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Sammanfattning 

Bakgrund: Ögonsjukdomar och nedsatt syn är ett folkhälsoproblem som förväntas att 

öka runt om i världen. Den främsta orsaken till synnedsättning och blindhet är 

ögonsjukdomar där några av de vanligaste är katarakt, åldersrelaterad 

makuladegeneration, glaukom och retinopati. Synnedsättning kan skapa fysiska och 

psykiska följder i det dagliga livet, exempelvis isolering, ökad risk för skador och 

minskad självständighet. Syfte: Syftet var att belysa personers upplevelser av att leva 

med synnedsättning och hur detta påverkar utförandet av aktiviteter i det dagliga livet. 

Metod: En litteraturstudie har genomförts med induktiv ansats. Sökningar gjordes i 

databaserna CINAHL och PubMed där 12 artiklar valdes ut som utgör grunden för 

uppsatsens resultat. Bearbetningen av den insamlade datan genomfördes med stöd av 

en innehållsanalys. Resultat: Det framkom att personer med nedsatt syn upplevde att 

synnedsättningen hade en betydande inverkan på de dagliga aktiviteterna. Detta 

visade sig genom att svårigheter uppstod vid vissa aktiviteter, såsom matlagning och 

mobilisering. Detta medförde att strategier skapades för att underlätta aktiviteterna. 

Situationen medförde även olika känslor, både positiva och negativa. Konklusion: 

Resultatet kan bidra med betydande kunskap kring hur personer med synnedsättning 

upplever aktiviteter i det dagliga livet, vilket är användbart för sjuksköterskan för att 

kunna tillämpa god omvårdnad och personcentrerad vård.
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Abstract 

Background: Eye diseases and impaired vision are a public health problem that is 

expected to increase around the world. The main causes of visual impairment and 

blindness are eye diseases where some of the most common are cataract, age-related 

macular degeneration, glaucoma and retinopathy. Visual impairment can create 

physical and mental consequences in daily life, such as isolation, increased risk of 

injury and reduced independence. Purpose: The purpose was to highlight people's 

experience of living with visual impairment and how this affects the performance of 

activities in daily living. Method: A literature study has been conducted with an 

inductive approach. Searches were made in the databases CINAHL and PubMed 

where 12 articles were selected which formed the basis for this essays result. Results: 

It was found that people with impaired vision experienced that visual impairment had 

a significant impact on daily activities. This was evidenced by the fact that difficulties 

arose for example with cooking and mobilisation. This resulted in strategies that were 

created to facilitate activities. The situation also led to different emotions, both 

positive and negative. Conclusion: The results can contribute knowledge about how 

people with visual impairment experience activities in daily living, which is useful for 

better nursing and person-centered care. 
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Inledning 

Ögonsjukdomar och nedsatt syn är ett folkhälsoproblem världen över (World Health 

Organization [WHO], 2019). Enligt WHO (2019) lever runt 2,2 miljarder av jordens 

befolkning med någon form av synnedsättning eller blindhet. Kostnaden globalt var år 

2010 närmare tre biljoner dollar för vård och andra kringkostnader vid synnedsättning 

(Access Economics, 2010). Blindhet och synnedsättning är främst ett bekymmer bland 

högre åldrar och på grund av den ökade livslängden ses även en stegring i framkomsten 

av synnedsättningar bland befolkningen globalt (Finger, Fimmers, Holz & Scholl, 2011; 

WHO, 2019). På grund av den stigande åldern och tillväxten i befolkningen 

uppmärksammar WHO (2019) att det kommer ske en väsentlig ökning i antalet 

människor som kommer att behöva vård relaterat till ögonsjukdom. Patienter med 

synnedsättning eller blindhet kan uppleva besvär i vården på grund av kunskapsbrist hos 

vårdpersonalen kring att möta personer med nedsatt syn (Cupples, Hart, Johnston & 

Jackson, 2012). För att minimera konsekvenser som innebär ökad funktionsnedsättning 

relaterat till bristande vård är det av vikt att förstå det dagliga livet och behov hos 

personer med synnedsättning eller blindhet (WHO, 2019). Synnedsättning i det dagliga 

livet kan få både fysiska och psykiska följder, exempelvis isolering, ökad risk för 

olyckor, fall och minskad självständighet (Rudman, Hout, Klinger, Lepiert & Spafford, 

2010). Personer med synnedsättning kan uppleva bekymmer i att upprätthålla 

vardagliga sysslor (Grue et al., 2009; Kempen, Ballemans, Ranchor, van Rens & 

Zijlstra, 2012; Rudman et al., 2010) och försöker därför hitta strategier för att underlätta 

dessa, men ibland överges aktiviteten ändå helt på grund av de svårigheter som uppstår 

(Kempen et al., 2012; Rudman et al., 2010). Begränsningar och hinder som individer 

med synnedsättning möter innebär ofta att hjälp från andra behövs, vilket påverkar nära 

anhöriga, vänner och vårdgivare (Kempen et al., 2012; Khare, Rohatgi, Singh Bhatia & 

Dhaliwal, 2016). Forskning kring ämnet är dock knapphändig och det förekommer 

luckor i forskning kring hur yttre och sociala faktorer påverkar den dagliga aktiviteten 

hos personer med synnedsättning (McGrath & Rudman, 2013). 

 

 

Bakgrund  

En synnedsättning uppstår då en eller fler funktioner i ögat försämras av ett tillstånd, 

exempelvis en ögonsjukdom (WHO, 2019). Socialstyrelsen (2019) presenterar 

synnedsättning enligt graderna lindrig, måttlig, svår och blind. I en rapport av WHO 

(2019) framgår det att majoriteten av måttliga till svåra synnedsättningar och blindhet 

beror på någon form av ögonsjukdom.  
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Ögonrelaterade sjukdomar  

Några av de vanligaste orsakerna som leder till synnedsättning som är kopplade till 

åldrande är enligt WHO (2019) bland annat katarakt, åldersrelaterad 

makuladegeneration, glaukom och retinopati. Enligt Sæland och Thorstad (2011) är 

glaukom den mest förekommande orsaken till irreversibel blindhet i hela världen och 

makuladegeneration är en vanlig orsak till kronisk synnedsättning. Glaukom (grön starr) 

är ett samlingsnamn på ögonsjukdomar som orsakar högt intraokulärt tryck vilket 

medför permanenta skador på synnerven (Sæland & Thorstad, 2011). Skadan på 

synnerven sker gradvis och förloppet och sjukdomsprocessen är till en början 

symtomfattig. Det är inte alltid ett ögas synfältsbortfall märks förrän det andra ögat 

också drabbats, vilket beror på att båda ögonens synfält för den mesta delen 

kompletterar varandra. Ett synfältsbortfall kan medföra svår synnedsättning (Sæland & 

Thorstad, 2011). Åldersrelaterad makuladegeneration innebär en förändring i näthinnan, 

makula eller gula fläcken beskriver Sæland och Thorstad (2011). Symtom på 

sjukdomen kan uppstå i form av en mörk fläck i synfältet och raka linjer kan upplevas 

vågiga, samt att en ökad känslighet för solljus uppstår. Det är inte ovanligt att också 

förlora lässynen (Sæland & Thorstad, 2011). Fortsättningsvis beskriver Sæland och 

Thorstad (2011) att ögonsjukdomen katarakt (grå starr) innebär att linsen i ögat blir 

grumlig. Sjukdomsförloppet är långsamt och det kan ta lång tid innan symtom uppstår 

och att diagnos ställs. Obehandlad katarakt leder till närsynthet, förändrat färgseende, 

problem med motljus och svårigheter att se kontraster. Ytterligare en ögonsjukdom som 

kan orsaka synnedsättning och blindhet är retinopati. Sjukdomen är en komplikation till 

diabetes där det sker förändringar i ögats blodkärl, exempelvis kan blodkärl spricka och 

blöda i ögat. En följd av detta kan innebära att ärrliknande bindväv bildas framför 

näthinnan som i sin tur leder till synförlust (Sæland & Thorstad, 2011).  

