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Sammanfattning    
 
Retinitis Pigmentosa (RP) är en ögonsjukdom som leder till blindhet, sjukdomsförloppet 
varierar från individ till individ och det finns för närvarande ingen botande behandling. 
Att utveckla en synskada successivt och bli tvungen att anpassa sig efter en ny vardag 
skapar osäkerhet och ett stort lidande. Hjälpmedel som underlättar vardagen mottages 
motvilligt och den synskadade förnekar vanligtvis sin situation. Som sjuksköterska är 
det viktigt att ha förståelse för den synskadades situation och lidande för att kunna 
skapa en god vårdrelation. Problemet är att det finns lite forskning inom området, vilket 
leder till upprepade missförstånd och ett vårdlidande för patienten. Syftet med studien är 
att beskriva hur det är att leva med vetskapen om att ha en sjukdom som leder till 
blindhet och hur den förändrande vardagen upplevs och hanteras. Vi har valt att 
analysera biografier för att få patientens beskrivning av sin subjektiva upplevelse och 
den metod som Dahlborg Lyckhage beskriver har stått till grund för analysen. I 
analysen framkom fyra huvudteman med underteman som ligger till grund för 
resultatet. De fyra huvudtemana är: svårigheter med att acceptera sin sjukdom, de första 
stegen till hantering, att bli sedd som blind och att bli vän med sin sjukdom. Vi har 
funnit liknande resultat i andras studier och resultatet upplevs som relevant för den vård 
som sjuksköterskan praktiserar. Det är viktigt att synliggöra och uppmärksamma dessa 
personers livsvärld då RP är en vanlig ögonsjukdom och det är omöjligt att veta när en 
synskadad patient kommer in genom dörren till avdelningen. 
 
 
Nyckelord: Retinitis Pigmentosa, livsvärld, upplevelse, synnedsättning, blind  
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INLEDNING 

Då någon får diagnosen Retinitis Pigmentosa (RP) kommer det som en chock för den 
sjuke och dennes anhöriga. Kaos av tankar och känslor leder till förlorad kontroll över 
livet och förändrar vardagen. Att återfå kontrollen över livet och att kunna hantera 
sjukdomen kräver stöd och hjälp från omgivningen. Synnedsättningen hos en person 
med RP skiljer sig från andra synskadade eftersom sjukdomen utvecklas successivt. Det 
är en lång process att gå igenom och vetskapen om att synen försämras från dag till dag 
leder till svårhanterliga känslor. Sjuksköterskan möter dessa patienter inom vården, 
antingen inom specialistvården eller när de söker sjukhusvård för andra problem. Deras 
speciella och specifika behov och tidigare erfarenheter av livet präglar mötet med 
sjuksköterskan, som ska ge stöd och hjälp att hantera synnedsättningen. Dessa patienter 
upplever ett lidande, inte bara i och med sjukdomen utan vid besök på sjukhus och i 
andra vardagliga situationer. Denna vetskap bidrog till att vi valde att skriva om dessa 
patienters känslor och upplevelser för att få en inblick i deras vardag och för att skapa 
en ökad förståelse för deras situation när vi som sjuksköterskor möter dem inom vården. 
Intresset för sjukdomen fanns redan då en nära släkting till en av författarna lever med 
RP.  
 
 
BAKGRUND 

Retinitis Pigmentosa 

Ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa (RP) ingår i en sjukdomsgrupp som kallas för 
tapetoretinala degenerationer, där det ingår ett hundratals olika ärftliga sjukdomar. 
(Andréasson, Ehinger, Nilsson, & Ponjavic, 2001). Enligt Foundation Fighting 
Blindness (2007), som är en stiftelse med mål att föra forskning gällande prevention, 
behandling och botemedel för personer med RP och andra retinala degenerativa 
sjukdomar vidare, är RP en genetiskt ärftlig ögonsjukdom som påverkar näthinnan 
genom att orsaka celldöd av tappar och stavar. I och med att syncellerna försvinner 
minskar förmågan att konvertera ljus till elektriska impulser och synintrycken når inte 
fram till hjärnan. Det finns tre sätt att ärva sjukdomen, genom autosomal1 dominant, 
autosomal recessiv eller genom X-bunden nedärvning. Typ av nedärvning bestämmer 
vem i familjen som får sjukdomen. Det innebär att vid X-bunden nedärvning kan enbart 
män få sjukdomen och kvinnor kan endast bära på den muterade genen.  
 
Foundation Fighting Blindness (2007) skriver vidare att sjukdomsutvecklingen 
vanligtvis börjar med dåligt mörkerseende, där problemet blir som tydligast efter 
övergången från ljus till mörker, då ögat inte kan anpassas som hos en frisk person. 
Synbortfallet kan leda till tunnelseende eller till tunnelseende med små öar av seende i 
periferin. Sjukdomens utvecklingstakt och mönster är individuell och pågår hela livet 
(Foundation Fighting Blindness, 2007). För att diagnostisera sjukdomen utförs förutom 
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en klinisk oftalmologisk undersökning över synfältet och mörkerseendet en 
elektrofysiologisk undersökning, som mäter den retinala funktionsnedsättningen, 
pigmentepitelets funktion och om det förekommer funktionsnedsättning i makula2 
(Andréasson, Ehinger, Nilsson, & Ponjavic, 2001). Enligt Bakall (2004) på 
Socialstyrelsen mäts vid elektrofysiologiska undersökningar elektrisk potential mellan 
ljus och mörker. Andréasson et al. (2001) beskriver att det även görs en genetisk och 
molekylärgenetisk utredning på hur sjukdomen nedärvts. I vissa fall kan sjukdomen ha 
varit gömd i flera generationer och då underlättas diagnostiken vid kartläggning av 
vilken sorts RP som funnits i släkten tidigare. 
I nuläget finns ingen erkänd behandling som bromsar upp sjukdomsförloppet, försöken 
att behandla med en hög dos av vitamin B6 har inte hindrat sjukdomsutvecklingen 
tillräckligt. 1993 gjordes en studie i Boston som visade att långtidsbehandling med höga 
doser av vitamin A-palmitat har varit framgångsrika, så forskning inom området pågår. 
Möjligheten till näthinnecellstransplantationer övervägs och det forskas inom ämnet, 
men det är fortfarande på en rent experimentell nivå. En framtida tänkbar behandling är 
genterapi, men detta har ännu bara testats på möss och långtidsresultaten är okända 
(Andréasson et al.2001). Forskare i USA har lyckats utveckla ett par glasögon med en 
minimal filmkamera och avancerad teknik. Glasögonen i kombination med en 
mottagare som opereras in i personens öga gör att tappar och stavar återfår sin funktion 
och personen kan få tillbaka viss syn. De personer som varit med i försöket kan nu 
skilja mellan ljus och mörker, se rörelser och stora föremål. Tekniken kan användas av 
personer med RP och personer med sjukdomar som drabbar gula fläcken 
(makuladegenerationer). Forskarna tror att tekniken ska finnas på marknaden om två år 
(Rosén, 2007).  
 

Att få en ny identitet 

Berndtsson (2005) skriver att de flesta synskadade inte föds blinda utan får synskadan 
senare i livet eller utvecklar en synnedsättning successivt. Detta leder till att 
anpassningen till vardagslivet förändras och de tvingas lära sig hantera vardagen på 
nytt. Livsvärlden förändras för den synskadade och dennes anhöriga. Synskadan leder 
till att personen får en förändrad identitet och en förändrad upplevelse av sin kropp. 
 
Fitzgerald och Parkes (1998) beskriver olika sätt att reagera på och hantera beskedet om 
att en person håller på att bli blind, såsom chock, sorg, längtan att se det som de inte 
hunnit se, ångest och ilska, depression eller hopp. För en person som fått sin diagnos 
och förnekar den eller försöker förhindra förloppet så kan vägen till rehabilitering och 
en tillfredsställande tillvaro vara längre än om personen accepterar sin diagnos relativt 
fort. Att tillåtas sörja är en viktig del i läkningsprocessen, både för den synskadade och 
för dennes anhöriga, och det kan vara bra att träffa personer i liknande situation, för att 
se att det finns en framtid trots sjukdomen. 
 

                                                 
2 Gula fläcken i ögats näthinna (NE, 2007) 

 2



Blindkäppen – en förlängning av kroppen 

Enligt Berndtsson (2005) uppfattas tekniska hjälpmedel inte som några neutrala 
föremål, utan som objekt som är med och formar samspelet mellan människor. 
Hjälpmedlens syfte är att förebygga framtida förluster, samt att kunna vara till hjälp då 
en persons förmåga är nedsatt eller helt borta. Hjälpmedlet är ett verktyg och måste 
användas med en viss teknik för att brukaren ska nå kunskap om dess 
tillämpningsområde. Hjälpmedel som används i vardagen har inget symbolvärde, till 
exempel telefonen, datorn eller bilen. Dessa hjälpmedel är vardagliga och uttrycker 
inget specifikt om användaren. Då ett hjälpmedel sätts i ett sammanhang och används i 
syfte att hjälpa någon med en funktionsnedsättning sätts direkt ett värde på föremålet. 
Den vita blindkäppen visar tydligt att dess ägare är blind eller synskadad. Denna person 
placeras direkt i ett fack för blinda, där uppfattningar och fördomar om synskadade 
finns. En synskadad beskrev det som att få en brännskada i handen första gången hon 
höll i den vita blindkäppen, hon tyckte att alla bara såg hennes blindkäpp och handikapp 
och inte henne för den hon var.  
 
