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 Perspektiv 
 
                

Problem och 
syfte 

Metod Resultat 

 
Titel: The 
psychological 
experience of 
retinitis 
pigmentosa 
Författare: 
Johan B. Reis 
Avhandling: 
University of 
Toronto 
Årtal: 1995 

 
Psykologiskt 
perspektiv. 
Heuristiskt 
Hermeneutiskt 
  

 
Syftet är att ta reda på 
och förstå vad det 
innebär att leva med 
RP.  
Problemet är att det 
existerar väldigt lite 
forskning på det här 
området. 

  
En kvalitativ studie 
med djupgående 
öppna frågor till 
åtta män. 

 
Känslor, förhållanden, 
mening, existentiell 
framställning, hanterings 
process, förändringar och 
förluster och självkänsla 
är faktorer hanteras som 
medverkar i upplevelsen 
av att ha RP.  
 

 
Titel: Loss of 
self: a 
fundamental form 
of suffering in the 
chronically ill. 
Författare: 
Kathy Charmaz 
Tidskrift: 
Sociology of 
Health  and Illness 
Årtal: 1983 

 
Ett symboliskt 
interaktionistiskt 
patient-
perspektiv.  
 
Sociologiskt. 
 
 
 

 
Syfte är att påvisa hur 
lidandet 
underminerar 
självbilden och 
psykologiska 
förhållanden bidrar 
till lidande. 
Problemet är det 
förändrade livet, där 
man vill behålla det 
”normala”, men ser 
det nya beroendet 
som negativt och ofta 
anklagar sig själv för 
det. 

 
Kvalitativ. 
Intervjuer med 57 
kroniskt sjuka. 

 
Kroniskt sjuka är oroliga 
över den nya personen de 
förvandlas till och över 
självbilden de förlorar. De 
letar tecken på negativa 
känslor från andra och de 
är vaksamma över andras 
intentioner mot dem. 
Detta ökar deras egna 
lidande. Ökat beroende 
leder till att förhållanden 
blir mer ansträngda och 
problematiska., det blir 
svårare att behålla vänner.  
Även upplevelser av att 
inte ha ett meningsfullt 
liv. 

 
Titel: Social 
support and well-
being in adults 
who are visually 
impaired.  
Författare: 
Verena R. 
Cimarolli, Kathrin 
Boerner 
Tidskrift: 
Journal of Visual 
Impairment & 
Blindness 
Årtal: 2005 

 
Vuxna 
synskadade 
 
 

 
Syfte är att finna 
sambandet mellan 
positivt och negativt 
stöd och det psykiska 
välmåendet. 
 

 
Trettio min långa 
telefonintervjuer 
med open-ended 
frågor. 
 
Kvalitativ 
 
Åttiosex stycken 

 
Störst stöd fås från 
familjen. Trettiotre 
procent fick inga negativa 
sociala utbyten. Vanligast 
är att de känner sig 
underskattade över sin 
kapacitet och att anhöriga 
ej förstår behovet av 
självständighet. Flest fick 
både negativt och positivt 
stöd från omgivningen. 

 
 
 
 



 
Titel: Adaption 
Strategies, well-
being, and 
activities of daily 
living among 
people with low 
vision. 
Författare: 
Gunnel Lindo & 
Lena Nordholm 
Tidskrift: 
Journal of Visual 
Impairment & 
Blindness 
Årtal: 1999 

 
Patient-
perspektivet 
 
 
 
 

 
Syftet är att 
undersöka 
anpassningsstrategier 
och samband med 
psykologiskt 
välbefinnande, och 
den egna 
bedömningen av 
svårigheter med 
dagliga aktiviteterna. 
Problemet är att 
förlorad syn leder till 
stora förändringar av 
levnadsförhållanden.  
 

 
En kvantitativ 
undersökning med 
en undersöknings-
grupp och en 
jämförelsegrupp. 
Frågeformulär. 

 
Problem uppstår vid ADL 
aktiviteter, svårast är att 
läsa och skriva. Lite 
skillnad på välbefinnande 
och psykologiskt liten 
skillnad mot friska. Små 
problem med det sociala 
och fritiden hos äldre. Ju 
bättre man mår desto 
bättre anpassnings-
strategier tillämpas.  
 