 

Aktiviteter i det dagliga livet  

Aktiviteter i det dagliga livet (ADL) beskrivs av Altman (2014) som vardagliga 

aktiviteter som associeras med personlig omvårdnad, exempelvis att utföra 

hygienrutiner, äta, klä sig och att ta sig runt i hemmet. Aktiviteter förknippade med ett 

självständigt liv, det vill säga exempelvis att upprätthålla ett hushåll, utföra ärenden och 

göra inköp beskrivs enligt Altman (2014) som instrumentella aktiviteter i det dagliga 

livet (IADL). Enligt Sæland och Thorstad (2011) kan nedsatt syn leda till en mer inaktiv 

vardag relaterat till den förändrade förmågan att röra sig som tidigare. Det kan vara 

behövligt att anpassa omgivningen för att underlätta aktiviteter, vilket sjuksköterskan 

kan hjälpa till med (Sæland & Thorstad, 2011). Personer med synnedsättning kan i 

högre grad uppleva en minskad eller förlorad förmåga att utföra vissa instrumentella 

aktiviteter i det dagliga livet (Grue et al., 2009). Aktiviteter som exempelvis hantering 

av räkningar, läsa tidningen, sköta hushållsarbete och mobilisering kan vara förknippat 

med svårigheter, ibland så svåra att de inte kan utföras alls (Duquette, Loiselle, 

Fréchette, Déry & Senécal, 2019).  
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Personcentrerad vård 

En av sjuksköterskans sex kärnkompetenser är att bedriva personcentrerad vård (Leksell 

& Lepp, 2019). Vård som är personcentrerad skapas utifrån vårdgivaren, patienten och 

andra viktiga personer för patienten och är beroende av processer såsom förutsättningar, 

vårdmiljön och vårdprocesser (Leksell & Lepp, 2019). Fortsättningsvis sammanfattar 

Leksell och Lepp (2019) personcentrerad vård som “att arbeta med patienternas 

övertygelser och värderingar, vara genuint engagerad, ha medkännande närvaro, dela på 

beslutsfattandet och arbeta för partnerskap samt att sörja för patientens holistiska 

behov” (s. 83). Fysiologiska, psykologiska, sociokulturella och andliga behov ingår i de 

holistiska behoven (Leksell & Lepp, 2019).  

 

I en studie av Edvardsson, Fetherstonhaugh och Nay (2010) framkommer upplevelser 

av personcentrerad vård hos patienter. Studien belyser god vård genom att bibehålla 

autonomi, främja delaktighet i aktiviteter på och utanför vårdinrättningen, erbjuda det 

lilla extra, ha god kontakt med anhöriga samt vara tillgänglig och flexibel, anpassa 

miljön, samt lära känna patienten och på så vis se behov (Edvardsson et al., 2010). 

 

 

Problemformulering 

Att leva med en synnedsättning kan innebära förändringar och hinder som påverkar 

aktiviteterna i det dagliga livet. För att bättre bemöta den population som lever med 

synnedsättning behövs ökad förståelse kring personers upplevelser av aktiviteter i det 

dagliga livet. En ökad förståelse hos sjuksköterskan om hur det kan vara att leva med 

nedsatt syn och de livsförändringar som följer är en värdefull kunskap för 

sjuksköterskan eftersom det kan främja en personcentrerad vård och förbättra vårdandet. 

 

Syfte 

Syftet var att belysa personers upplevelser av att leva med synnedsättning och hur detta 

påverkar utförandet av aktiviteter i det dagliga livet. 

 

Metod 

 

Design 

En allmän litteraturstudie har genomförts med induktiv ansats. I en litteraturstudie 

samlas vetenskapliga artiklar in för att skapa en sammanställning av fakta kring det 

valda området (Forsberg & Wengström, 2016). Fakta i resultatartiklarna har 

sammanställts för att skapa teorier av nytta för omvårdnadsarbete. Detta 
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överensstämmer med Forsberg och Wengströms (2016) beskrivning av en induktiv 

ansats.  

 

Datainsamling  

Litteraturstudien utgår från ämnet omvårdnad och därför genomfördes sökningarna i 

databaserna PubMed och Cumulated Index to Nursing and Allied Health (CINAHL). 

Forsberg och Wengström (2016) beskriver att databasen PubMed innehåller artiklar 

inom medicin, omvårdnad och odontologi från år 1966 och framåt och CINAHL 

innefattar material inom området omvårdnad, arbetsterapi och sjukgymnastik från år 

1982 och framåt.  

 

Utefter det valda syftet tillämpades sökorden synnedsättning, aktiviteter i det dagliga 

livet och upplevelse. Orden synnedsättning och aktiviteter i det dagliga livet användes 

som ämnesord för att få så relevanta träffar som möjligt. Ordet upplevelse användes 

som fritextord i sökningen med trunkering (*), vilket enligt Forsberg och Wengström 

(2016) används för att inte missa ändelser av ordet. Synnedsättning översattes till 

ämnesordet Vision Disorders, vilket definierades i PubMed som en synskada som 

påverkar och försämrar en eller flera av ögats funktioner. Aktiviteter i det dagliga livet 

översattes till ämnesordet Activities of Daily Living och upplevelse översattes till 

experience. Booleska operatorn AND användes tillsammans med ämnesord och 

fritextord, vilket Forsberg och Wengström (2016) beskriver begränsar sökningen och 

ger mer relevanta resultat. Olika kombinationer av de valda sökorden användes för att 

på ett systematiskt vis försäkra att alla väsentliga artiklar i relation till syftet hittades.  

 

Inklusionskriterierna för datainsamlingen var vetenskapliga artiklar publicerade inom de 

senaste fem åren för att ge ett väl uppdaterat resultat. Artiklarna skulle vara skrivna 

utifrån personens egen upplevelse av att leva med synnedsättning och hur det påverkade 

aktiviteter i det dagliga livet. Artiklar som innehöll synnedsättning i kombination med 

andra åkommor eller tillstånd exkluderades, samt om deltagarna var yngre än 18 år. 

Artiklarna skulle vara av kvalitativ och/eller kvantitativ metod. Ytterligare ett 

inklusionskriterie var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska, då de 

är språk som behärskas. Kvalitetsgranskningen av artiklarna skulle även nå minst grad 

II enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för studier med kvalitativ metod, 

samt uppnå god kvalitet med stöd av Mårtensson och Fridlunds (2017) beskrivning av 

begreppen trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet.  

