer gör att våra intervjupersoner känner sig i underläge och beroende bekräftar 

citaten nedan.  

 

Karin: 

 … för det första så får ju han göra allting. ... jag skulle inte klara att vara ensam 

med barnen.  … jag kan inte köra bil, jag kan inte skjutsa på dom. Jag kan inte, 

jag har tonåringar, jag kan inte ut på stan och hämta dem om vi skulle behöva 

det…  

 

Ulf beskriver också hur hans sambos har fått ta allt ansvar för att skjutsa barnen samt att en 

frustration kring de saker han inte kan göra med sina barn har funnits. ”… man känner sig 

ganska otillräcklig…”.      

 

Karlsson (1999) beskriver hur blinda ofta får vänta på att ta del av den information som de 

förlorar beroende på sin synnedsättning (s.121-122). Detta bekräftar Ulf. ”… be om hjälp hela 

tiden… Man kanske behöver ha hjälp med något med en gång och då kanske man ska vänta 

tills det finns tid till det.”         

 

Gustavsson Holmström (2002) beskriver familjens vardagssituation som en tydlig och 

genomgående kamp mellan envishet och kreativitet för att finna en fungerande vardag (s.155). 

Detta sammanställer hur intervjupersonerna väger för- och nackdelar i sin upplevelse av 

interaktionen med sina partners för att skapa en vardag utifrån det merarbete synnedsättningen 

införlivar.   

 

Det är ingen idé att jag dammsuger, det är ingen idé att jag gör rent toa, det är 

ingen idé att jag gör nånting för att allt som den andra gör blir bättre istället för att 

man ser på det som att, det jag gör nu är bättre. Det är bättre efter att jag gjort det 

än vad det såg ut innan. 
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Jörgen ger här exempel på hur den praktiska vardagen kommer i konflikt med konsekvenserna 

av hans synnedsättning. Karlssons (1999) resonemang om stigma som social konstruktion 

belyser den mindervärdeskomplex som Jörgen ger uttryck för (s.135-140). 

 

6.3.4 Mötet med förskola, skola etc   

Många av intervjupersonerna beskriver att de blivit bra bemötta av personalen på barnens 

förskola och skola. Samtidigt har intervjupersonerna gett indikationer på att en paradox i 

mötet med förskola och skola finns. Karlsson (1999) beskriver hur synnedsättning i 

kombination med information är problematiskt. Detta införlivar ett urval av vad som blir 

tillgängligt för individen med synnedsättning. Då informationen skall förmedlas är det ofta 

genom någon annans ögon och på så sätt utgör det en sekundärkälla samtidigt som individen 

med synnedsättning hamnar i ett underläge (s.121-122).  

 

Jörgen beskriver personalen på den förskola hans minsta barn går på som hjälpsam genom att 

de förklarar och läser upp den information som finns uppsatt på anslagstavlor. Samtidigt 

uttrycker han en frustration över att han själv måste begära detta då personalen räknar med att 

hans sambo tar den informationen. Berit beskriver hur personalen har varit tillmötesgående i 

situationen med att de hämtar barnen och kommer med dem till Berit, då hon inte kan leta rätt 

på sina barn. Beträffande information som finns tillgänglig på anslagstavlor etc säger Berit. 

”… det har dom sagt att dom ska tala om för mig eller ge mig en egen lapp som jag kan ta 

hem och läsa hemma. Åh det har det varit si och så, det har dom glömt för det mesta.” Berit 

berättar hur det kan uppstå situationer där hennes barn berättar vid hämtningen från förskolan 

på kvällen att det ska vara någon form av samkväm samma kväll. Detta omöjliggör barnets 

närvaro om inte Berits partner är hemma.  

 

 

7 Avslutande diskussion 

Vi har i vår resultat- och analysdel visat hur föräldrar med synnedsättning upplever och 

hanterar sin föräldraroll i förhållande till omvärlden. Nedan kommer vi att sammanfatta det 

som utgör centrala delar i vår studie. Avslutningsvis presenterar vi våra slutsatsers betydelse 

för framtiden och framtida forskning kring föräldrar med synnedsättning.    
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7.1 Våra slutsatser 

Enligt den tidigare forskningen är barnets behov centralt då dennes utveckling är beroende av 

förälderns kompetens (Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997). I resultat och analysdelen finner vi 

det centralt att intervjupersonernas oro kring det kommande barnet står i kontext med att 

mista kontrollen över situationen som förälder. Dominerande för deras oro var att 

synnedsättningen skulle vara orsaken till den förlorade kontrollen. Vissa intervjupersoner 

hade starka tvivel på sin föräldraförmåga medan andra inte hade insikt om konsekvenserna av 

att bli förälder med en synnedsättning. Denna vetskap blev synliggjord genom egen erfarenhet 

eller andras påpekanden.  