Till en början ses ett hjälpmedel som en egen kropp, som användaren måste lära känna 
och hantera, men på sikt då blindkäppen har blivit ett bekant instrument blir den en del 
av den levda, subjektiva kroppen. Omvärlden börjar inte längre där handen möter 
blindkäppen utan blindkäppen blir en förlängning av kroppen och omvärlden börjar nu 
där blindkäppen tar slut. Om vi förstår objekten på detta sätt är det lättare att förstå att 
dessa hjälpmedel bidrar till samexistensen människor emellan (Berndtsson, 2005). 
 

Den förändrande kroppen 

Inom medicinen studeras kroppen utifrån celler och organismer, en kropp med 
organsystem som ska beskrivas och förklaras objektivt. Den objektiva kroppen går inte 
att likna med den levda kroppen som Merleau-Ponty enligt Berndtsson (2005) 
beskriver, en kropp och själ som tillsammans med andra kroppar finns i världen och 
som används när världen erfars. Att bli synskadad innebär att få en förändrad kropp, det 
kan jämföras med att bli som ett barn på nytt. Det uppstår helt nya parametrar att utföra 
vardagliga handlingar utifrån, allt måste läras om på nytt, med nya förutsättningar. 
Merleau-Ponty beskriver två nivåer av vår kropp, en nivå som kallas för vane-kropp, 
och en som kallas för nu-kropp. Dessa kroppar blir tydliga vid ett funktionshinder, med 
vane-kroppen görs saker på automatik, de följer en kontinuitet och är en självklar del av 
vardagen, medan nu-kroppen lär oss utföra saker på ett nytt sätt, där anpassningen till 
funktionsnedsättningen sker. De nyupptäckta handlingarna som utförs med nu-kroppen 
kan förhoppningsvis anslutas till vane-kroppen efter ett tag, och bli en självklar del av 
vardagen (Berndtsson, 2005). 
 
Karlsson (1999) har forskat mycket på hur synskadade upplever sin omgivning. Han 
beskriver bland annat de sociala kontakterna, som försvåras på grund av de minskade 
synintrycken. Vid ett möte mellan seende konstaterar parterna varandras existens då 
deras blickar möts, det kan vara ett utbyte som är laddat, bejakande, bekräftande, 
avvisande eller igenkännande och engagerande. Blickarna bestämmer om mötet ska leda 
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till något verbalt utbyte. Liknande signaler används då kontakten eller samtalet ska 
avbrytas. Hos en person med en synnedsättning finns inte synen som hjälp för att 
påbörja och avbryta dessa sociala kontakter. Att gå miste om denna självklara 
kommunikationsteknik försvårar kontakten med omgivningen och leder till isolering 
och lidande hos den synskadade.    
  

Möten i vården 

Sjuksköterskan möter patienter med synskador och synproblematik dagligen i sitt 
arbete. Dessa patienter har speciella behov och kräver en varsam hantering. Problem 
och missuppfattningar kan prägla mötet om sjuksköterskan inte har tidigare erfarenheter 
av synskadade eller förståelse för patienten och då skapas en dålig vårdrelation, som kan 
öka patientens lidande. Det krävs inte bara att sjuksköterskan har kunskap om 
sjukdomen, utan även om det dagliga motståndet och kampen patienten befinner sig i. 
Därför är det en förutsättning att hon har en överblick och förståelse för patientens 
förändrade livsvärld och en medvetenhet om att patienten upplever blandade känslor av 
ilska, bitterhet, sorg, rädsla, skuld och skam. Förutom god kunskap och förståelse är 
följsamhet en förutsättning för att god vård ska kunna praktiseras (jfr. Wiklund, 2003). 
Enligt studien av Jangra, Ganesh, Thackray, Austin, Ulster och Sutherland et al. (2007) 
så förstärks den RP sjukas känslomässiga trauma av brist på information och stöd ifrån 
vården. Deras studie visar att den synskadade behöver råd och vägledning genom 
sjukdomsutvecklingen och att vårdpersonalen bör hjälpa anhöriga med kontakt till 
rådgivning. Som synskadad leder det till att bli fråntagen sin rätt att vara patient då 
lidandet förnekas, det behövs en trygghet i att vara patient och att kunna lämna över 
ansvaret på läkare och sjuksköterskor. Personer med denna synskada finns överallt och 
påträffas både inom vården och i vardagliga sammanhang (jfr. Jangra et al. 2007). 
 
 
PROBLEMFORMULERING  

Retinitis pigmentosa är en genetiskt ärftlig sjukdom som i varierande takt utvecklar 
synnedsättning och slutligen leder till total blindhet. Att leva med en synskada eller 
vetskapen om att en dag bli helt blind och att inte veta när synen försvinner är en stor 
påfrestning och leder till ett stort lidande. I möten med människor i det dagliga livet och 
i kontakten med vården uppstår det ofta problem, missuppfattningar och situationer som 
upplevs stressande eller genanta för den synskadade. Detta kan bero på att omgivningen 
inte alltid har förståelse eller vetskap om den pågående synförändringen och då uppstår 
lätt missförstånd. Ett problem är att det finns lite forskning inom området, vilket leder 
till upprepade missförstånd och ett vårdlidande för patienten. Då sjuksköterskan skapar 
sig en uppfattning om den enskildes upplevelse av sin sjukdom kan hon få kunskap och 
en viss förståelse om hur det är att leva med en sjukdom som leder till blindhet. 
Därigenom skapas förutsättningar för ett vårdande möte och en vårdrelation, som kan 
förhindra och lindra ett lidande hos den synskadade. 
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SYFTE 

Syftet är att beskriva hur det är att leva med vetskapen om att ha en sjukdom som leder 
till blindhet och hur den förändrande vardagen upplevs och hanteras. 
 
 
METOD 

Uppsatsen är en litteraturstudie där vi tolkat och analyserat biografier utifrån den 
referensram som Dahlborg Lyckhage (2006) beskriver för att få fram den enskilda 
personens upplevelse av att leva med RP. I självbiografier synliggörs den levda 
erfarenheten och upplevelsen av personens hälsa och ohälsa, lidande och vård, vilket 
kan ge sjuksköterskan en bättre förståelse för vad personen går igenom.   
 

Litteratursökning 

Vi började med att söka efter biografier i biblioteket och i Libris, med endast ett 
träffresultat, så vi sökte vidare genom Google efter biografier med sökordet Retinitis 
Pigmentosa och fann ytterligare en biografi.  Vi skickade e-mail till författaren till den 
biografin efter tips om biografier och på så sätt fick vi en tredje och en fjärde biografi. 
Två av dessa biografier fanns i Sverige och var relativt lätta att få tag på, medan de två 
andra beställdes från USA via England och det tog lång tid innan vi fick dem. 
Biografierna är skrivna i berättandeform och upplevelserna är väl beskrivna. 
Litteratursökningen till bakgrund och diskussion har gjorts med hjälp av sökorden 
retinitis pigmentosa, lifeworld, experience, living with, vision impairment, blindness 
och eye-disorders. Vi sökte i första hand artiklar som är peer-reviewed, men avgränsade 
inte till detta då resultatet blev för begränsat. Vi har framförallt sökt i databaserna 
Cinahl, Medline, Academic Search Elite, Eric och PsycINFO med stöd av söksupporten 
i biblioteket. Sökorden har i olika kombinationer lett fram till tre artiklar och två 
avhandlingar som används i arbetet. Utifrån artiklarna sökte vi efter deras primärkällor 
och fick därigenom hjälp att finna en del material. När vi sökte efter artiklar fann vi 
annat material som används i diskussionen för att förstärka resultatet, såsom artiklar 
skrivna av personer som lever med RP och tidningsintervjuer.  
 

Analys  

Syftet med analysen var att få en ökad förståelse av upplevelsen att leva med RP. 
Dahlborg Lyckhage (2006) skriver att subjektiva berättelser är en central roll i 
vårdandet och att det är en väg till ökad kunskap. Vårdvetenskapliga forskningsproblem 
handlar ofta om människors upplevelser av hälsa och ohälsa, lidande och vård.  Då vi 
valt att utgå ifrån att analysera biografier så erhålls en beskrivning av den direkta 
upplevelsen och uppfattningen av livsvärlden, den vardag människan lever i och de 
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dagliga problemen, vilket gör materialet intressant utifrån en vårdvetenskaplig 
utgångspunkt. 
    
I analysfasen har vi använt oss av den tolkning som Dahlborg Lyckhage (2006) 
beskriver. Metoden är en kvalitativ innehållsanalys och innebär att få fram 
meningsbärande delar som ger en förståelse för personens subjektiva upplevelser och 
erfarenheter. Det går ut på att helheten bearbetas till delar för att slutligen bilda en ny 
helhet. 
    