 

Samtliga artiklar som valdes ut som potentiella resultatartiklar granskades först 

individuellt i sin helhet, samt kvalitetsgranskades. Därefter valdes resultatartiklar ut 

gemensamt och konsensus nåddes kring artiklarnas kvalitet. 
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CINAHL 

Tre sökningar gjordes i databasen CINAHL. I den första sökningen användes 

ämnesorden Vision Disorders och Activities of Daily Living kombinerat med fritextordet 

experienc*. Sökningen begränsades till artiklar publicerade under oktober år 2014 till 

oktober 2019. Ytterligare en begränsning lades till där endast artiklar skrivna på 

engelska eller svenska skulle visas. Sökningen resulterade i 11 träffar, varav samtliga 

titlar och abstrakt lästes och två artiklar granskades. De båda granskade artiklarna 

valdes ut som resultatartiklar. I den andra sökningen användes endast ämnesorden 

Vision Disorders och Activities of Daily Living. Begränsningar lades till i form av att 

endast visa artiklar publicerade mellan oktober 2014 och oktober 2019, samt att de 

skulle vara skrivna på engelska eller svenska. Sökningen resulterade i 40 träffar där alla 

titlar och 16 abstrakt lästes. Fem artiklar valdes ut till granskning. Av de fem granskade 

artiklarna valdes fyra ut som resultatartiklar, varav två var dubbletter från första 

sökningen i databaserna. En tredje sökning gjordes med ämnesordet Vision Disorders 

och fritextordet experienc* med en begränsning till artiklar skrivna på engelska och 

svenska, samt artiklar publicerade mellan oktober 2014 och oktober 2019. Sökningen 

gav 284 träffar där alla titlar och 42 abstrakt lästes. Abstrakt som inte valdes att läsas 

innehöll exempelvis personer yngre än 18 år, demenssjukdomar eller både 

hörselnedsättning och synnedsättning i titeln. Sju artiklar granskades från sökningen 

och sex artiklar valdes ut till resultatet som matchade uppsatsens syfte. Av dessa var tre 

artiklar dubbletter från tidigare sökningar.  

 

PubMed 

Den första av tre sökningar i databasen PubMed begränsades till artiklar publicerade 

under de fem senaste åren. En begränsning att artiklarna skulle vara skrivna på engelska 

eller svenska användes också. Ämnesorden Vision Disorders och Activities of Daily 

Living användes tillsammans med fritextordet experienc*. Sökningen resulterade i 32 

träffar där samtliga titlar och 15 abstrakt lästes. Två artiklar granskades från denna 

sökning och av dessa valdes båda ut som resultatartiklar. Den andra sökningen i 

databasen gjordes med ämnesorden Vision Disorders och Activities of Daily Living med 

en begränsning på artiklar skrivna på engelska eller svenska, samt att de skulle vara 

publicerade de senaste fem åren. Sökningen fann 160 träffar där alla titlar och 47 

abstrakt lästes. Abstrakt som inte lästes valdes bort på grund av att titeln innehöll bland 

annat synnedsättning i kombination med stroke, hörselnedsättning, olika behandlingar 

eller att deltagarna var yngre än 18 år. Sex artiklar granskades från sökningen och av 

dessa valdes fyra ut som resultatartiklar, varav två var dubbletter från tidigare 

sökningar. Den slutliga och tredje sökningen genomfördes med ämnesordet Vision 

Disorders och fritextordet experienc*. Sökningen begränsades till de senaste fem åren 

och artiklar skrivna på engelska eller svenska och gav 667 träffar där alla titlar och 66 

abstrakt lästes. Titlar som innehöll exempelvis hjärnskador, kognitiva nedsättningar, 

neurologiska aspekter eller upplevelsen av olika behandlingar gjorde att dessa abstrakt 
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valdes bort från att läsas då det inte stämde överens med syftet. Efter läsning av 

abstrakten granskades åtta artiklar där sex stycken valdes ut till resultatet varav fem av 

dessa var dubbletter från tidigare sökningar. 

 

Databearbetning  

Datainsamlingen mynnade ut i att 12 artiklar valdes ut som resultatartiklar. Datan 

bearbetades med stöd av en innehållsanalys beskriven av Forsberg och Wengström 

(2016), som innebar att mönster och teman identifieras från datainnehållet. 

Bearbetningen utfördes i fyra steg. I första steget granskades resultatartiklarna 

individuellt där information i artiklarnas resultat som svarade på syftet markerades. I 

andra steget granskades artiklarna gemensamt för att identifiera mönster i artiklarnas 

resultat. Detta gjordes genom att varje markerad mening från artiklarna plockades ut 

och lades i olika kategorier som formades naturligt kring meningens innehåll. I tredje 

steget sågs materialet i en större helhet och olika kopplingar kunde ses i informationen 

vilket skapade grunden för utvecklandet av teman. I fjärde steget diskuterades slutligen 

teman fram gemensamt utifrån syftet. Följande fyra teman skapades: hinder, 

utanförskap, önskan att bevara sin självbild och styrkor. 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Kjellström (2017) finns forskningsetiska riktlinjer till för att människor inte på 

något sätt ska utnyttjas eller komma till skada. När människor är involverade i forskning 

ska forskningsetiken bevara människors värde och rättigheter (Kjellström, 2017). 

Samtycke är en viktig del i forskningsetiken där de tillfrågade måste informeras tydligt, 

helst både muntligt och skriftligt, om vad studiens syfte är, metoder, risker, hur 

resultatet ska användas, att medverkan är frivillig samt att det finns möjlighet att lämna 

studien när som helst (SFS 2003:460). En godkänd etikprövning är en förutsättning för 

att kunna publicera en studie (Kjellström, 2017). 

 

Forskningsetik involverar ett flertal lagar, principer och etiska koder. Bland annat 

Dataskyddsförordningen (SFS 2018:2002), Nürnbergkodexen, Helsingforsdeklarationen 

samt Belmontrapporten där följande principer ingår: autonomiprincipen, göra-gott-

principen, rättviseprincipen, icke-skada principen och människovärdesprincipen 

(Kjellström, 2017).  

 

I Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) står det i 

1§ att “syftet med lagen är att skydda den enskilda människan och respekten för 

människovärdet vid forskning”. Fortsättningsvis beskriver lagen att människans hälsa 

och värde ska sättas före forskningens och samhällets behov. Forskningen ska utföras 

genom att välja det sätt som exponerar människan för minst risker (SFS 2003:460). 

Helsingforsdeklarationen beskrivs av Kjellström (2017) som en välkänd internationell 
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riktlinje med inriktning på medicinsk klinisk forskning som formulerades år 1964. 

Deklarationen presenterar frågor som handlar om deltagarnas informerade samtycke, 

samt att en oberoende part bör granska forskningen för att utvärdera etiska förhållanden 

(Kjellström, 2017). Tre av uppsatsens resultatartiklar har applicerat 

Helsingforsdeklarationen i deras studier för att upprätthålla god etik.  

 

Samtliga artiklar som ingick i resultatet hade erhållit godkännande av etiska styrelser. 

 

 

Resultat 

Resultatet presenterar upplevelser av aktiviteter i det dagliga livet hos personer med 

synnedsättning utefter fyra teman som formats under databearbetningen: hinder, 

utanförskap, önskan att bevara sin självbild och styrkor. 