 

I avsnittet som rör då intervjupersonerna byter roll från gravid till förälder har vi funnit två 

sätt att hantera situationen. Detta har vi belyst utifrån Goffman (2008) och hans teori kring att 

man agerar med hänsyn till de sätt som samhället förväntar av en individ med synnedsättning. 

Genomgående visar empirin att antingen är intervjupersonerna tydliga med sitt stigma eller 

har stigmat ignorerats. För de som tydligt uppvisat att ett stigma föreligger har situationen 

visat sig bli lättare för dem. I de fall då stigmat ignorerats har det skapat en otrygghet då 

individen skall interagera med exempelvis personal på BB. Centralt för oron var att försöka 

dölja stigmat genom egna strategier, detta för att undvika skam. Det som är genomgående i 

empirin är att alternativa sätt att hantera denna situation berör både de som uppvisar sitt 

stigma samt de som döljer det.  

 

I mötet med omvärlden befinner sig intervjupersonerna ofrivilligt i en beroendeställning. 

Giddens (2003) poängterar hur sympati i mötet med andra kan generera en försämrad 

självbild. Detta då i kontext till det ofrivilliga beroende som intervjupersonernas situation 

införlivar. Intervjupersonerna beskriver hur de behöver hjälp men hur denna också kan 

påverka deras självkänsla. De känner en ilska gentemot omvärlden och vid vissa tillfällen 

resulterar det i nedvärderande tankar kring sin egen person vilket resulterar i en upplevelse av 

en försämrad föräldraförmåga. Vid de tillfällen då omvärldens hjälpsamhet kliver över 

individens personliga gräns, det vill säga sympatin är påtaglig, beskriver de hur de känner sig 

tvungna att känna tacksamhet då de inte bett om hjälpen som de blivit påtvingade. Detta 

skapar en dubbelhet hos intervjupersonerna i de situationer som inkluderar hjälp från 

omvärlden.  
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Att bryta rådande normer kan enligt Giddens (2003) utlösa både repressalier och sanktioner 

utifrån omvärlden. Några av intervjupersonerna beskriver hur omvärlden möter dem med en 

oförståelse kring varför de inte hälsar vid vissa tillfällen medans de kanske gör det vid andra. 

Intervjupersonerna upplever att omvärldens repressalie är att de blir betraktade som otrevliga. 

Någon av intervjupersonerna belyser också hur hon hanterar att undvika omvärldens 

repressalier kring hälsningssituationen med att hälsa på alla hon möter. Andra beskriver en 

ängslan för att repressalier ska utdelas beroende på exempelvis förskolefröknars tankar kring 

barnens kläder. Detta menar intervjupersonen skulle uttryckas som att det är synd om henne 

som inte kan klä sina barn ”rätt”. En mamma beskriver hur hon våndades kring att ses som lat. 

Detta på grund av vissa saker som hon valde bort då hennes vardag är mycket påfrestande 

mentalt beroende på hennes synnedsättning. Valen som intervjupersonerna gör beträffande 

huruvida de vågar utmana rådande normer menar Karlsson (1999) beror på att varje individ 

själv avgör hur långt den är benägen att gå. Detta för att hålla sig inom ramen för att undvika 

repressalier eller sanktioner.  

 

Genomgående i empirin är intervjupersonerna oroliga för att de skall ses som dåliga föräldrar. 

Vid vissa tillfällen har professionella och närstående utövat repressalier mot föräldrarna som 

bekräftar att de ibland är ifrågasatta. Ett exempel är då en mamma blir verbalt ifrågasatt kring 

hennes förmåga. Hon blev även utanförstängd från vad personalen i rummet gjorde med 

hennes spädbarn samt kontrollerad i hennes sätt att sköta barnets påklädning. Denna 

repressalie utfärdades med ett förvånat tonfall. Motsatsen till repressalie är sanktion vilket 

intervjupersonerna upplever svårt att bemöta. De saker som utgör intervjupersonernas vardag 

är att de stundom blir bemötta med beundran och liknas med en förebild vilket införlivar en 

genant situation för sanktionens mottagare.  