Analysen började med att vi bekantade oss med biografierna genom att först läsa dem 
en gång och sedan diskutera och reflektera över vad vi fann som var gemensamt dem.  
De lästes igenom ytterligare en gång och analyserades stycke för stycke för att finna 
meningsbärande enheter (citat) som svarade mot syftet och problemformuleringen. 
Analysen krävde öppenhet och följsamhet till texten och förutsatte att vi bortsåg från 
vår förförståelse (jfr. Dahlborg Lyckhage, 2006). De meningsbärande enheterna 
(citaten) kodades och fördes samman i olika subteman och teman byggda på de 
gemensamma nämnarna.  
 
I biografierna framkom såväl likheter som olikheter mellan författarnas beskrivning av 
sina känslor, upplevelser och sätt att hantera situationerna som synskadan försatte 
författarna i. Delarna bearbetades i omgångar för att få fram ett mönster och tillslut 
framstod fyra huvudteman och tretton subteman som namngavs efter innehåll. 
Trovärdigheten styrks av citat som beskriver upplevelserna.  
 
De biografier vi analyserat beskrivs nedan: 
Första biografin heter ”Blindstyre – en snubblares berättelse” och är skriven av Täppas 
Fogelberg. Biografin är från 1994 och Täppas är känd från både TV och radio. Han följs 
i allt han gör, i hans arbete, hans familjeliv och hans vardag, biografin är skriven i ett 
tidigt stadium av hans diagnos, tyvärr följs han inte ända fram tills han har accepterat 
sin sjukdom. 
 
Andra biografin heter ”Cockeyed” och är skriven av Ryan Knighton. Den är utgiven 
2007. Ryan har skrivit från det att han var liten och inte visste att han var sjuk, sedan 
följs han fram till idag då han accepterat sin sjukdom till den grad att han kan leva öppet 
med sin blindhet. 
 
Tredje biografin heter ”Slackjaw” och är skriven av Jim Knipfel. Biografin är från 1999. 
Jim har även skrivit från sina tidigare år och det är inte bara ögonsjukdomen som följs 
utan hela hans liv med motgångar och framgångar. Jim har även en del psykiska besvär 
som han skriver om i boken, vilket gör det svårt att alltid veta vad han refererar till för 
företeelse. Vi får följa honom fram till en tid då han har gett sin sjukdom en chans och 
försöker lära sig att leva med den. 
 
Den fjärde biografin heter ”Lessons I learned in the dark” och är skriven av Jennifer 
Rothschild år 2002. Den här biografin skiljer sig från de andra tre, dels på grund av att 
det är en kvinna som skriver och dels på grund av hennes kristna tro. Hon följs genom 
livet, då hon får sin diagnos tidigare än de andra författarna och har lärt sig att leva med 
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den på ett annat sätt. Hon accepterar sjukdomen fortare än övriga författare och 
beskriver ett enklare, mer harmoniskt liv och sjukdomsupplevelse än de övriga.  
 
RESULTAT 

Det framstod tretton subteman i analysen. Att fly och förneka verkligheten, rädsla, att 
vara bitter och arg, skuld, inte som alla andra, att söka bot, att hinna uppleva, att komma 
till insikt, anpassning till den nya verkligheten, stigmatisering, en förlängning av 
kroppen, hopp och trygghet. Vid vidare analys av subtemana bildades fyra huvudteman, 
som också beskriver den process författarna går igenom. Svårigheter med att acceptera 
sin sjukdom, de första stegen till hantering, att bli sedd som blind och att bli vän med 
sin sjukdom. Dessa teman och subteman utgör tillsammans en ny helhet och presenteras 
enligt tabellen nedan: 

Resultat av analysprocessen 

Huvudteman Subteman 
Att fly och förneka verkligheten 
Att uppleva rädsla 
Att vara bitter och arg 
Att känns skuld 

Svårigheter med att acceptera sin 
sjukdom 

Inte som alla andra 
Att söka bot 
Att hinna uppleva 
Att komma till insikt 

De första stegen till hantering 

Anpassning till den nya verkligheten 
Att uppleva sig stigmatiserad Att bli sedd som blind En förlängning av kroppen 
Att känna hopp Att bli vän med sin sjukdom Att uppleva trygghet 

 

Svårigheter med att acceptera sin sjukdom 

Efter att de fyra författarna fått sin diagnos uppstår en livslång kamp att acceptera 
sjukdomen och diagnosen. Att ignorera och förneka sjukdomen, fly från den genom till 
exempel alkoholmissbruk, att undvika hjälpmedel eller att ljuga för sig själv och andra 
är vanligt förekommande strategier. Rädslan inför framtiden och vad sjukdomen 
kommer att göra med den synskadade och dennes omgivning präglar vardagen. Ilska 
mot och över sjukdomen tar hårt på krafterna, ofta är ilskan felriktad och skapar i sin tur 
dåligt samvete och skuld över att de anhöriga får lida.  
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Alla fyra författarna har haft en komplicerad barndom med många funderingar kring 
varför andra barn inte har samma problem som dem och varför de upplever sig som 
annorlunda. Då de fått diagnosen vill de inte förstå eller acceptera att de en dag kommer 
att bli blinda. 
 

Att fly och förneka verkligheten 

De fyra författarna hade problem med att erkänna för sig själva att de höll på att bli 
blinda, de försökte att skjuta upp diagnosen på framtiden genom att ignorera den och 
inte låtsas om att synen försämrades. Då de måste inse att synen försämras och har tagit 
till sig sin diagnos så försöker de istället att undvika att använda sig av olika hjälpmedel 
och ignorera de tips de får av sin omgivning och istället förneka att de är i behov av 
hjälp. Som då Jennifer (Rothschild, 2002) ska passera över gatan utan att ta fram sin 
blindkäpp, trots att hon inte ser bilarna vill hon inte visa att hon är blind för 
omgivningen. Flertalet liknande händelser beskrivs, där det är nära att allvarliga olyckor 
inträffar. 
 
Att fly verkligheten genom att ta till exempelvis alkohol och tabletter förekommer, 
krogen blir en tillflyktsort där de kan låtsas vara berusade. Då kan de skylla på att det är 
alkoholen som gör att de snubblar och springer in i omgivningen istället för synskadan, 
och andra ser inte skillnad på deras synnedsättning och onykterheten.  Då det sker en 
snabb eller stor förändring av synen blir deras tillflykt ibland alkohol och piller som ett 
försök att dämpa ångesten. 
 

In my time I have argued with empty bar stools, talked to pillars, knocked 
down waitresses, bounced of bouncers, pissed between urinals, drunk other 
people’s beers, and hit on shadows. Even though I routinely tumbled down 
stairs and plummeted off stages, never, not once, did it convince me to 
perhaps take up a white cane. Bullshit, I thought. I’m not that night blind. I’m 
just drunk (Knighton, 2007, s. 55). 
 

Att uppleva rädsla 

En stor del av vardagen präglas av rädsla, det är ett svårt steg att gå från seende till att 
bli blind. En rädsla av att inte veta när ögonen kommer att sluta fungera, men samtidigt 
en rädsla över att inte kunna se sina barn, rädsla över att inte kunna se himlen igen eller 
över att gå vilse på sin egen bakgård. Att inte kunna veta hur utseendet förändras hos en 
själv och de närstående eller att någonsin se hur barnen ser ut. Detta skapar ett stort 
lidande hos den synskadade. Ryan (Knighton, 2007) beskriver hur han varje morgon 
tittar sig i spegeln och fortfarande ser sitt unga ansikte. 
 
Beskrivningen av rädslan över att vara ensam eller bli lämnad ensam, inte ha någon att 
vara tillsammans med, någon att gifta sig med, någon att dela tankar med eller som kan 
hjälpa till förekommer flertalet gånger i biografierna. Jennifer (Rothschild, 2002) 
beskriver sin rädsla då hon för första gången ska lämna sin familj för att studera på 
annan ort, att första gången vara ensam skapar en rädsla och stark ångest. 
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Rädslan finns också över att skada sig själv eller någon annan. Att ramla över saker som 
personen inte ser och att gå in i någon som står utanför synfältet.  
 

Ibland kan jag bli desperat när barnen hoppar och skuttar in i och ut ur mitt 
synfält. Det är som att vandra halvnaken utan myggolja på en myr i Lappland 
om sommaren. Myggorna är överallt och det är omöjligt att värja sig. 
(Fogelberg, 1994, s. 193). 
 

I och med att synen blir allt sämre påverkas också andra färdigheter, de upplever en 
rädsla över att en dag inte kunna läsa och därmed inte hänga med i vad som händer i 
dagsläget.  
 

Att vara bitter och arg 

Starka känslor av bitterhet och frustration över livet och sjukdomen präglar flera dagliga 
situationer, att leva med en oviss framtid och ett nytt förändrat liv förstärker de kaotiska 
känslorna och skapar frustration. Alla författarna upplever sig som instängda i 
sjukdomen när de går miste om synintryck som deras omgivning kan bearbeta och ta till 
sig, detta leder till utanförskap. De upplever också ilska över vad sjukdomen tar ifrån 
dem, som deras minne av omgivningen och synintryck de fått tidigare i livet.  
 

What I saw in my life with good eyes, I can no longer remember without 
blinding it, cutting memories up into the confetti of my present condition. As 
the disease eats away at my retina, as it eats into the future, it is also eating its 
way back through my mind´s eye and all it saw, full and well, in the past  
(Knighton, 2007, s. 288). 