 

Hinder 

I samtliga resultatartiklar framkom det att nedsatt syn skapade hinder och begränsningar 

i det dagliga livets aktiviteter (Blaylock, Barstow, Vogtle & Bennett, 2015; Burnett, 

Yashadhana, Cabarera Agus, Hanni & Yu, 2016; Burton, Gibson & Shaw, 2016; 

Burton, Clancy & Cowap, 2018; Glen & Grabb, 2015; Jones, Bartlett & Cooke, 2019; 

Källstrand Eriksson, Hilding, Buer & Thulesius, 2016; Magnus & Vik, 2016; McGrath, 

Rudman, Spafford, Trentham & Polgar, 2017; Nastasi, 2018; Rudman, Hout, Klinger, 

Leipert & Spafford, 2016; Stevelink, Malcolm & Fear, 2015). I ett flertal studier 

framkom det även någon form av oro och rädsla kopplat till de hinder som fanns inför 

att utföra de dagliga aktiviteterna (Blaylock et al., 2015; Burnett et al., 2016; Burton et 

al., 2016; Burton et al., 2018; Glen & Grabb, 2015; Jones et al., 2019; Källstrand 

Eriksson et al., 2016; Magnus & Vik, 2016; McGrath et al., 2017; Rudman et al., 2016). 

 

Att upprätthålla den personliga vården var något som blivit svårare för deltagarna (Glen 

& Crabb, 2015; Stevelink et al., 2015), exempelvis att tvätta, raka och klä sig (Glen & 

Crabb, 2015). Det framkom att känslor av oro fanns hos deltagarna kring matlagning på 

grund av den begränsade förmågan att se smuts på grönsaker, utgångsdatum, om maten 

var möglig och om köttet var tillagat (Jones et al., 2019). Fortsättningsvis beskriver 

Jones et al. (2019) att deltagarna i studien upplevde det osäkert när mat skulle skäras 

upp eller kokas på grund av den nedsatta synen. En annan aktivitet där det uppstod 

hinder var under måltider (Blaylock et al., 2015; Burnett et al., 2016; Glen & Crabb, 

2015; McGrath et al., 2017; Nastasi, 2018). Hinder kunde innebära att det var svårt att 

se maten på tallriken och att hälla upp dryck i glas (Blaylock et al., 2015). Det var svårt 

att se maten på tallriken när tallriken och underlaget var för lika (Blaylock et al., 2015; 

McGrath et al., 2017), exempelvis om bordsduken var mönstrad kunde det göra att 

maten var svår att urskilja från duken (Blaylock et al., 2015). Begränsningar upplevdes 

även vid inköp (Jones et al., 2019; Källstrand Eriksson et al., 2016; Nastasi, 2018). En 
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anledning till att det upplevdes bekymmersamt att handla kunde bero på att butiker ofta 

ändrade layout, vilket gjorde det svårt att lokalisera sig (Jones et al., 2019). Det 

framkom i flertal studier att det också var svårt att läsa på grund av synnedsättningen 

(Blaylock et al., 2015; Burnett et al., 2016; Burton et al., 2016; Glen & Crabb, 2015; 

McGrath et al., 2017; Nastasi, 2018). Detta blev problematiskt när det inte gick att 

utläsa vad som stod på matförpackningar, såsom utgångsdatum och näringsinnehåll, 

speciellt om kontrasten mellan färgen på texten och bakgrunden var otillräcklig (Jones 

et al., 2019) eller om texten var tryckt på glansigt material (McGrath et al., 2017). Det 

var också besvärligt att tyda andra viktiga texter såsom räkningar (Blaylock et al., 

2015). 

 

Hinder upplevdes även när deltagarna tog sig runt i samhället (Blaylock et al., 2015; 

Glen & Crabb, 2015; McGrath et al., 2017; Rudman et al., 2016) och det förvärrades 

när det var mörkt och gatorna var folktäta då det gjorde det svårare att röra sig säkert 

(Glen & Crabb, 2015). Det fanns även en rädsla över att bli knuffad och ramla på grund 

av seende människor som inte såg sig för (McGrath et al., 2017. Enligt Blaylock et al. 

(2015) och Burton et al. (2018) var det svårare för deltagarna att mobilisera sig på 

okända platser. Att ta sig runt utanför hemmet och på allmänna platser associerades med 

rädsla för skador och fall enligt ett flertal studier (Blaylock et al., 2015; Burnett et al., 

2016; Burton et al., 2016; Glen & Crabb, 2015; Jones et al., 2019; McGrath et al., 2017; 

Rudman et al., 2016; Stevelink et al., 2015). Oro uppstod över att gå ut på vintern när 

det var halt eftersom risken för fall ökade (Jones et al., 2019; Magnus & Vik, 2016; 

Rudman et al., 2016). Somliga deltagare upplevde en osäkerhet över risken att bli 

påkörd av ett fordon när de befann sig i samhället (Burnett et al., 2016; Burton et al., 

2018). Att passera över gator var något som också förknippades med oro, vilket kunde 

bero på att det var för lite tid avsatt för att hinna över (McGrath et al., 2017).  

 

Ytterligare ett hinder som beskrevs var att det blev svårare för deltagarna att utföra 

aktiviteter när det var låg belysning (Blaylock et al., 2015; Nastasi, 2018). Däremot togs 

det upp i tre studier att för stark belysning också var hindrande, exempelvis kunde det 

vara bländande och göra det ännu svårare att se (Blaylock et al., 2015; Magnus & Vik, 

2016; McGrath et al., 2017). Det framkom även att somliga deltagare upplevde det svårt 

att känna igen folk på grund av synnedsättningen (Burnett et al., 2016; Glen & Crabb, 

2015; Jones et al., 2019; Rudman et al., 2016) och det fanns en oro kring att göra andra 

upprörda eller arga på grund av detta (Burnett et al., 2016; Jones et al., 2019). I en 

studie av Glen och Crabb (2015) framkom det att somliga upplevde känslor av 

hopplöshet på grund av de hinder som medföljde synnedsättningen. I tre studier 

framkom det att deltagarna levde med rädsla över att synnedsättningen skulle förvärras 

(Burton et al., 2016; Magnus & Vik, 2016; McGrath et al., 2017), då detta skulle 

innebära ett ökat behov av andras hjälp (Magnus & Vik, 2016). 
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Utanförskap 

Samtliga artiklar beskrev olika upplevelser av utanförskap relaterat till dagliga livets 

aktiviteter (Blaylock et al., 2015; Burnett et al., 2016; Burton et al., 2016; Burton et al., 

2018; Glen & Crabb, 2015; Jones et al., 2019; Källstrand Eriksson et al., 2016; Magnus 

& Vik, 2016; McGrath et al., 2017; Nastasi, 2018; Rudman et al., 2016; Stevelink et al., 

2015). 

 

Deltagarna upplevde att samhället inte var välkomnande eller anpassat för personer med 

synnedsättning (Burton et al., 2018; Jones et al., 2019; McGrath et al., 2017). I fyra 

studier beskrev deltagarna att det rådde bristande förståelse och missuppfattning från 

andra kring synnedsättningen (Burton et al., 2018; Jones et al., 2019; McGrath et al., 

2017; Rudman et al., 2016). Människor kunde tala nedlåtande och oempatiskt genom att 

göra medlidande ljud och anta att deltagarna även hade en intellektuell nedsättning 

(Jones et al., 2019). 