 

Det som är centralt i föräldrarnas upplevelse kring utanförskap är då de upplever en 

begränsning i sin föräldraförmåga i och med att de inte kan ta körkort. Detta genererar inte 

endast ett utanförskap utan ett underläge gentemot andra. Intervjupersonerna beskriver också 

hur de funderar kring små självklara saker som att hitta hålet för en pollett då familjen 

semestrar. De definierar också vilken mental verksamhet som föreligger i vardagslivet samt 

den fysiska konsekvensen och hur svår den är att förstå för andra. På detta sätt är de saker som 

den förälder med synnedsättning genomför mycket mer påfrestande och på så sätt orkar de 

inte alltid lika mycket som en förälder utan synnedsättning. Karlsson (1999) beskriver också 

hur upplevelsen är att interagera med andra. I förhållande till att använda den vita käppen 
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upplever intervjupersonerna att det blir en tvekan och ibland misstro i mötet med omvärlden. 

Intervjupersonerna upplever att den vita käppen symboliserar blindhet. Att då använda den 

när man har synrester skapar ett utanförskap och ifrågasättande av individen.  

 

I intervjupersonernas möten med sina barn är det centralt att de i vissa situationer interagerar 

utifrån andra premisser. Många av intervjupersonerna beskriver hur den verbala 

kommunikationen är central i deras hemmiljö. De beskriver också hur barnen är vana vid 

fysisk kontakt för att kontrollera eller reglera det som en annan förälder gjort med blicken. 

Repressalier för barnen har också funnits beroende på detta annorlunda sätt att interagera. 

Detta har då utfärdats från andra barn som inte är lika verbala i sin kommunikation. 

Gustavsson Holmström (2002) och Ekstrand (2002) belyser hur barn till föräldrar med 

funktionsnedsättning upplevt att de tagit ett större ansvar och blivit mer självständiga. 

Intervjupersonerna i vår studie beskriver hur deras barn blivit mer självständiga samt är måna 

om andra, så som syskon och föräldrar. De har även belyst vilken fördel det innebär för dem 

att barnet blir äldre och mer självständigt. De är noga med att belysa att saker som barnet 

utför beroende på förälderns synnedsättning inte skall vara något tvång. I familjen utförs vissa 

saker under speciella omständigheter. Allt från semester till att läsa sagor. Att läsa sagor har 

varit en omständighet som införlivat oro och ibland en lång väg att gå för att finna en 

fungerande situation. Vissa av intervjupersonerna har funnit det som en förlust att inte kunna 

dela denna stund med sina barn genom att läsa. En intervjuperson beskriver hur hon ser detta 

som den enda förlusten hon upplever som härrör från synnedsättningen. Beträffande de 

speciella omständigheterna beskriver ett par av intervjupersonerna hur barnen får 

kompensation beroende på att de hjälper föräldern.  

 

I samspelet mellan förälder och barn upplever intervjupersonerna att fysisk kontakt är viktigt. 

Detta skapar en trygghet för dem i sin föräldraroll. Edberg (1997) bekräftar hur den fysiska 

kontakten är av vikt samt hur den verbala kommunikationen blir allt viktigare desto äldre 

barnet blir. Intervjupersonerna belyser hur de ibland ropar rakt ut för att finna sina barn. De 

berättar också om hur barnen ropar rakt ut för att påkalla deras uppmärksamhet. Negativa 

aspekter som påtalats i samspelet med barnet är att bristen på ögonkontakt kan göra att barnen 

missar denna del då de interagerar med föräldern och andra. Detta påpekar även Ekstrand 

(2002) i sin uppsats.  
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I mötet med intervjupersonernas partners beskriver de både hur det berikar och 

problematiserar interaktionen. Det som framför allt påpekas av intervjupersonerna är 

körkortet. Det skapar flexibilitet för de som har en seende partner samtidigt som en avund 

stundom uppstår. Hos den intervjuperson som har en partner med synnedsättning känner hon 

att de blir begränsade i sina liv. Fördelar som intervjupersonerna med seende partners finner i 

interaktionen är att en trygghet och tillgång upplevs samt att en seendes intryck går att 

förmedla till barnet. Andra mer praktiska fördelar är handlingssituationen som 

intervjupersonerna finner både berikande och begränsande. Begränsande finner många att den 

är då den seende partnern utför detta. Dock finner vi en paradox då en av intervjupersonerna 

belyser hur han sköter all handling med hjälp av ledsagning. Ur båda aspekterna lägger de 

tyngdpunkten på ekonomiska fördelar.  