 
Tankar kring att livet är orättvist och känslan av att tycka synd om sig själv, är vanligt 
förekommande upplevelser vid motgångar i livet. I flertalet situationer där 
synnedsättningen skapar problem och inger upplevelsen av att göra bort sig eller att inte 
klara av situationen kan bakslaget hanteras med att ilskan går ut över någon i 
omgivningen. 
 

Det är så lätt att förväxla problemen och anklaga kvinnan som kör 
barnvagnen i min väg för att hon är klumpig när det i själva verket är jag som 
inte ser ordentligt … Flytta på dig kärring, för jag har all rätt i världen att 
vara synskadad. Det är faktiskt synd om mig men det ska vi inte låtsas om. 
Du ska bara spela med i mitt spel och hålla klaffen (Fogelberg, 1995, s. 109).  

 
Författarna (Fogelberg, 1994; Knighton, R, 2007 & Knipfel, 1999) upplever ilska då 
någon vill hjälpa dem, säger till dem något de redan vet eller klarar av själva. Samtidigt 
är de medvetna om sin felriktade ilska och att det egentligen inte är omgivningens fel 
utan de är arga på sig själva och sin sjukdom. 
 

Att känna skuld 

Att uppleva skuld över sjukdomen och tankar kring vem som bär ansvaret till att 
sjukdomen förts vidare skapar en upplevelse av vanmakt och maktlöshet. Täppas 
(Fogelberg, 1995) beskriver hur hans mamma anklagar sig själv för att ha burit med sig 
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generna, men han anser att det är onödigt och meningslöst att hon förebrår sig själv. 
Han skriver att han aldrig har haft tankar över att han inte borde skaffa barn, eftersom 
han aldrig upplevt sitt eget liv som meningslöst.   
 
Upplevelsen av skuldkänslor över att vara en börda för de anhöriga, som måste anpassa 
sina liv och förändra sin vardag för den synskadades skull präglar familjelivet. 
”Blindness doesn´t keep its consequences within my skin. It crashes into the lives of 
others, family, friends, and strangers, and transforms those lives as well … I just can´t 
keep blindness to myself.” (Knighton, 2007, s. 46). 
 
Skuldkänslor upplevs då den synskadade hämmar sin partner, till exempel då det 
upplevs som att flickvännen får agera mamma till ett litet barn eller att familjen inte kan 
fullfölja sina planer, för att synskadan är ett hinder. Att inte vara som en vän bör vara 
ger också upplevelsen av skuld. 
 

But if I call a friend to make the same suggestion, I fear that what she really 
hears is ”Will you come pick me up, lead me around the store, pick out 
clothes, read the labels to me, and then be my mirror? After that, will you 
place my pen on the line so I can sign for my purchase, and then will you 
drive me home and walk me into the house?” (Rothschild, 2002, s.73). 

 
Familj och anhöriga upplever skuld över att de krävt för mycket av den synskadade 
innan de blev medvetna om diagnosen. Ryan (Knighton, 2007) beskriver ett tillfälle då 
hans pappa anklagade honom för att ha krockat deras bil berusad, fast det visade sig att 
det var nattblindheten som orsakade olyckan. När diagnosen framkom upplevde pappan 
skuld och ångest över hur han hanterade situationen. Författarna vill undvika att såra 
sina föräldrar genom att berätta om diagnosen och de beskriver hur de upplever det som 
svårare att berätta för sin mamma om sin diagnos än att själva få beskedet. 
 

Inte som alla andra 

Redan i barndomen upplevde alla fyra författarna att det var något som inte stämde, de 
kände sig inte som alla andra barn och märkte att något var fel. Trots att de led och fick 
bekymmer av sin nattblindhet så insåg de inte att det kunde vara ögonen det var fel på. 
De upplevde sig som det klumpiga barnet. Jennifer (Rothschild, 2002) upplever sig som 
annorlunda då hon i skolan märker att de andra barnen kan gå mycket fortare än henne 
bland folk och i trappor. Liknande situationer beskrivs frekvent i biografierna. 
 

In movie theaters, I was finding it hard, if not impossible, to return to my seat 
after traipsing into the lobby for another Coke or another box of Chuckles. 
After a few episodes of wandering up and down the aisle, shouting the name 
of whoever was there with me, I decided it was better to wait in the lobby 
until someone came and got me (Knipfel, 1999, s.16). 

 
Gemensamt för författarna är längtan efter att vara normal, att kunna dölja sin blindhet 
och få bli behandlad som en seende person. Samtidigt som det kan finnas vinster i att 
vara blind så upplevs det inte som ett alternativ att utnyttja dessa, trots att det skulle 
innebära att vardagslivet skulle bli lättare att hantera. 
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Det upplevs som svårt att umgås med bekanta på samma sätt som innan diagnosen och 
att inte längre kunna hänga med i deras tempo. Jennifer (Rothschild, 2002) beskriver att 
hon upplever sig som en last för sina vänner.  
 
Glädje beskrivs då de upplever att någon inte ser att de är blinda utan tror att de är 
seende. 
 

”Oh my god! I´m so sorry, I didn´t know you were blind! You didn´t look – 
You don´t look…. Not at all, really.” I smiled with that warm feeling you get 
when you´re sixteen and someone says you look like you´re in your twenties. 
(Knighton, 2007, s. 112). 

 
Författarna (Fogelberg, 1994 & Knipfel, 1999) beskriver ingen förståelse för att många 
handikappade ska utsätta sig för extrema utmaningar, såsom att hoppa fallskärm eller att 
vilja bli stridspilot för att bevisa att de är som alla andra och göra allt som ”friska” kan.  
 
Gemensamt för författarna är att de känner en lättnad då de får sin diagnos för att deras 
upplevelse av att vara annorlunda då får en förklaring. “I felt a unique relief. Something 
strange in my past, something I couldn´t account for, finally belonged to me, and made 
sense, even.” (Knighton, 2007, s. 46). 
 

De första stegen till hantering 

När författarna inser innebörden av diagnosen och inser att de kommer att bli blinda, 
blir vardagen enklare att hantera och de tar inte till undanflykter lika ofta som tidigare. 
De jämför sina bekymmer med andras och inser att de har mycket att vara tacksamma 
över. De anpassar sig till sin nya situation och accepterar att de inte kan vara som alla 
andra. 
 

Att söka bot 

Det skrivs lite om möjligheten till att finna bot. Ryan (Knighton, 2007) har inget behov 
av att söka efter bot, han upplever att han inte kan bygga sitt liv på att hoppas på ett 
botemedel och om det skulle finnas något som kan opereras in i ögat för att kunna ge 
synen tillbaka, vet han inte om han skulle våga ta risken. 

 
For now, I try to remember what my eyes have shown me. The more complex 
something is, the more difficult, when broken, it is to cope. Everything 
breaks. Better a stick than an eye, or a stick than a microchip (Knighton, 
2007, s. 83). 

 
Jennifer (Rothschild, 2002) sätter istället sin tro på bot till Gud, att Han kommer att hela 
henne, den dag det är meningen, även om det visar sig att den dagen inte kommer förrän 
hon är i himlen.  
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Att hinna uppleva 

Viljan och längtan att hinna uppleva mycket av världen innan det är för sent beskrivs, 
trots att inte möjligheten finns. Täppas (Fogelberg, 1994) kan utnyttja sitt yrke i 
sökandet efter intryck och kan samla minnen av bilder, dofter och miljöer för att 
trovärdigt kunna beskriva dem i framtiden. Han försöker därför resa mycket i 
skrivandets stund då han tycker att det fortfarande är relativt lätt att resa. 
 
Då diagnosen fås sent i livet innebär det att det finns mindre tid att hinna uppleva och 
se världen innan synen försvinner. ”If I had known what lay ahead I would have 
done more than waste all those years of childhood assuming there was still a lifetime 
left to, well, look at things.” (Knipfel, 1999, s. 19).  
 

Att komma till insikt 

Att inte veta vad som kommer att ske under sjukdomsutvecklingen innebär att leva i 
ovisshet och skapar ett livslidande. Det leder i sin tur till att det är svårt att komma till 
insikt att det är de små förändringarna i vardagen och livet som måste göras för att 
kunna gå vidare. En ny attityd krävs för att kunna acceptera sjukdomens följder. Täppas 
(Fogelberg, 1994) beskriver att han lärt sig att använda hjälpmedel för att klara 
vardagen, även om det upplevs som pinsamt, ett exempel är då han äter ute och lyser 
med en ficklampa på tallriken för att kunna se maten. 
  
Ryan (Knighton, 2007) tvingas att ta det första steget mot att acceptera sin diagnos då 
hans flickvän lämnar honom, eftersom han tycker synd om sig själv hela tiden. Då hans 
bror tar livet av sig är nästa steg i processen, hans upplevelse av saknad får en helt ny 
innebörd. Ryan inser att han inte kan förneka diagnosen utan måste lära sig att hantera 
den eftersom sjukdomen inte betyder så mycket att den får förstöra hans liv.  
 

More than anything, his death forced me to make room for a world that didn’t 
revolve around my blindness … Sure I miss things, but Rory’s death is the 
first time something in my world went missing. I thought I knew loss, but 
what did I know? Little. That’s why, when we laid Rory to rest, I tried to put 
something to rest in me, too. Things grow smaller in the distance, and things 
disappear. Even blindness can. That’s what I hope for. That’s what I owe him 
and me (Knighton, 2007, s. 199). 