 

Att möta omfattande svårigheter vid utförande av vissa aktiviteter kunde innebära att 

aktiviteten undveks helt (Burnett et al., 2016; Jones et al., 2019; Källstrand Eriksson et 

al., 2016; Nastasi, 2018; Rudman et al., 2016; Stevelink et al., 2015). Synnedsättningen 

kunde därför leda till att en aktiv livsstil inte kunde upprätthållas (Burnett et al., 2016) 

och när aktiviteter inte kunde genomföras resulterade det i känslor av ilska, bitterhet och 

begränsad frihet (Rudman et al., 2016). Vidare kunde minskad aktivitet leda till 

isolering (Burton et al., 2016; Jones et al., 2019; Rudman et al., 2016; Stevelink et al., 

2015). Känslan av isolering kunde grunda sig i begränsad mobilitet som gjorde det svårt 

att ta sig till platser (Jones et al., 2019; Rudman et al., 2016) eller att bli exkluderad från 

sociala sammanhang på grund av oförståelse från andra kring tillståndet (Burnett et al., 

2016; Jones et al., 2019). Oförståelsen kunde handla om föreställningen att en 

synnedsättning medförde att inte kunna delta i sociala aktiviteter (Jones et al., 2019). 

Det var också svårt att hänga med i nyhetsuppdateringar på grund av svårigheterna att 

läsa och se på TV, vilket förstärkte upplevelsen av utanförskap (Magnus & Vik, 2016; 

Rudman et al., 2016). 

 

Önskan att bevara sin självbild 

Att leva med en synnedsättning upplevdes som ett hot mot självbilden och det var 

förknippat med genans att exponera funktionsnedsättningen (Glen & Crabb, 2015; 

Jones et al., 2019; Magnus & Vik, 2016; Rudman et al., 2016). 

 

På grund av risken att skämma ut sig genom att göra synnedsättningen synlig användes 

inte alltid redskap som kunde underlätta aktivitet, som exempelvis en blindkäpp (Jones 

et al., 2019; Källstrand Eriksson et al., 2016). Blindkäppen visade på sårbarhet 

(Källstrand Eriksson et al., 2016) och att inte vara som andra (McGrath et al., 2017). 

Källstrand Eriksson et al. (2016) beskrev att personer som drog sig för att använda 
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käppen föll oftare. Deltagarna i studien påpekade dock att det var bättre att ramla än att 

se gammal ut (Källstrand Eriksson et al., 2016). Det ansågs även bekymmersamt att äta 

på offentliga platser bland mycket folk eftersom det fanns risk att skämma ut sig på 

grund av synnedsättningen (Jones et al., 2019; McGrath et al., 2017). Den nedsatta 

synen ökade risken att tappa och kladda med maten, vilket gjorde att deltagarna 

minskade på restaurangbesöken (McGrath et al., 2017). 

 

Att upprätthålla ett acceptabelt yttre upplevdes som viktigt (Blaylock et al., 2015; 

Källstrand Eriksson et al., 2016; Magnus & Vik, 2016; Rudman et al., 2016) för att 

bibehålla självbilden gentemot sig själv och andra (Magnus & Vik, 2016; Källstrand 

Eriksson et al., 2016), samt för att passa in i samhället (Källstrand Eriksson et al., 

2016). För att lättare åstadkomma ett acceptabelt yttre valdes enklare frisyrer och 

smink, och för att säkerställa att kläderna matchade valde en deltagare att endast ha 

svarta och vita kläder eftersom de var färger som passade ihop (Blaylock et al., 2015). I 

en studie av Magnus och Vik (2016) beskrevs det att utseendet var en betydande faktor 

för välbefinnandet och att inte lägga vikt vid det skapade en känsla av att vara sjukare 

eller äldre. Vidare beskrev Magnus och Vik (2016) att det fanns en uttalad ängslan att 

bli behandlad annorlunda än tidigare på grund av synnedsättningen. Det ansågs viktigt 

att klara av och upprätthålla dagliga aktiviteter för att bevara självbilden och 

självständigheten (Källstrand Eriksson et al., 2016; Nastasi, 2018). När autonomin blev 

inskränkt upplevdes det som besvärligt att fråga andra om hjälp och stöd (Burton et al., 

2016; Magnus & Vik, 2016; Rudman et al., 2016; Stevelink et al., 2015) för att det var 

viktigt att inte ses som en börda (Glen & Crabb, 2015; Källstrand Eriksson et al., 2016; 

Rudman et al., 2016; Stevelink et al., 2015). Viljan att inte vara till besvär för andra 

innebar att en fasad upprätthölls där sken gavs om självständighet (Källstrand Eriksson 

et al., 2016; Rudman et al., 2016). I studier av Magnus och Vik (2016) och Rudman et 

al. (2016) framkom det att det var lättare att acceptera och ta emot hjälp om frågan kom 

från andra istället. 

 

Styrkor 

Samtliga resultatartiklar talade om styrkor och strategier som underlättade vardagens 

aktiviteter (Blaylock et al., 2015; Burnett et al., 2016; Burton et al., 2016; Burton et al., 

2018; Glen & Crabb, 2015; Jones et al., 2019; Källstrand Eriksson et al., 2016; Magnus 

& Vik, 2016; McGrath et al., 2017; Nastasi, 2018; Rudman et al., 2016; Stevelink et al., 

2015). 

 

I fyra studier framkom det att deltagarna upplevde en önskan om att leva aktiva liv trots 

synnedsättning (Burton et al., 2016; Magnus & Vik, 2016; Nastasi, 2018; Rudman et 

al., 2016). Att hålla sig motiverad gav styrka och var väsentligt för att klara av dagliga 

aktiviteter (Burton et al., 2016; Burton et al., 2018; Nastasi, 2018). Somliga deltagare 

accepterade synnedsättningen och förstod att det var något de behövde leva med, därför 
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fanns en beslutsamhet om att inte låta synnedsättningen påverka livet negativt (Glen & 

Crabb, 2015). Trots att deltagarna upplevde begränsningar kunde ändå en del fortsätta 

med och uppskatta aktiviteter som förut (Magnus & Vik, 2016). I en studie av Nastasi 

(2018) nämndes det att synnedsättningen inte hindrade deltagarna att utföra aktiviteter 

då strategier skapades för att kunna fullfölja dem. 

 

För att fortsätta med vardagliga aktiviteter behövde deltagarna använda problemlösning 

och på så vis finna nya sätt att genomföra aktiviteterna (Källstrand Eriksson et al., 2016; 

Magnus & Vik, 2016; Nastasi, 2018; Stevelink et al., 2015). Exempelvis användes 

ljudböcker istället för fysiska böcker när texten blev för svår att läsa (Blaylock et al., 

2015; Nastasi, 2018; Källstrand Eriksson et al., 2016; Magnus & Vik, 2016). Då 

synnedsättningen medförde att aktiviteter tog längre tid än förut krävdes mer planering i 

vardagen, vilket innebar att behöva förbereda saker i god tid (Magnus & Vik, 2016). 