 

Den nackdel som de upplever i interaktionen med partnern är en frustration och en känsla av 

otillräcklighet. Gustavsson Holmström (2002) beskriver hur vardagslivet består av en 

växelverkan mellan kamp och envishet. Detta går att applicera på vår empiri då 

intervjupersonerna väger för- och nackdelar utifrån den praktiska verklighet som ibland blir 

begränsad av deras synnedsättning. Då infinner sig en känsla av underlägsenhet, dock 

hanterar intervjupersonerna denna och envisheten övervinner kampen.   

 

I empirin framhävs en paradox beträffande situationen med föräldrarnas upplevelse och 

erfarenhet av mötet med förskola och skola. Merparten upplever ett bra bemötande samtidigt 

som det finns indikationer som pekar på en besvikelse beträffande att förmedla information 

till intervjupersonen. Informationen går ofta intervjupersonen förbi, både omedvetet och 

medvetet erfar och upplever intervjupersonen denna kommunikationsbrist. Detta försätter 

intervjupersonerna i ett underläge gentemot personalen. Att de upplever sig själva som 

tjatande samtidigt som det finns en motvilja att tjata då de bemöts bra av personalen utifrån 

praktiska göromål så som att hämta barnen åt intervjupersonen. Föräldrarna ser också att 

barnen i vissa situationer blir lidande beroende på bristen i att förmedla information. Detta går 

intervjupersonen förbi då den visuella förmågan är av betydelse för att kunna vara delaktig i 

saker som händer i och omkring förskola och skola.  
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7.2 Framtiden 

I bakgrundsavsnittet tar vi upp hur repressalier utdelades till människor med 

funktionsnedsättningar så att de inte skulle reproducera sig ur ett historiskt perspektiv. Spår av 

detta finner vi stundom i våra intervjupersoners berättelser i mötet med omvärlden. Nu är det 

dock sällan verbalt uttalade repressalier, men ändå lever de i en ständig försvarsställning 

beträffande att de har rätt att vara förälder. Detta är för oss en starkt bidragande orsak till att 

mer kunskap är av vikt. Individer med synnedsättning är på många sätt inkluderade i 

samhället men dock har vi funnit individer som är uppenbart rädda att möta omvärlden med 

tanke på deras tidigare erfarenheter. Detta är för oss skrämmande att inte bli bemött som 

vuxen och hellre låsa dörren än att plocka fram den vita käppen och våga ta klivet ut i 

omvärlden.     

 

I vår studie belyser vi upplevelsen av föräldraskapet. Detta gör vi genom att tala om de unika 

erfarenheter som intervjupersonerna besitter. Då vi bejakar vad studien har påvisat finner vi 

att fördomar och repressalier grundat på synnedsättningen försätter intervjupersonerna i en 

stigmatiserande situation utifrån ett föräldraperspektiv. Om debatten som förs kring 

tillgänglighet i samhället skulle få de praktiska konsekvenser som målsättningen är skulle 

detta påverka denna ibland nedlåtande situation för föräldrar med synnedsättning. Ett konkret 

exempel på hur våra intervjupersoner exkluderas av samhället är de svårigheter som uppstår 

när de skulle behöva använda färdtjänst. Intervjupersonerna uttrycker starkt missnöje med hur 

färdtjänst och arbetsresor är anpassade utifrån deras behov. Om dessa stödinsatser var möjliga 

att använda som förälder skulle en problematik bli mindre för föräldrar med synnedsättning. 

Dels skulle de bli mindre beroende av andra i deras närhet samt bespara dem en del av den 

mentala utmattningen som deras livssituation införlivar. Nedan belyser vi hur ytterligare 

förändringar kring tillgänglighet skulle kunna förändra dessa individers livssituation.  