 
Jennifer (Rothschild, 2002) inser att vara synskadad inte är det värsta som kan hända en 
människa då hon möter en man utan armar. Hon inser att hon ska vara tacksam för vad 
hon har och det hjälper henne att acceptera sin situation. ”Even though blindness has 
been a difficult gift to receive, I now can accept it with thanks. As I’ve learned to view 
my circumstances from God’s perspective, I’ve learned to gratefully receive.” 
(Rothschild, 2002, s. 74).  
 

Anpassning till den nya verkligheten 

Efter att författarna har levt med synnedsättningen en tid och den har blivit en allt större 
del av vardagen kan de lättare anpassa sig och bli bättre på att hantera sjukdomen, med 
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de dagliga problemen som den leder till. Vikten av att lära sig komma ihåg var olika 
föremål placeras och anpassa sitt hem strategiskt är något de alla lär sig allteftersom de 
växer in i sjukdomen. Det finns beskrivningar i biografierna om hur de planerar inför att 
placera saker och hur de känner sig fram på nya ställen för att lättare kunna ta sig fram 
nästa gång de är på platsen.  
 
I biografin av Jennifer (Rothschild, 2002) finns en beskrivning på hur hon sminkar sig, 
något som omvärlden imponeras av att hon klarar själv. Hon beskriver vikten av att göra 
det till en vana att minnas exakt varje rörelse och sminkdrag, för om hon inte utövar det 
tillräckligt ofta kommer hon att glömma av det. Då skulle resultatet inte bli vackert 
längre.   
 
Jennifer (Rothschild, 2002) är i rollen som mamma, den som vet var allt finns i hemmet 
och hennes minne gör att familjen alltid frågar henne vart de gjort av sina saker. Hon 
beskriver också hur det är att vara beroende av omgivningen för att klara vardagen och 
att hon inte har något annat val än att lita på sina medmänniskor, annars är det mycket 
hon inte kan göra och platser hon inte kan besöka. Samspelet med de anhöriga blir 
viktigt för att vardagen ska fungera.  
 

I reach for a glass but can´t find it. I continue to talk to you over the table, 
looking for the glass with my hand. The moment I give up, Tracy nudges the 
glass to my fingers. It´s so casual, the allowance she gives me to try and to 
fail, and it is so reflexive, her help when I need it. To learn how to live like 
this, together, took much time and patience (Knighton, 2007, s. 202). 

 
Ovan beskrivs den speciella intimitet Ryan (Knighton, 2007) får med sin partner, 
eftersom det är hon som är hans ögon och på så sätt bestämmer vad han ska få ”se”, hon 
blir som en förlängning av hans kropp. Andra sätt som omgivningen underlättar 
vardagen på och anpassar sig till den synskadade är att säga sitt namn då någon hälsar så 
att den synskadade ska kunna veta vem det är. 
 
Efter att Ryan (Knighton, 2007) lärt sig att leva utan synintryck beskriver han hur han 
för första gången inte reser sig upp och försöker se vad som händer då han hör en 
bilolycka.  
 

For some time I'd been retreating deeper and deeper into my ears. I'm certain, 
however, I arrived at a new depth of blindness when a couple of cars crashed 
outside our apartment. For the first time in my life, I didn't look ... I'd heard 
enough to understand all that I could. Unconsciously, I felt no need to have a 
look, anymore. Along with my bigger ears and humbled eyes came a physical 
and psychologial stillness (Knighton, 2007, s. 254-255). 

 
Hörseln beskrivs inte som ett mer utvecklat organ, snarare att det läggs mer vikt på 
hörselintrycken. 
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Att bli sedd som blind 

Att inte se ut som alla andra, att ha en blindkäpp eller en ledarhund skapar upplevelsen 
av att vara stämplad eller märkt och placerad in under en grupp människor som ingen av 
författarna vill bli förknippade med. De undviker i början av sitt sjukdomsförlopp att 
använda hjälpmedel för att undvika stigmatisering, men inser snart att utan hjälpmedel 
blir världen mer komplicerad. De inser att hjälpmedlen är en del av deras egna levda 
kropp, vilket leder till att det blir svårt att klara sig utan hjälpmedlen, då de vant sig vid 
den nya kroppen.  
 

Att uppleva sig stigmatiserad 

Upplevelsen av att omgivningen ser den blinda som någon som måste undvikas, som 
skapar problem och olyckor skapar ångest över att visa sin synskada. 
 
Att bli stigmatiserad och sedd som blind beskrivs som den mest ”fruktade” upplevelsen. 
Frågor och tankar kring om synskadan är en del av personligheten eller inte diskuteras. 
”Jag måste inse att jag är sjuk, samtidigt som jag värjer mig mot att bli en sjukdom med 
vidhängande människa istället för tvärtom.” (Fogelberg, 1994, s. 83). En vanlig 
företeelse är att de blinda upplever att människor i omgivningen enbart ser dem som 
blinda, de upplever sig som stigmatiserade. Då uppstår motstånd mot att använda 
hjälpmedel eller berätta att de lider av en synnedsättning. Jennifer (Rothschild, 2002) 
beskriver hur hon inte vill bli sedd som den ”nya, blinda tjejen” på skolan, utan bara 
som den nya tjejen. Att lämna sin blindkäpp hemma orsakar ofta mer problem eftersom 
omgivningen inte vet om synnedsättningen och inte kan hjälpa till eller anpassa sig. 
Rädslan att se dum ut beskrivs av alla författarna och hindrade dem från att visa att de 
hade sin synskada, stoltheten var för stor. ”I, too, felt for weeks that whenever I swung 
my own stick, everybody in the world caught a climpse of me. I was playing Blind Man 
for the crowd. Hey, look at me!” (Knighton, 2007, s. 77). 
 
Upplevelsen av att omgivningen uppfattar det som att blinda lever på samhället och 
utnyttjar dess resurser hindrar förmågan att ta emot och acceptera hjälp i form av bidrag 
eller färdtjänst. Ryan (Knighton, 2007) beskriver hur omgivningen anklagar honom för 
att utnyttja sin synnedsättning och dra fördel utav den och Täppas (Fogelberg, 1994) 
beskriver hur omgivningen tittar snett på honom och dömer honom då han åker med 
färdtjänststaxin. 
 
Trots sin synnedsättning vill ingen av författarna förknippas med andra blinda. De har 
sina egna fördomar om blinda och är inte intresserade av någon kontakt med dem. Jim 
(Knipfel, 1999) beskriver hur han tycker att andra blinda ser likadana och roliga ut. 
Hans fördomar är bland annat att blinda bara kan prata om sin synnedsättning och att 
det är det enda deras vardag kretsar kring. ”They have always made me nervous. I 
should know better. But it seems a normal, visceral human reaction to cripples 
regardless of the fact that I was one of them.” (Knipfel, 1999, s. 227).  
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En förlängning av kroppen 

Att acceptera att hjälpmedel behövs och att ta modet till sig att använda dem är ett av de 
svårare stegen som de synskadade måste ta. Att få blindkäppen ses som en 
förolämpning och förnedring. När författarna äntligen accepterar att de behöver 
hjälpmedel och tar steget ut att använda sin blindkäpp upplever de en ny frihet, de kan 
klara sig mer självständigt och utforskar världen på nytt igen. Genom det minskas deras 
lidande och deras självkänsla ökar. 
 

I had to evolve to meet the pressures of a sighted world, and a cane was, and 
still is, the best adaption my body knows. Strictly speaking, it´s not evolution, 
but a cane is as close to sight as technology gets (Knighton, 2007, s. 69). 

 
Blindkäppen blir en förlängning utav armen och en del av den subjektiva kroppen. Jim 
(Knipfel, 1999) beskriver upplevelsen av att nyttja blindkäppen som att hans hand 
förvandlas till hans ögon. En av författarna (Fogelberg, 1994) tycker att det känns mer 
slutgiltigt att använda en blindkäpp än vad det kändes när han först fick sin diagnos. 
 
Att använda ledarhund uppfattades inte som något tänkbart alternativ, eftersom 
författarna (Fogelberg 1994; Knighton, 2007 & Knipfel, 1999) ansåg att de inte gillade 
hundar, hade tid eller ork att ta hand om dem och att hunden skulle bli så uttråkad då 
den skulle få sitta hemma hos dem hela dagarna.  
 

I put the kibosh on the dog notion immediately. The cat’s wouldn’t stand for 
it, I had no room for another animal, and I was too much of a hermit to take a 
dog out for walks a couple times a day … I voted for the cane. (Knipfel, 
1999, s. 164). 

 
Jennifer (Rothschild, 2002) får en ledarhund tidigt i sjukdomsförloppet, något som inte 
blir som hon tänkt sig. Hon väntade sig att bli fri och rörlig tillsammans med sitt nya 
sällskap och sin guide, men istället blev han ett hinder i hennes liv. Så ledarhunden blev 
inget långvarigt hjälpmedel.  
 