Förmågan att memorera blev också betydelsefull för deltagarna och underlättade 

dagliga aktiviteter (Blaylock et al., 2015; Jones et al., 2019; Nastasi, 2018). För en del 

användes memorering för att minnas var på tallriken maten låg (Blaylock et al., 2015) 

eller för att komma ihåg inköpsrutiner (Jones et al., 2019). Organisering upplevdes som 

en hjälp för att lättare veta var saker i hemmet låg, vilket också förenklade utförandet av 

aktiviteter (Blaylock et al., 2015; Magnus & Vik, 2016; Nastasi, 2018). I hemmet 

upplevdes större säkerhet eftersom miljön var bekant (Jones et al., 2019; Källstrand 

Eriksson et al., 2016). Att miljön var välkänd skapade goda förutsättningar för att lyckas 

med aktiviteter (Blaylock et al., 2015; Jones et al., 2019; Källstrand Eriksson et al., 

2016). Därför gick somliga till samma butiker (Jones et al., 2019; McGrath et al., 2017; 

Rudman et al., 2016) och valde mat från samma gångar (Jones et al., 2019). God 

kontrast mellan objekt och bakgrund förenklade synligheten, exempelvis kunde mörka 

mattor användas mot ljusa golv (Blaylock et al., 2015). Ytterligare en tillgång som 

underlättade aktiviteter var adekvat belysning (Blaylock et al., 2015; Glen & Crabb, 

2015; Jones et al., 2019; Magnus & Vik, 2016; Nastasi, 2018; Rudman et al., 2016). För 

att säkerställa god belysning utanför hemmet medtogs därför en ficklampa som 

möjliggjorde lättare läsning (Glen & Crabb, 2015; Jones et al., 2019; Nastasi, 2018) på 

exempelvis matvaror (Jones et al., 2019). Utöver ficklampa användes också 

förstoringsglas för att lättare tyda text (Blaylock et al., 2015; Glen & Crabb, 2015; 

Jones et al., 2019; Magnus & Vik, 2016; McGrath et al., 2017; Nastasi, 2018). 

Blindkäpp var ytterligare ett redskap som nyttjades för att främja säker mobilitet 

(Blaylock et al., 2015; Burton et al., 2018; Glen & Crabb, 2015; McGrath et al., 2017). 

Blindkäppen ökade självständigheten och gjorde synnedsättningen mer synlig, vilket 

ökade förståelsen hos andra (McGrath et al., 2017). Att anpassa sig till den nya 

livssituationen genom att finna styrkor och strategier gjorde att självförtroendet och 

självständigheten växte och därmed ökade också deltagarnas välmående (Stevelink et 

al., 2015). 
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Behovet av att få hjälp från andra blev större när synnedsättningen blev svårare 

(Magnus & Vik, 2016). Detta innebar att förlita sig på andra, ofta familj eller vänner, 

för att kunna göra aktiviteter i eller utanför hemmet (Blaylock et al., 2015; Burnett et 

al., 2016; Burton et al., 2016; Burton et al., 2018; Glen & Crabb, 2015; Jones et al., 

2019; Magnus & Vik, 2016; Nastasi, 2018; Rudman et al., 2016; Stevelink et al., 2015). 

Att få stöd och hjälp med vardagliga aktiviteter kunde ses som en styrka och det gav en 

känsla av lättnad och uppskattning hos deltagarna (Magnus & Vik, 2016; Nastasi, 

2018). I en artikel av Nastasi (2018) beskrev deltagarna att det var viktigt att förstå sina 

begränsningar för att kunna delegera uppgifter när det behövdes. 

 

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Uppsatsens kvalitet har diskuterats utefter begreppen trovärdighet, pålitlighet, 

bekräftelsebarhet och överförbarhet (Mårtensson & Fridlund, 2017). Litteraturstudiens 

syfte kan uppfattas som en aning brett men på grund av att inte alla resultatartiklar 

beskrev vilken grad av synnedsättning deltagarna hade, samt eftersom det framgick 

olika ögonsjukdomar eller tillstånd som orsakat synnedsättningen behövde syftet 

formuleras på detta vis. Däremot hade majoriteten av deltagarna i studierna en 

diagnostiserad ögonsjukdom och en synnedsättning av graden måttlig till blind. Tre 

sökord skapades utifrån syftet, varav två användes som ämnesord. Dessa tre sökord har 

använts i olika kombinationer i två olika databaser med inriktning på medicin och 

omvårdnad. Användandet av databaser med omvårdnadsfokus stärker uppsatsens 

trovärdighet (Henricson, 2017). Den sista sökningen som gjordes i PubMed resulterade 

i ett större antal träffar. Trots detta inkluderades sökningen för att datainsamlingen 

skulle bli mer systematisk genom att göra samma sökningar i de båda databaserna. En 

del sökningar resulterade i mindre relevanta träffar, vilket hanterades genom att läsa 

samtliga titlar men endast gå igenom de abstrakt där titeln på något sätt skulle kunna 

svara på syftet. Att läsa alla abstrakt säkerställer att inga viktiga artiklar missas, därför 

kan det ses som en svaghet i uppsatsen att detta inte genomförts. Det ansågs inte vara 

relevant att läsa abstrakten där titlarna exempelvis innehöll personer under 18 år, hade 

fler nedsättningar än endast nedsatt syn eller andra tillstånd som i stor grad kunde 

påverka aktiviteter i det dagliga livet, exempelvis stroke och demenssjukdomar. 

Sökningen begränsades till att endast visa artiklar publicerade de senaste fem åren, 

vilket gör att uppsatsens resultat grundar sig i ny data. Elva resultatartiklar var av 

kvalitativ metod och en var av mixad metod. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar 

inkluderades i datainsamlingen, däremot valdes inga kvantitativa artiklar ut till resultatet 

eftersom de inte svarade på syftet. Segesten (2017) beskriver att syftet med kvalitativa 

studier är att på ett bättre och djupare sätt förstå personers upplevelser, erfarenheter och 

behov. Med stöd av detta ses det inte som en svaghet att majoriteten av resultatet har 



 

13 

 

baserats på kvalitativa artiklar. Resultatartiklarna genomfördes med olika design. Enligt 

Henricson (2017) stärks trovärdigheten om resultatartiklarna har samma design som 

litteraturstudien. Det kan därför ses som en svaghet att några artiklar i resultatet inte var 

skrivna enligt en innehållsanalys som är designen för denna uppsats, men eftersom 

samtliga artiklar utgick från människors upplevelser och svarade på litteraturstudiens 

syfte ansågs de vara väsentliga att applicera till resultatet. I datainsamlingen 

genomfördes kvalitetsgranskning av resultatartiklarna, vilket kan ses som en styrka i 

litteraturstudien. Artiklarna kvalitetsgranskades först individuellt och därefter 

gemensamt, vilket stärker trovärdigheten enligt Henricson (2017). Uppsatsens 

datainsamling och databearbetning skrevs med en tanke av att någon annan med 

enkelhet skulle kunna genomföra en liknande litteraturstudie. En utomstående part med 

tillgång till databaserna CINAHL och PubMed följde instruktionerna i datainsamlingen 

och genomförde samma sökningar och nådde fram till samma resultat som uppsatsens 

författare. Detta stärker pålitligheten i uppsatsens datainsamling då det visar på 

tydlighet i utförandet. 

 

Resultatet har utformats genom först individuell och sedan gemensam bearbetning av 

artiklarna, vilket kan ses som en styrka eftersom artiklarnas resultat har setts utifrån två 

synvinklar samt analyserats ett flertal gånger. Samtliga resultatartiklar hade godkänts av 

etiska styrelser i respektive land samt beskrivit hur de förhållit sig till forskningsetik. 

Däremot framkom det i en artikel från Storbritannien att deltagarna fick ersättning för 

kostnader gällande transport och tid. I en annan artikel från Storbritannien fick 

deltagarna 20 pund för sin medverkan. Ses detta utifrån ett forskningsetiskt perspektiv 

kan diskussion föras kring om personerna faktiskt hade deltagit i studien om inte 

ersättningen erbjudits. 