 

Om en ökad kunskap kring föräldrar med synnedsättning blev verklighet skulle exempelvis 

paradoxen kring mötet med förskola och skola kunna undvikas. Det merarbete som är ett 

faktum för föräldrar med synnedsättning skulle kunna bli ”offentligt” och på så sätt öka 

acceptansen i omvärldens bemötande, då dessa familjer stundom agerar ”annorlunda”. Vi 

anser att det är av vikt ur ett samhälleligt perspektiv att forska generellt kring föräldraskap och 

funktionsnedsättningar för att öka förståelsen och kunna stödja och besvara blivande 
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föräldrars frågor kring känslomässiga och praktiska aspekter. Kunskapen är inte bara av vikt 

för de personer som har en funktionsnedsättning utan också för omvärlden. Detta då vi anser 

att kunskap är av betydelse i mötet för att bland annat göra skillnad mellan empati och 

sympati. Empati genererar inte stigmatisering för den enskilda individen medans sympati 

präglar interaktionen och påverkar den enskilda individens självbild. Denne kan då bli 

förknippad med sin funktionsnedsättning. Med ökad kunskap tror vi att alla parters interaktion 

kommer att berikas. Detta i mötet mellan omvärlden och föräldrarna som upplever en ständig 

balansgång mellan den ”vanliga” föräldrarollen och den kraft som ligger till grund för att 

bemästra den specifika situationen i vardagen.              



 

41 

Referenslista 

Litteraturkällor 

Barron, K. (2004). ”Genus och funktionshinder”. I Barron, K. (red.): Genus och 

funktionshinder. Lund: Studentlitteratur.   

Bengtsson, S. (2004). ”Anstaltens utveckling och innebörd”. I Staffan Förhammar & Marie C. 

Nelson, (red.): Funktionshinder i ett historiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur. 

Bäck-Wiklund, M. & Bergsten, B. (1997). det moderna föräldraskapet. Stockholm: Natur och 

Kultur.  

Denscombe, M. (2000). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur.  

Edberg, N. (1997). En blind mamma och ett seende spädbarn: interaktionen under det första 

levnadsåret. Fördjupningsarbete. Psykologiska institutionen. Stockholm: Stockholms 

universitet.   

Ekstrand, C. (2002). Att växa upp med en synskadad mamma. C-uppsats. Psykologiska 

institutionen. Stockholm: Stockholms universitet.   

Engwall, K. (2004). ”Sinnesslöa kvinnor och sexualitet i ett historiskt perspektiv”. I Barron, 

K. (red.): Genus och funktionshinder. Lund: Studentlitteratur.  

Förhammar, S. (2004). ”Svensk handikappolitik: Från separation till integration?”. I 

Förhammar, S. & Nelson, Marie C. (red.): Funktionshinder i ett historiskt perspektiv. 

Lund: Studentlitteratur.  

Giddens, A. (2003). Sociologi. Lund: Studentlitteratur.  

Goffman, E. (2008). Stigma – den avvikandes roll och identitet. Stockholm: Norstedts 

Akademiska Förlag.  

Gustavsson Holmström, M. (2002). Föräldrar med funktionshinder – om barn, föräldraskap 

och familjeliv. Stockholm: Carlssons.  

Handikappinstitutet. (1990). Synskadades rehabilitering. Lund: Rahms. 

Holgersson, L. (2002). Socialpolitik och socialt arbete. Stockholm: Norstedts Juridik AB.   

Johansson, E. (2004). Språngbrädan. Enskede: Synskadades Riksförbund.  

Jönsson, A. (2006). ”Ett bra bemötande – att hindra ett utanförskap”. I Brusén, P. & Printz, A. 

(red.): Handikappolitiken i praktiken. Lund: Studentlitteratur. 

Karlsson, G. (1999). Leva som blind. Stockholm: Carlssons.  

Kvale. S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.  



 

42 

Lindqvist, R. & Sauer, L. (2007) Funktionshinder, kultur och samhälle. Lund: 

Studentlitteratur.  

Magne Holme, I. & Krohn Solvang, B. (1997). Forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur.  

Nirje, B. (2003). Normaliseringsprincipen. Lund: Studentlitteratur. 

Olsson, I. (2004). ”Synen på avvikelse”. I Förhammar, S. & Nelson, Marie C. (red.): 

Funktionshinder i ett historiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur.  

Patel, R. & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur. 

Prop. 1999/2000:79 Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för 

handikappolitiken. Stockholm: Socialdepartementet. 

Robson, C. (2002). Real World Research. Oxford: Blackwell. 