I was very naive when process began. I assumed that I´d get a dog that would 
be smarter than most humans I know. I figured that he´d be so well trained 
that we´d go to the mall; I´d say, “Forward! Fifty-percent-off rack”; and he´d 
take me there. What I didn´t realize was that I was going to be trained as 
much as the dog, if not more so (Rothschild, 1999, s. 41). 
 

Att bli vän med sin sjukdom 

Efter en tids sjukdom blir det lättare att acceptera synnedsättningen och dess följder i 
det vardagliga livet. Första steget mot acceptans består av vetskapen att det till trots 
finns en framtid och för att klara av att hantera sjukdomen måste personen ta tag i sin 
vardag och sitt liv. Att träffa andra synskadade och se att dessa människor är lyckliga 
och klarar sig bra ger en styrka och ett hopp om en ljusare framtid. För att klara 
vardagen och växa in i sjukdomen krävs det att omgivningen inger trygghet och 
stöttning. En andlig tro kan vara till god hjälp.   
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Att känna hopp 

Att träffa blinda personer som har hittat ett sätt att leva på trots sin synnedsättning, inger 
hopp om framtiden och leder till en strävan efter att få samma avslappnande attityd till 
sin blindhet. Ryan (Knighton, 2007) träffar en man som han avundas då denne har lärt 
sig att acceptera och leva med sin synnedsättning. Han beskriver att denna man speglar 
en känsla av lugn utan att vara ironisk eller elak. Utan att prata speglar han detta och 
Ryan hoppas att han en dag kan komma till ett sådant lugn.  
 
Jennifer (Rothschild, 2002) sätter sitt hopp till Gud, som är hennes klippa och räddning. 
Blindheten kan vara räddningen från många svåra situationer i livet, t.ex. depression och 
självmordstankar. ”Going blind, curiously, has been my salvation from many of these 
things – or my karmic retribution. The blindness will be on the surface, of course, 
affecting everything I do.” (Knipfel, 1999, s. 231). 
 

Att uppleva trygghet 

Att ha någon som stöttar, som inger styrka att kämpa vidare upplevs som viktigt utav 
alla författarna. Täppas (Fogelberg, 1994) beskriver sin läkare som ett stöd i sjukdomen 
och som inger trygghet då han upplever ångest och hopplöshet. 
 
Jim (Knipfel, 1999) har sin familj boende långt bort från honom och de har inte haft bra 
kontakt, men då han försöker ta sitt liv och hans familj kommer för att hjälpa honom 
inser han att de alltid kommer att finnas där och ställa upp. Han beskriver att deras tillit 
och tro på honom är ett stort stöd och han känner verkligen att han kan lita på sin familj 
att alltid finnas där. 
 
Jennifer (Rothschild, 2002), som har en tro på Gud, har sin tillflykt och trygghet i 
Honom. Hon har även en förstående man och två söner som är en stor trygghet för 
henne, men det är Gud som ger henne kraft att orka vidare. ”And You are the vision that 
I need in my eyes.” (Rothschild, 2002, s. 149). 
 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Att samla datamaterial genom att studera självbiografier har sin fördel då analysen görs 
utifrån primärkällan och på så sätt beskrivs den enskilda personens subjektiva 
upplevelser av att leva med sin sjukdom. Författarna skriver om sina egna erfarenheter 
och beskriver ingående situationer som sjukdomen och synnedsättningen försätter dem 
i.  
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Författarna i tre av våra biografier är bosatta i USA och en i Sverige. Vi bedömer inte 
att detta kan ha påverkat resultatet nämnvärt eftersom upplevelsen av en sjukdom alltid 
är subjektiv. En kritik är att vården i USA och Sverige skiljer sig åt och samhällets 
resurser fördelas olika, vilket kan bidra till en viss skillnad i vård- och sjukdomslidandet 
för författarna. En av biografierna är skriven av en kvinna, det optimala hade varit om 
båda könen representerades i lika stor utsträckning. 
 
Analysmetoden upplevs i positiv bemärkelse som fri, men då vårat textmaterial var 
relativt stort var det svårt att strukturera emellanåt. Att få en bra överblick genom hela 
analysen och att ha fullständig kontroll över materialet var svårt. Med så mycket olika 
delar och citat som upplevdes som relevanta var det lätt att materialet som hanterades 
kändes oöverskådligt. Samtidigt gav den stora tillgången av information ett ökat intresse 
och vi kunde leva oss in i författarnas situation och göra tolkningar utifrån deras 
upplevelser. De teman och subteman som formades kan emellanåt upplevas som 
gränsöverskridande, att de påminner om varandra, till följd av de blandade och snabbt 
skiftande känslorna som är beskrivna av författarna. Vi lade ner ett ansenligt arbete på 
att finna enhetligheter och gemensamma nämnare i citaten och härigenom lyckades vi 
skapa beskrivande teman. Vi valde att presentera många citat, då citaten bidrar till att 
upplevelserna beskrivs så korrekt som möjligt och inte omarbetas eller förändras av för 
mycket egna tolkningar. 
 
Det var med viss svårighet som vi fann biografierna, då det inte finns mycket publicerat 
i ämnet, framför allt inte publikationer från Sverige. Vi valde bort äldre biografier, för 
att vi ville att de skulle vara skrivna av författare som lever i realtid och vars 
sjukdomsutveckling har pågått under den aktuella behandlingen som tillämpas idag. Vi 
valde även bort biografier från Sverige, som handlade om blinda personer som led av 
andra sjukdomar, då dessa inte besvarade vårt syfte. Vårdvetenskapliga artiklar valde vi 
att ha i bakgrunden och i resultatdiskussionen för att förstärka resultatet. Det var svårt 
att finna vårdvetenskapliga artiklar relaterade till upplevelsen av att leva med RP. 
Mycket material fann vi dock utifrån det medicinska perspektivet och de flesta artiklar 
vi fann hade en kvantitativ utgångspunkt. En del av detta materialet uppfattade vi som 
relevant och användningsbart.  
 

Resultatdiskussion 

Det viktigaste fyndet i vår analys var att svårigheterna med att acceptera sjukdomen är 
stora. Resultatet visar på olika strategier som används vid förnekelse av diagnosen. 
Strategier som får författarna att känna sig ”normala” och leder till att de upplever att de 
kan fortsätta leva som de tidigare har gjort. Då en person känner att upplevelsen av 
självbilden är hotad uppstår ett lidande, det upplevs som om förväntningar och 
framtidsplaner inte kan bli uppnådda och att livet känns som meningslöst (Wiklund, 
2003).  
 
Svårigheter med att acceptera sin sjukdom präglade den första tiden efter diagnosen hos 
de synskadade. Reis (1995) beskriver hur de inte berättar om sin diagnos utan tar till 
undanflykter, förnekar den och kommer med ursäkter till sitt beteende. Enligt Karlssons 
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(1999) studie om hur synskadade uppfattar sin omgivning kan det ibland vara en fördel 
att avslöja sin synnedsättning. Den synskadade kan då uppmärksammas positivt och 
upplever sig inte som utpekad, men hans resultat visar ändå att synskadade har ett 
tydligt motstånd till att synliggöra sin synskada. Reis (1995) skriver om förnekelse av 
diagnosen och hopp om att den ska försvinna, slutligen inser den synskadade enligt Reis 
att den enda som de försöker ”lura” är sig själv. Enligt Wiklund (2003) kan 
sjuksköterskan hjälpa patienten att hitta mening i sin sjukdom och sitt lidande och 
förhoppningsvis kan patienten därmed försöka acceptera och hantera sjukdomen. 
 
Författarnas vardag är en kamp mot sjukdomen och de lever i en balansgång mellan 
förnekelse och acceptans i försök till att hantera sjukdomen och känslorna den generar 
till. Det är likt en spiral där de färdas fram och tillbaka för att tillslut, om någonsin, nå 
fram till en acceptans där de försonas med lidandet (jfr Wiklund, 2003). RP utvecklas 
mer eller mindre hela livet, vilket leder till svårighet för den sjuka att se ett slut på sitt 
lidande eller hopp om framtiden. Då situationen en dag accepterats och lärts hanteras 
kan sjukdomen en tid senare ha försämrat synen så kraftigt att anpassningen måste ske 
på nytt. Sjuksköterskan måste ha förståelse för det livslånga lidandet och kampen så att 
hon kan ge den bästa möjliga hjälpen och stödet. Enligt Wiklund (2003) drivs en 
lidande människa av yttre omständigheter, vilket gör att begär och möjligheter blir 
främmande och upplevs som avlägsna. Lidandet upplevs emellanåt som ett problem 
som måste lösas vilket leder till flykt från lidandet. Flykten och förnekelsen av 
verkligheten kan uttryckas olika, exempelvis genom att ångesten och smärtan dövas 
med alkohol och droger, vilket vårt resultat tydligt visar exempel på. I resultatet fann vi 
att författarna befann sig i förnekelsefasen i början av sitt sjukdomsförlopp. De väljer att 
bortförklara sin ångest och skapar då på sätt och vis sitt eget lidande. 
    