 

Under uppsatsens gång har flertal grupphandledningar hållits där olika personer har fått 

granska uppsatsen. Uppsatsen har även granskats vid två tillfällen av utomstående part 

med erfarenhet i sjukvården. Granskning har även skett kontinuerligt av handledaren till 

uppsatsen. Att flera olika parter har granskat uppsatsen genom skrivandets gång stärker 

trovärdigheten och pålitligheten (Henricson, 2017). Att ha förförståelse om ämnet som 

studeras kan enligt Henricson (2017) påverka uppsatsens databearbetning och resultat 

och därmed pålitligheten. Båda författarna har erfarenhet inom sjukvård och omsorg 

och har vårdat personer med synnedsättning tidigare, vilket kan ha skapat en förutfattad 

mening kring hur resultatet skulle formas som kan ha färgat utfallet av resultatet. Det 

har därför tillämpats ett objektivt förhållningssätt genom processens gång. Det var även 

första gången som författarna genomfört och skrivit en litteraturstudie, vilket enligt 

Henricson (2017) kan påverka utfallet av litteraturstudien. Kvaliteten kan även 

påverkats i det avseende att samtliga resultatartiklar var skrivna på engelska, vilket inte 

är modersmålet hos litteraturstudiens författare. Därför finns det en risk att det kan ha 

uppstått fel i översättningen från engelska till svenska. 
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De valda resultatartiklarna kommer från ett flertal olika länder, vilket påverkar 

uppsatsens överförbarhet (Henricson, 2017). Länderna var Storbritannien, Kanada, 

Norge, Sverige, England, Papua Nya Guinea och USA. Majoriteten av länderna hade ett 

relativt likt samhälle som Sverige. Däremot har en resultatartikel valts ut från Papua 

Nya Guinea där det framkom större skillnad i levnadsförhållanden och kultur jämfört 

med Sverige, vilket kunde utläsas i artikeln. Även fast det kan finnas skillnader mellan 

länderna framkom det ändå i resultatet att det fanns likheter i deltagarnas upplevelse av 

dagliga aktiviteter. I en resultatartikel från Sverige framfördes upplevelser av att leva 

med nedsatt syn som överensstämmer med andra valda resultatartiklar från andra 

länder. Därför kan det i uppsatsens resultat finnas en viss överförbarhet till det svenska 

samhället. 

 

Om en ny litteraturstudie skulle genomföras hade några saker gjorts annorlunda. Till en 

början hade en annan sökstrategi valts där en grundligare inledande sökning skulle 

genomförts. Detta för att se vilka sökord som ger mest specifika sökningar och därmed 

minska antalet träffar som inte är relevanta till syftet. Ytterligare en ändring hade varit 

att läsa samtliga abstrakt för att minska risken att missa väsentliga artiklar till resultatet. 

För att stärka överförbarheten hade litteraturstudiens resultat om möjligt begränsats till 

artiklar endast utförda i Sverige eller Norden. 

 

Resultatdiskussion 

Uppsatsens syfte var att belysa personers upplevelser av att leva med synnedsättning 

och hur detta påverkar utförandet av aktiviteter i det dagliga livet. Resultatet visade att 

det förekom olika upplevelser av att leva med nedsatt syn. I samtliga fall påverkades 

dagliga aktiviteter av synnedsättningen och visades i form av hinder och olika känslor 

samt att en rad strategier skapades. 

 

Enligt Grue et al. (2009) och Duquette et al. (2019) kan synnedsättning göra det svårt att 

utföra aktiviteter i det dagliga livet, exempelvis att läsa (Duquette et al., 2019), vilket 

även kunde ses i uppsatsens resultat (Blaylock et al., 2015; Burnett et al., 2016; Burton 

et al., 2016; Burton et al., 2018; Glen & Crabb, 2015; Jones et al., 2019; Källstrand 

Eriksson et al., 2016; Magnus & Vik, 2016; McGrath et al., 2017; Nastasi, 2018; 

Rudman et al., 2016; Stevelink et al., 2015). Somliga kände sig motiverade och 

accepterade situationen (Glen & Crabb, 2015; Nastasi, 2018) medan andra upplevde 

hopplöshet, bitterhet och begränsad frihet över livsförändringen (Rudman et al., 2016). 

Det kan även utläsas i en studie av Brouwer, Sadlo, Winding och Hanneman (2008) där 

det framgår att deltagarna uttrycker frustration kring att inte kunna utföra aktiviteter 

som de med enkelhet utfört tidigare. Att tillämpa en positiv attityd skapade en starkare 

vilja att acceptera sin situation (Glen & Crabb, 2015), vilket även framkommer i en 

studie av Mohler, Neufeld och Perlmutter (2015). I resultatet framkom det rädslor för 

den egna säkerheten förknippat till att utföra aktiviteter i det dagliga livet (Blaylock et 
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al., 2015; Burnett et al., 2016; Burton et al., 2016; Burton et al., 2018; Glen & Grabb, 

2015; Jones et al., 2019; Källstrand Eriksson et al., 2016; Magnus & Vik, 2016; 

McGrath et al., 2017; Rudman et al., 2016). Exempelvis kunde det utläsas att deltagarna 

upplevde osäkerhet och rädslor kring att röra sig i samhället (Blaylock et al., 2015; 

Burnett et al., 2016; Burton et al., 2016; Glen & Crabb, 2015; Jones et al., 2019; 

McGrath et al., 2017; Rudman et al., 2016; Stevelink et al., 2015), vilket också 

framkommer i en artikel av Brouwer et al. (2008). Att ständigt möta motstånd i dagliga 

aktiviteter på grund av hinder och rädslor kan tänkas leda till minskad upplevd 

livskvalitet. Detta är en viktig aspekt som sjuksköterskan bör känna till i arbetet för att 

främja hälsa och välmående för denna patientgrupp. 

 

Negativa känslor bottnade i att aktiviteter i det dagliga livet medförde stora och ibland 

ouppnåeliga hinder, vilket hos somliga ledde till upplevd isolering (Burton et al., 2016; 

Jones et al., 2019; Rudman et al., 2016; Stevelink et al., 2015). Detta stöds av Bookwala 

och Lawson (2011) som beskriver att känslor av social isolering kan förekomma hos 

personer med synnedsättning. I resultatet framkom det att självständigheten och 

självbilden var viktiga att upprätthålla (Burton et al., 2018; Källstrand Eriksson et al., 

2016; Nastasi, 2018). Detta kan även utläsas i en studie av Mohler et al. (2015) där det 

anses viktigt att behålla så mycket självständighet som möjligt för att bevara 

självbilden. Vidare beskriver Mohler et al. (2015) att självbilden och självständigheten 

kan bibehållas genom att fortsätta göra dagliga aktiviteter, vilket även framkom i 

uppsatsens resultat (Burton et al., 2018; Källstrand Eriksson et al., 2016; Nastasi, 2018). 