Sköld, B. (2006). ”Delaktighet i arbetslivet”.  I Brusén, P. & Printz, A. (red.): 

Handikappolitiken i praktiken. Lund: Studentlitteratur.  

Tideman, M. (2004). ”Socialt eller isolerat integrerad?”. I Tøssebro, J. (red.): Integrering och 

inkludering. Lund: Studentlitteratur.  

 

Internetkällor 

Handisam. (2008a). Nedsatt syn. Online. Internet. 

http://www.handisam.se/Tpl/NormalPage____1403.aspx. Sökdatum: 2008-12-08. 

Handisam. (2008b). Kommun och landsting. Online. Internet. 

http://www.handisam.se/Tpl/NormalPage____1279.aspx. Sökdatum: 2008-12-08. 

Vetenskapsrådet. (2008). Forskningsetiska principer. Online. Internet. 

http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf. 

Sökdatum: 2008-11-15. 

 



 

43 

Bilaga 1, Missivbrev 

Mönsterås/Kristdala 2008-09-23 

Hej, 

 

Vi är två socionomstudenter som går sista terminen på socionomprogrammet vid 

Högskolan i Kalmar. I vår C-uppsats har vi valt att göra en undersökning kring hur 

föräldrar med synskador upplever sitt föräldraskap. Detta har vi valt för att vi ser en 

brist inom forskning på detta område. Vår avsikt med uppsatsen är att öka 

kunskapen kring denna livssituation.  

För att kunna genomföra vår uppsats behöver vi komma i kontakt med åtta föräldrar 

vars barn är 0-18 år, vi har fått hjälp av Syncentralerna i Kalmar och Västervik samt 

Synskadades Riksförbunds nätverk i Stockolm för synskadade föräldrar. Vi kommer 

utifrån de föräldrar vi får kontakt med göra ett urval och sedan göra intervjuer, detta 

kommer att ske genom att vi träffas eller via telefonen om ett möte blir svårt pga det 

geografiska avståndet.  

Endast vi som författare till uppsatsen kommer att känna till vilka personer som blir 

intervjuade. Det material i skrift och ljudinspelningar som kommer att ligga till grund 

för vår uppsats kommer endast vi ta del av, materialet kommer att förstöras efter att 

uppsatsen publicerats. Vi garanterar total anonymitet för de medverkande där 

deltagandet när som helst kan avbrytas.    

Om Du vill medverka i vår uppsats kontakta oss senast den 17/10-08. Undrar Du 

över något är Du varmt välkommen att höra av Dig till oss. Vi ser fram emot att 

intervjua Dig och hoppas att det blir ett givande samtal för oss alla.   

  

Med vänlig hälsning,  

  

Matilda Norman  

Telefon: _____________    

E-mail: _____________________    

 

Maria Onselius 

Telefon: _____________ 

E-mail: _____________________ 
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Bilaga 2, Intervjuguide 

 

Information till intervjupersonen 

Vi garanterar anonymitet för dig och din familj. 

Intervjuband och material kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. 

Du kan avbryta intervjun när som helst. 

Du kan avbryta din medverkan när som helst, även efter att intervjun är gjord. 

Är det någon fråga du inte vill svara på hoppar vi över den. 

Om du vill ta del av resultatet av uppsatsen finns det möjlighet att läsa den efter uppsatsens 

publikation. 

 

 

Bakgrund 

Berätta om dig själv. 

• Kön 

• Ålder 

• Synnedsättning  

• Konsekvenser av synnedsättningen 

• Arbete 

 

Berätta om din familj. 

• Familjesituation: partner barn, boende. 

• Ålder på barn. 

• Synnedsättning eller ej på partner, barn. 

 

 

Inför föräldraskap 

Hur tänkte du kring att skaffa barn? 

• Om fler barn, tänkte du annorlunda efter första, andra… I sådana fall på vilket sätt? 

 

Hur tänkte ni som partners kring att skaffa barn? 
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Vilka tankar hade du kring att bli förälder? 

• Vad såg du fram emot? 

• Vad oroade du dig för? 

• Ärftlighet, fosterskador, anknytning, praktiska saker, bo kvar, vårda barnet, bemötande 

från andra… 

 

Var det självklart att skaffa barn?  

• Övervägde du någon gång att inte skaffa barn? 

• I sådana fall varför?  

• Hur resonerade du då?  