Vance (2000) skriver om sin egen erfarenhet av att leva med RP, där han stöter på 
problem för att hans omgivning inte uppfattar honom som synskadad, utan snarare som 
berusad, något som hindrar honom från att gå ut bland mycket folk. I resultatet 
beskriver författarna att de inte upplever sig som alla andra i sin omgivning, men att 
berusningen får dem att känna sig som mer normala, eftersom synskadan då hamnar i 
bakgrunden. Resultatet i Reis (1995) och Charmaz (1983) studier styrker vårt resultat då 
de beskriver samma fenomen. 
 
Resultatet visar att det uppstår blandade känslor över sjukdomen hos den synskadade, 
såsom, rädsla, ilska, bitterhet och skuld. Detta finns även dokumenterat i olika studier 
som gjorts på personer med RP. Charmaz (1983) skriver att personer med långvariga 
sjukdomar förlorar en del av sig själva i sjukdomsprocessen. Hon beskriver att ju större 
förlusten av kontroll och upplevelsen av att bli förlöjligad är, desto större blir förlusten 
av självbilden hos den synskadade. Då den synskadade blir behandlad som mindre 
värdefull blir självkänslan påverkad, vilket leder till ett lidande (Charmaz, 1983, 
Greenberg, 2005). Förlusten av självilden leder enligt Wiklund (2003) till en 
begränsning av livet. I vår studie är författarna arga och bittra över att de inte kan göra 
vardagliga saker som de tidigare klarat och rädda för att tappa kontrollen, både över sig 
själva och över omgivningen. Ilskan och rädslan leder till en klyfta mellan den inre och 
yttre världen vilket leder till ett lidande. Upplevelsen av att deras helhet faller samman 
uppstår när personen inser vilka uppoffringar som måste göras för att kunna anpassa sig 
till de nya förutsättningarna. Det är viktigt att tillåtas vara arg, bitter och ledsen i 
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sorgearbetet och förlusthanteringen. Samtidigt som de negativa tankarna inte får ta över 
för mycket och bli ett bestående inslag i livet. Sjuksköterskan måste stödja i hanteringen 
och processen att ta sig ur de negativa tankarna och känslorna, hon behöver se till 
individen och uppmärksamma dennes upplevelse av rädsla och andra känslor till följd 
av uppgivenheten inför sjukdomen. Upplevelsen av att ha ett mänskligt värde är 
viktigare än den fysiska hälsan, som när författarna väljer att fortsätta med vardagliga 
sysslor trots att de egentligen inte orkar eller hinner på samma sätt som innan de fick 
diagnosen.  
 
Cimarolli och Boerner (2005) har gjort en undersökning om socialt stöd och 
välbefinnande hos personer med synnedsättning, där det bland annat visade sig att de 
medverkande ansåg att familjen behandlade dem negativt, inte trodde på deras kapacitet 
eller deras möjligheter och att omgivningen inte förstod den synskadades behov av 
självständighet. Över lag visade dock undersökningen att de medverkande till största 
delen fick ett bra stöd från sina anhöriga (Cimarolli & Boerner, 2005). Enligt Charmaz 
(1983) och Jangra et al. (2007) studier upplever den synskadade sig som en börda för 
familjen och sina anhöriga. Även Córdoba och López-Justicia (2006) studie, om 
personer med RP, visar att synskadade ser sig som sämre familjemedlemmar, att de är 
missnöjda med de andra i familjen eller att de inte upplever sig som lika älskade och 
uppskattade som övriga familjemedlemmar. Upplevelsen av att inte kunna bidra med 
något till familjen eller att vara en börda är vanliga skuld- och skamkänslor. I vår analys 
beskriver författarna ett bra stöd från familjen och att familjemedlemmarna var till god 
hjälp i hanteringen av sjukdomen, något som är en viktig del utav utvecklingen och 
hjälp till att klara av vardagslivet. Ibland upplevdes dock skuld över att familjen och 
anhörigas liv hämmades och att de berövades på sin frihet. De anhöriga inger hopp och 
trygghet och bidrar till att det finns en anledning till att gå vidare och en anledning att få 
livet att fungera igen.  
 
Synnedsättningen blir sekundär, då partner och barn litar på att personen finns där som 
en naturlig familjemedlem. För att uppnå balans i familjelivet krävs det att 
sjuksköterskan kan se de anhöriga som ofta känner sig osynliga och hjälpa parterna att 
kommunicera och se att anhöriga också påverkas utav sjukdomen och har mycket 
känslor som behöver uppmärksammas och bearbetas. En synskadad kan slita ut familjen 
och vänner genom sin ilska, sorg, skuld och sin beroendeställning. Påfrestningar på 
familjen kan leda till att det bara är några av familjemedlemmarna som orkar fortsätta 
stödja.  Även vårt resultat visar att vänner till de synskadade vände dem ryggen av 
rädsla och då de tröttnade på sin ”förändrade” vän. En osäkerhet hos den synskadade 
om vännerna fortfarande vill umgås eller om de bara är en börda präglade tankarna 
kring det sociala livet och bidrog till att relationer avslutades. Därför är det viktigt att 
sjuksköterskan kan se familjens lidande och behov, avlasta genom att hjälpa till att 
lyssna på patienten och därmed underlätta bördan för familjen. 
 
När vi påbörjade analysen trodde vi att vi skulle finna upplevelser av skuld över att vara 
bärare av en genetisk sjukdom som kan ges vidare till barnen. Till vår förvåning fann vi 
anmärkningsvärt lite om detta dilemma. Aldrig tvekade författarna på att skaffa barn 
eller bilda familj. I Jangra et al. (2007) studie upplevde dock de medverkande skuld och 
rädsla över att deras barn kan ärva sjukdomen eller att omgivningen dömer deras val att 
skaffa barn. 
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Det framkommer i resultatet att de synskadade inte upplever sig som normala utan har 
en önskan att passa in och att omvärlden inte ska se eller göra någon skillnad på den 
synskadade och seende personer. Wiklund (2003) förklarar att som följd till att både den 
fysiska och subjektiva kroppen förändras blir personen behandlad annorlunda, och 
tillgången och upplevelsen av världen påverkas. Sjuksköterskan måste se patienten som 
en unik person och behandla denne därefter för att inge styrka och känslan av att vara 
normal.  
 
Vi hade uppfattningen att önskan och beskrivningen av att finna bot skulle vara mer 
utpräglad hos författarna. Det framstår inte som särskilt betydelsefullt i resultatet eller i 
någon av de studier som vi tagit del av. En förklaring kan vara att det inte finns någon 
behandling att tillgå. I en studie av Jangra et al. (2007) kom det fram att personer med 
RP ofta förlitar sig på att läkaren följer forskningsutvecklingen och tar reda på när en 
botande behandling finns tillgänglig och därför behöver de inte själva söka efter bot. Att 
sjuksköterskan är medveten om detta är viktigt så hon kan hjälpa patienten att ta del av 
information och forskning kring sjukdomen.  
 
Vi förväntade oss att strävan efter att se så mycket som möjligt av världen innan det var 
för sent skulle karakterisera analysen. Vi har dock funnit denna önskan som sparsamt 
beskriven. Något som kan bero på att författarna beskriver det som svårt att få insikt i 
sin diagnos, att acceptera sin sjukdom och istället förneka allvaret av situationen. Enligt 
Reis (1995) beskrivs det som svårt att planera framtiden när synnedsättningen är 
oförutsägbar.  
 
Enligt Córdoba och López-Justicia (2006) påverkas hanteringen av RP beroende på 
personlighet, arv, uppväxt, utbildning och sociala relationer. I biografianalysen finner vi 
att hanteringen av sjukdomen till viss del är präglad utav uppväxten. Författarna har 
växt upp under trygga och goda förhållanden. Jennifer växte upp i en mycket religiös 
familj och hennes stöd och styrka har kommit ifrån tron på Gud, ibland tolkar vi tron 
som en flykt från sjukdomen. Lindo och Nordholm (1999) har gjort en studie på 
personer med nedsatt syn om hur de hanterade förlusten. De kom fram till att hur 
problemet hanteras var beroende av bland annat arbetssituation, där det inte var någon 
skillnad på välmående hos synskadade i jämförelse med den övriga friska populationen. 
Likheten med vårt resultat är att den grupp vi analyserat idag mår relativt bra. Det har 
varit en lång väg dit, men deras liv ter sig relativt normalt.  
 
Anpassning till den nya verkligheten, den förändrande vardagen och nya livsvärlden 
upplevs som en av de mer svårhanterliga uppgifterna. Att lära sig allt på ett nytt sätt och 
att få en helt ny uppfattning av sin självbild och omvärlden. I början av 
sjukdomsutvecklingen då patienten upplever oro och hopplöshet inför framtiden kan det 
vara bra att sjuksköterskan lugnar och inger hopp genom att informera att de kommer att 
lära sig att hantera situationerna, som idag upplevs som omöjliga. 
 
Enligt Karlsson (1999) upplever sig en blind person beroende utav de som är seende. 
Upplevelsen av att utestängas från mycket som de seende kan medverka i leder till en 
identitetsförlust. Denna anpassning visas i resultatet när den synskadade upplever sig 
beroende av att det är flickvännen som bestämmer vad han får se och att det är 
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omgivningen som styr vart den synskadade ska gå, en hjälp de måste acceptera och 
kräver att de litar på sin ledare. Förlusten av egenbestämmande kräver en styrka hos den 
synskadade, för att kunna överlåta sin rätt till bestämmande och sin kropp till någon 
annan, och acceptera att någon annan styr dennes intryck och rörelsefält. 
 