 
Titel: The self-
concept of 
Spanish young 
adults with 
Retinitis 
Pigmentosa. 
Författare: 
Maria Dolores 
López-Justicia & 
Inmaculada Nieto 
Córdoba 
 Tidskrift: 
Journal of Visual 
Impairment & 
Blindness 
Årtal: 2006 

 
Utifrån unga 
vuxne 
 
 
 

 
Syftet är att studera 
attityden och 
uppfattningen som 
RP sjuka har om sig 
själva. Problemet är 
att RP ger 
livsstilsförändringar, 
psykologiska, 
utbildningsförändring
ar och sociala 
problem.  
 

 
Kvantitativ. Två 
grupper som 
jämfördes. 
 
Tjugotvå personer 

 
Det är skillnad på 
välbefinnande kring 
familjen. De känner sig 
mindre accepterade eller 
älskade av 
familjemedlemmar, som 
sämre familjemedlemmar, 
var missnöjda med sin 
familj, mindre 
meningsfulla och att de 
var en börda för familjen. 
 

 
Titel: Leva som 
blind 
Författare: 
Gunnar Karlsson 
Årtal: 1999 

 
Fenomenologisk-
psykologiska 
undersökningar 
 
 
 
 

 
Syftet är att beskriva 
hur det är att leva 
som blind och hur de 
upplever sin vardag.  

 
Kvalitativ studie 
med intervjuer 
 
Olika antal, i snitt 
tio personer varje 
gång 

 
Hur ting varseblivs, 
rumsupplevelsen, 
kroppsupplevelsen, 
orientering och 
förflyttning, hur det är att 
leva i världen som de 
seende dominerar och 
upplevelsen av att vara 
stigmatiserad. 

 
Titel: Förskjutna 
horisonter, 
livsförändring och 
lärande i samband 
med 
synnedsättning 
eller blindhet 
Författare: 
Inger Berndtsson 
Avhandling: 
Göteborgs 
Universitet 
Årtal: 2001 

 
Empirisk/ 
pedagogisk  
 
Fenomenologiskt 
livsvärlsdperspek
tiv 

 
Syftet är att få 
kunskap om och ökad 
förståelse av de 
förändringar som 
personer genomgår i 
samband med 
inträffad uttalad 
synnedsättning eller 
blindhet med fokus 
på hur personer lär 
sig att hantera sin 
förändrade 
livssituation. 

 
Kvalitativ 
 
Datainsamling/ 
Öppna intervjuer 
 
Åtta personer, 
varav fyra män och 
fyra kvinnor 

 
För den som får en 
synnedsättning eller blir 
blind förändras livet. 
Personerna lär sig genom 
sin livsvärld / utgår från 
den levda kroppen / att 
lära på nytt / berör 
identiteten /levd kropp – 
lärande / aktivitetskropp – 
lärande / social kropp – 
lärade / identitet – lärande 
/återerövrade relation till 
världen / ett levt lärande.  



 
 
Titel: 
Psychosocial 
adjustment to 
visual loss in 
patients with 
retinitis 
pigmentosa 
Författare: 
Dalbhir Jangra, 
Anuradha Ganesh, 
Robin Thackray, 
LaToya Austin, 
Alissa Ulster, 
Joanne 
Sutherland, Alex 
V. Levin 
Tidskrift: 
Ophtalmic 
Genetics 
Årtal: 2007 

 
Psykosocialt 
perspektiv. 

 
Syfte är att undersöka 
den psykosociala 
anpassningen till 
synnedsättning hos 
patienter med 
Retinitis Pigmentosa. 
Problemet är att 
patienter med RP har 
problem med dagliga 
aktiviteter och 
nedsatt kapacitet att 
jobba. 

 
Kvantitativ.  
Trettiotre 
synskadade som 
fyllde i ett 
frågeformulär. 

 
Att patienterna fick för 
lite stöd och information i 
vården. Att arbetslöshet 
till följd av 
synnedsättningen leder till 
stress och även oro över 
inkomsten. Att inte få 
behålla sitt körkort, 
sociala aktiviteter är 
jobbigt och skuld kring 
den ärftliga sjukdomen.  
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