 

Hur resonerade du och din partner kring att skaffa barn? 

 

 

Omgivning/bemötande 

Hur reagerade människor i din omgivning då du berättade att du skulle bli förälder? 

• Föräldrar, syskon, vänner, arbetskamrater, myndigheter… 

 

Vad är positivt/negativt med att leva med en partner med/utan synnedsättning? 

 

Vilka tankar har du inför förlossningen?  

• Specifika pga synnedsättning? Ta sig till BB, orientera sig i ny miljö, ta del av skriftlig 

information… 

 

I mötet med MVC/BVC; hur uppfattar du den relationen?  

• Förståelse, okunskap, kunskap… 

• Hur hanterar de din synnedsättning? 

• Har de kunnat hjälpa dig att hantera din synnedsättning i relation till ditt föräldraskap?       

I sådana fall hur? 

• Har du upplevt att personalen ifrågasatt din förmåga som förälder pga din synnedsättning?  

Om, hur har det tagit sig uttryck.  

• Har andra människors syn på dig förändrats sedan du blev förälder?                               

Om i sådana fall hur? 
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Hur upplever du mötet med dagis/förskola/skola?  

• Veckobrev, läxläsning… 

 

Hur upplever du mötet med ditt/dina barns kamrater? 

 

Hur upplever du mötet med kamraternas föräldrar? 

 

 

Att vara förälder 

I förhållandet med ditt barn, är det någonting som du tror är annorlunda pga att du har 

en synnedsättning? 

 

Hur upplever du att det är att vistas utomhus?  

• Orientera sig, hålla ordning på små barn, lokalisera tonårsbarn… 

 

Hur förhåller du dig till att sätta gränser för dina barn då det gäller olika modetrender 

vad gäller ex kläder, dataspel, TV-program? 

Att sköta dagliga sysslor som förälder så som handling, tvätt och städa, tror du att er 

familj hanterar dessa göromål annorlunda? - I sådana fall hur? 

 

Hur hanterar du aktiviteter för barnen i hemmiljö? 

• ex läsning, pyssel? 

 

Hur mycket ska ett barn hjälpa till?  

• Tror du att ditt barn får hjälpa till mer/mindre pga din synnedsättning? 

 

Har du upplevt att ditt/dina barn utnyttjat din synnedsättning?  

• I sådana fall på vilket sätt och hur kändes det? 

 

Då du och din familj åker på semester, finns det speciella omständigheter du 

”semestrar” efter?  

• Okänd miljö, vakta små barn vid vatten… 

 



 

47 

Hur ser din föräldraroll och planering ut?  

• Tror du att du planerar mer än andra? - Om ja eller nej varför? Och hur? 

 

Har det hänt att du behövt hjälp att hitta ditt barn?  

• I sådana fall hur upplevde du det?  

• Om inte, hur tror du att du skulle uppleva det? 

 

Har du kontakt med andra föräldrar i samma situation?  

• Om ja eller nej, positivt och negativt… 

 

Hur upplever du ledsagartjänst som förälder? 

 

Hur upplever du att använda färdtjänst som förälder? 

 

Är det något annat som du vill säga som du tycker är viktigt ur ett föräldraperspektiv? 

 

Om du skulle lämna ett tips till blivande föräldrar med synnedsättning, vad skulle det 

vara? 

 

 

Avslutning av intervju 

Vi vill tacka för att du ställde upp och undrar om det går bra att kontakta dig om något är 

oklart. 
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Bilaga 3, Presentation av intervjupersonerna 

 

Cecilia är 36 år och är gift. Tillsammans med sin man har hon tre barn som är mellan 5 och 

13 år. De bor i ett mindre samhälle och hon arbetar heltid på kontor som ligger ungefär 1 mil 

från hemmet. Cecilia är synskadad sedan födseln och ser max 0,1 om det är bra 

ljusförhållanden. Hon har dåligt synfält vilket innebär att hon inte kan se nedåt och hon har 

nystagmus, dvs att ögat ofrivilligt rör sig. Hon är även ljuskänslig varför hon använder sig av 

solglasögon eller mörka linser. Ögonsjukdomen hon bär är av ärftlig natur men av recessivt 

anlag. Detta innebär att om hennes man inte bär anlaget viker sig sjukdomen.  Cecilia cyklar 

på för henne kända vägar. Annars förflyttar hon sig med kollektivtrafik.    