Täppas förklarar att han nu, mer än tio år efter att han skrev sin biografi, har accepterat 
sin synskada. Enligt Fogelberg blev även det praktiska mycket lättare att hantera då han 
accepterat sin sjukdom. Att mogna in i sjukdomen bidrar till att acceptera hjälpbehovet 
och ta emot hjälp, det är även viktigt för att kunna acceptera hjälpmedel (Sohlström, 
2005). Enligt Jangra et al (2007) krävs det att den synskadade måste acceptera 
sjukdomens verklighet för att kunna hantera sin sjukdom.  
 
Vance (2000) beskriver vikten av att använda andra sinnen eftersom det inte finns något 
aktuell botande behandling. Något som utnyttjas genom att större vikt och koncentration 
läggs på hörselintrycken, något som beskrivs i resultatet. Vikten av att omgivningen 
identifierar sig när de hälsar genom att ta i hand och vara tydliga med vem dem är 
beskrivs även av Greenberg (2005).  
 
Enligt Karlssons (1999) studie leder stigmatisering till en reduktion av ens person och 
till sitt handikapp. Upplevelsen av sig själv som ett subjekt hamnar bakom upplevelsen 
av att vara ett blint objekt i omgivningens ögon. Resultatet visar ett lidande och ångest 
över att bli stigmatiserad och endast sedd som sitt handikapp, något som är centralt för 
alla synskadade. Karlsson (1999) och Greenberg (2005) beskriver en fokusering på 
funktionshindret där den synskadades förmågor och krav förminskas av omgivningen. 
De synskadade upplever att de blir behandlade som ett barn, att omgivningen tycker 
synd om dem, att alla synskadade är likadana eller att de blir behandlade som ett ting. 
Motviljan att umgås med andra blinda och de egna fördomarna kan lindras genom att 
den synskadade får träffa andra synskadade, som förhoppningsvis kan ta död på 
fördomarna. 
  
Reis (1995) fann en konstant rädsla för att bli stigmatiserad och inte tillhöra en 
normalgrupp. Charmaz (1995) fann problematiken i sin studie att sjukdomen och dess 
symtom ses som en personlighet eller ett beteende istället för en sjukdom. I resultatet 
beskrivs tankarna kring att vara sin sjukdom eller inte, och författarna vill absolut inte 
uppfattas som sin sjukdom utan bli sedda som en egen individ. Enligt Wiklund (2003) 
är lidandet en konsekvens av att uppleva förlust av den subjektiva kroppen och kontroll 
över sin identitet. Det är inte förlusten i sig som skapar lidandet utan hotet mot den egna 
identiteten som förlusten innebär. Det krävs kunskap av sjuksköterskan för att kunna 
förklara att sjukdomen inte är personens nya identitet utan bara en ny begränsning i 
personens vardag. Att personen nu måste lära sig att leva utifrån nya relationer till 
världen. Relationer som är beroende av personens övriga sinnen och kräver hjälpmedel 
för att hanteras (Berndtsson, 2001). 
 
Att bli misstrodd och att omgivningen uppfattar det som att den synskadade överdriver 
sin synnedsättning är vanligt förekommande fördomar. Vance (2000) och Greenberg 
(2005) beskriver hur omgivningen uppfattar de synskadade som att framstå som 
blindare än vad de är eftersom de klarar en del vardagliga sysslor. Charmaz (1983) 
konstaterade i sin studie att upplevelsen av att vara misstrodd, utskämd, ignorerad och 
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underskattad bidrar till en förändrad uppfattning om självet. Att bli misstrodd skapar ett 
lågt självförtroende, som följs av ytterligare lidande. Då blindkäppen används och de 
visar upp sitt handikapp behandlas de med mer respekt och förståelse. Det kan vara bra 
att den synskadade inser att det kan underlätta att visa sitt handikapp och inte klarar allt 
som omgivningen gör. 
 
Vi har funnit relativt lite i övrig litteratur och studier som hanterar problematiken om 
hjälpmedel. Beskrivningar av problematiken med att ta fram blindkäppen präglade 
vardagen för de synskadade i vårt resultat. Att ta steget att använda sig av hjälpmedel 
var ingen lätt process. Täppas berättar i den senare artikeln (Sohlström, 2005) att han 
idag alltid använder sin blindkäpp. Han säger att det är ”sexigt” att använda sig av sin 
käpp för att han då är chef över sitt eget liv. Detta visar att Täppas genomgått den 
process som är nödvändig för att vara förankrad i sin nya fysiska och subjektiva kropp 
(jfr. Wiklund, 2003). Vance (2000) skriver att den synskadade måste komma till insikt 
att han är begränsad utan hjälpmedel och att hjälpen krävs för att kunna hantera 
vardagen. Han skriver vidare att den insikten kräver självinsikt och evalueringsförmåga, 
vilket kan vara svårt då det upplevs som svårt att gå med i stödgrupper och att använda 
blindkäppen, ett känsligt område som måste hanteras väldigt försiktigt av omgivningen. 
Berndtsson (2001) skriver att blindkäppen slutligen blir en del av den levda kroppen och 
dess funktion blir då tydlig för användaren. Berndtsson skriver vidare att tekniska 
hjälpmedel ska ses som en viktig del i lärandeprocessen, den process som leder till 
utveckling. Hjälpen från en ledarhund finns det mycket delade meningar om. Vårt 
resultat visar att ledarhunden inte ansågs vara ett alternativ. Vance (2000) beskriver de 
förutfattade meningarna över hur en ledarhund ska ta dig dit du vill, fast hundens 
uppgift är att hjälpa till att undvika hinder och farliga områden. Brantley (2007) 
beskriver att hon inte gillade blindkäppen utan skaffade sig en ledarhund som gav henne 
den självständigheten hon önskade.  
  
Vi vill avsluta vår diskussion med en dikt som Jennifer (Rothschild, 2002) skrivit, vi 
tycker att den beskriver våra författares upplevelser och tankar.  
 
 

Someday 
 

Someday I’m gonna leave it all behind me 
Someday I’m gonna fly where no pain will find me 

I’m leaving all the suffering, 
I’m leaving all the heartache 

They won’t confine me someday 
 

Tears they fall so hard 
They wound my tender soul 

Taking me off guard 
As if I’d never known 

That someday this will be 
Just a faded memory 

And my eyes will finally see 
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Childishly I look at life 
And scornfully I cry 
Shaking of my fist 

And wanting to know why 
But someday I will be 

In the place prepared for me 
And my eyes will finally see 

 
When I go I’ll leave this world behind me 

And then I’ll know 
I’ll be free from all that binds me 

 
(Rothschild, 2002) 

 

Praktiska Implikationer 

I Lindo och Nordholms (1999) studie framkom det att det är i två situationer personer 
med synnedsättning framförallt behöver hjälp, vid hanteringen av de dagliga 
aktiviteterna och på den känslomässiga nivån. Det är framförallt på det emotionella 
planet sjuksköterskan bör engagera sig bättre och ge tid att samtala om känslor. Enligt 
Charmaz (1983) studie så behandlas långvarigt sjuka ofta efter den vården som är 
uppbyggd för dem som är akut sjuka, vilket innebär fragmenterad vård, ofullständig 
information, överbelastad personal och att den sjuka isoleras och får hantera sina 
existentiella problem själva. Detta görs i tron att sjukdomen endast orsakar tillfälliga 
avbrott i självbilden snarare än konstanta förluster utav den.  
 
Sjukdomsförloppet vid RP är individuellt och därmed även upplevelsen av sjukdomen. 
När sjuksköterskan möter de här personerna i vården måste hon försöka bjuda in 
patienten till att samtala om de känslor, problem och tankar som upplevs kring 
sjukdomen och i vardagen. Tar hon sig tid att kommunicera med patienten och bekräfta 
dennes subjektiva upplevelse så skapas ett bra möte och en god vårdrelation (Fitzgerald 
& Parkes, 1998). Då upplevelsen är individuell behöver vården anpassas till den 
enskilda patienten. Det krävs en öppenhet och resurser hos vårdpersonalen för att våga 
och kunna anpassa vården till individen. Det är viktigt att vårdutbildningar innefattar 
undervisning om lidande, hur patienter upplever lidandet och hur sjuksköterskan ska 
samtala om lidandet. Genom att sjuksköterskan får möjlighet att prata om sitt eget 
lidande blir detta mer synliggjort och hon kan lättare hantera mötet med patienten. Den 
synskadade upplever att läkarna har svar på deras frågor, men det upplevs inte som 
tryggt att befinna sig på sjukhus eller vårdcentraler, då kunskap hos vårdpersonal saknas 
och de upplever att de blir illa behandlade, vilket leder till ett vårdlidande och ökat 
sjukdomslidande. Det är lättare för sjuksköterskan att eliminera ett lidande om kunskap 
och förståelse finns för personer med den här typen av sjukdom. I mötet med sjukdom 
och ohälsa ställs ofta existentiella frågor. Ett begär efter andlighet blir tydligt då en 
person lider. Det är därför viktigt att sjuksköterskan är öppen för alla dimensioner hos 
den synskadade, även den andliga (jfr Wiklund, 2003). 
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