 

Ulf är 48 år och gift. Tillsammans med sin fru har han ett barn som är 10. Han har även ett 

barn i ett tidigare äktenskap som idag är 23 och har egen familj. Ulf bor med sin familj i ett 

mindre samhälle och arbetar halvtid i en verkstad ungefär 5 mil från hemmet. Ulf är 

synskadad sedan födseln. Det har förvärrats under uppväxten och idag ser han enbart 

kontraster mellan ljus och mörker. Han har ledsyn till viss del beroende på vilken belysning 

han befinner sig i. Sjukdomen han har är av ärftlig karaktär. Ulf använder sig av arbetsresor 

till och från jobbet. Han har färdtjänst men använder det sällan.  

 

Karin är 50 år och gift. Tillsammans med sin man har hon tre barn som är mellan 16 och 24. 

Karin bor i ett mindre samhälle och uppbär sjukersättning pga sin synnedsättning. Hon har en 

synskada sedan födseln vilket förvärrats under åren. Idag har hon inget mörkerseende och 

synfältet är under 10 grader, normalseende har ett synfält på 180 grader. Sjukdomen hon har 

är av ärftlig karaktär. Karin cyklar på för henne kända vägar, vid de tillfällen hon vet att det är 

lite människor i omlopp. Annars förflyttar hon sig med kollektivtrafik.  

 

Margareta är 45 år och ensamstående. Hon har två barn som är 18 och 21. Margareta bor i ett 

mindre samhälle. För tillfället är hon sjukskriven. Synskadan Margareta har upptäcktes vid 18 

års ålder då hon inte fick lov att ta körkort. Det har förvärrats under uppväxten och idag har 

Margareta ett minimerat synfält vilket innebär att hon enbart ser rakt fram. Hon har även en 

konstant pulsering i kanten av synfältet och grå fläckar. Sjukdomen är av ärftlig karaktär. Hon 

använder vit käpp vid vissa tillfällen. Då Margareta förflyttar sig är det med kollektivtrafik 

eller färdtjänst. Hon har rätt till tio resor per månad.  
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Berit är 42 år och gift. Hon har tre barn som är mellan 8 och 18 år. Hon har tidigare arbetat 

som samordnare, nu erhåller hon sjukbidrag. Berit är bosatt i ett mindre samhälle. 

Berit har en kronisk ögonsjukdom som förvärras med tiden, den är inte ärftlig. På ena ögat är 

Berit blind och det andra ser hon 0,1 korrigerad. Berit har tidigare haft färdtjänst men känner 

att det är lite ”lyxigt”, hon promenerar dit hon ska.        

 

Anja är 21 år och sambo. Hennes sambo har också en synnedsättning. De är bosatta i en 

mindre stad. Anja har ett barn som är 2 år. Anja är för tillfället ”mammaledig” men har 

tidigare gått olika utbildningar på folkhögskolor. Anjas framtidsplaner är att så småningom 

arbeta inom vården. Anja ser 0,3 korrigerat och är mycket ljuskänslig. Hon har svårigheter i 

att läsa, orientera sig och utföra dagliga sysslor. Anja använder vit käpp ibland, annars 

använder hon oftast ledsagning. Hon har för avsikt att förnya sitt färdtjänsttillstånd.     

 

Jörgen är 36 år och har tidigare varit gift och har ett barn som är 14 år i det äktenskapet. Nu 

är Jörgen sambo och har tvillingar som är 4 år. Han är också ”bonuspappa” till två barn som 

är 12 och 16 år. Jörgen är gravt synskadad vilket är beroende på hans ögonsjukdom som har 

kommit successivt. Numera ser han skillnad på mörker och ljus och kan vid gynnsamma 

tillfällen urskilja att en människa är i hans närhet. Jörgen använder sig av ledsagning då han 

handlar mat eller då han skall hämta sitt 14-åriga barn. Han använder färdtjänst men går till 

jobbet. Numera läser han punktskrift. 

      

Amanda är 35 år och sambo. Amanda har två barn 4 och 6 år. Hon är bosatt utanför en 

storstad och arbetar heltid som handläggare. Amanda är barndomsblind. Hon använder 

ledarhund och åker kollektivt eller färdtjänst. Amanda har enbart rätt till ledsagare i sin 

kommun då hon skall handla kläder till sig själv.   

 

 