För att uppnå detta krävdes det att strategier tillämpades (Källstrand Eriksson et al., 

2016; Magnus & Vik, 2016; Nastasi, 2018; Stevelink et al., 2015). Detta återfinns även 

i en studie av Mohler et al. (2015). Eftersom känslor av isolering förekommer hos 

personer med synnedsättning anses det vara viktigt att sjuksköterskan tillämpar ett 

personcentrerat arbetssätt för att se styrkor hos varje individ och att lyfta fram och 

uppmuntra dessa styrkor. Förhoppningen är att detta hjälper sjuksköterskan att skapa en 

motiverande vårdmiljö där drivkrafter väcks hos personer med nedsatt syn. Detta kan 

främja utvecklandet av strategier som underlättar den nya livssituationen, vilket i sin tur 

kan minska upplevelsen av att vara begränsad. 

 

Hos somliga personer fanns känslor av genans kopplade till att exponera 

synnedsättningen. Känslor av genans bottnade i att visa sig sårbar (Källstrand Eriksson 

et al., 2016) och annorlunda (McGrath et al., 2017). Detta stärks med en artikel av 

Brouwer et al. (2008) där det framkommer att somliga inte vill visa sig sårbara för 

andra, däremot upplever en del sig bekväma med att visa synnedsättningen för 

omvärlden. Synnedsättningen exponerades genom tillämpning av hjälpmedel. Ett 

exempel som sågs i uppsatsens resultat var användande av en blindkäpp, vilket somliga 

deltagare upplevde negativt och avstod därför från att använda blindkäppen (Jones et 

al., 2019; Källstrand Eriksson et al., 2016). Följden blev att fallrisken ökade, men 

deltagarna påpekade att det var bättre att ramla än att se gammal ut (Källstrand Eriksson 
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et al., 2016). Detta kan tolkas som att det finns tankar hos deltagarna i studier av Jones 

et al. (2019) och Källstrand Eriksson et al. (2016) om att hjälpmedel bidrar till risken att 

ses som avvikande, när hjälpmedel egentligen skapats för att underlätta aktiviteter i 

vardagen. Det är därför av vikt att sjuksköterskan tillämpar ett arbetssätt som främjar 

normalisering av hjälpmedel och på så sätt bidra till ökad användning av dessa. 

Förhoppningsvis kan detta minska risken för fall hos personer med nedsatt syn. 

 

Det framkom att deltagarna i fem studier upplevde det besvärligt att fråga om hjälp 

(Burton et al., 2016; Källstrand Eriksson et al., 2016; Magnus & Vik, 2016; Rudman et 

al., 2016; Stevelink et al., 2015), vilket även framkommer i en studie av Brouwer et al. 

(2008). Anledningen till att det var jobbigt bottnade i viljan att visa sig som självständig 

(Källstrand Eriksson et al., 2016; Rudman et al., 2016) och att inte vara en börda för 

andra (Glen & Crabb, 2015; Källstrand Eriksson et al., 2016; Rudman et al., 2016; 

Stevelink et al., 2015). Det var dock lättare att ta emot hjälp om frågan kom från någon 

annan istället (Magnus & Vik, 2016; Rudman et al., 2016). Det anses vara värdefullt för 

sjuksköterskan att bli medveten om detta för att inte orsaka känslor av belastning hos 

personer med synnedsättning. I enlighet med Edvardsson et al. (2010) kan god 

personcentrerad vård ges genom att lära känna patienten och främja självbestämmande. 

Sjuksköterskan bör därför inte anta att personer med nedsatt syn alltid behöver hjälp vid 

aktiviteter, men ändå erbjuda stöttning där det kan behövas. 

 

I resultatet kan det utläsas att det fanns bristfällig förståelse hos andra kring bemötandet 

av personer med synnedsättning (Jones et al., 2019; McGrath et al., 2017; Rudman et 

al., 2016). I en artikel skriven av Cupples et al. (2012) kan detta ses genom att personer 

med nedsatt syn upplever en kunskapsbrist i vårdandet. Det är därför av vikt för 

sjuksköterskan att förstå denna patientgrupp, då antalet personer med synnedsättning 

förväntas att öka (Finger et al., 2011; WHO, 2019). Dock anses detta även vara 

väsentligt för människor i samhället då de också möter personer med nedsatt syn. 

Personcentrerad vård beskriver Edvardsson et al. (2010) som vård där individens 

specifika behov tillgodoses. För att uppnå detta krävs därför ett holistiskt synsätt där 

hela människan ses och alla dess behov värnas om (Leksell och Lepp, 2019). För att ge 

god och personcentrerad vård anses det därför viktigt att sjuksköterskan dels har 

medicinsk kännedom kring ögonsjukdomar, samt kännedom kring hur livet kan 

påverkas av nedsatt syn. Den medicinska aspekten anses viktig då olika ögonsjukdomar 

enligt Sæland och Thorstad (2011) ger olika symtom. Sjuksköterskan möter inte endast 

personer med synnedsättning på sjukhus, utan även i personens hem och andra 

vårdinrättningar. Inom ramen för personcentrerad vård är det därför av vikt att se behov 

som personer med nedsatt syn har, även utanför vårdinrättningar, för att främja och 

bibehålla livskvalitet och minska upplevelsen av utanförskap. 
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Konklusion och implikation 

Resultatet visade att nedsatt syn hade en betydande inverkan på de vardagliga 

aktiviteterna. Det uppstod ett flertal hinder kopplat till utförandet av aktiviteterna, vilka 

ibland var så omfattande att aktiviteten blev ouppnåelig. Synnedsättningen blev 

hindrande vid bland annat mobilisering, läsning, matintag och inköp. Det framkom även 

att det fanns rädslor kring aktiviteter, vilket kunde medföra begränsningar i vardagen. 

Rädslorna var kopplade till den egna säkerheten och framtidens ovisshet. Att leva med 

synnedsättning kunde innebära att möta oförståelse från samhället och på så vis uppstod 

känslor av isolering och exkludering hos en del. En oro över att inte passa in på grund 

av synnedsättningen beskrevs då det fanns en uttalad önskan att bibehålla sin 

självständighet och självbild, samt att inte ses som annorlunda. För att hantera den 

nedsatta synens inverkan på de dagliga aktiviteterna var det viktigt att skapa en positiv 

inställning samt tillämpa en rad strategier. 

 

Uppsatsens resultat bidrar till nytta inom sjuksköterskeyrket genom att förståelse ökar 

kring hur livet kan påverkas av nedsatt syn och därmed ökar kompetens kring 

omvårdnad och bemötande för personer med synnedsättning. För att uppnå detta 

behöver sjuksköterskan också medicinsk kunskap kring ögonsjukdomar, vilket kan 

erhållas genom att utbildning erbjuds i sjuksköterskans grundutbildning samt på 

arbetsplatsen. Sammantaget kan det förhoppningsvis medföra att en mer 

personcentrerad vård tillämpas. Det anses behövas mer kvalitativ forskning kring 

upplevelsen av aktiviteter i det dagliga livet för att på ett ännu djupare sätt förstå 

personer som lever med nedsatt syn och deras vardag. Vidare forskning bör även 

fokusera mer ingående på hur personer med synnedsättning upplever omvårdnad på 

sjukhus eller i hemmet.  
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

Sökord CINAHL PubMed 

Synnedsättning Vision Disorders (MH) Vision Disorders (Mesh) 

Aktiviteter i det dagliga livet Activities of Daily Living (MH) Activities of Daily Living (Mesh) 

Upplevelse Experienc* (fritext) Experienc* (fritext) 

 



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

 

Datum Databas Sökord/Limits/Boolska 
operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

191016 CINAHL 

(MH "Vision Disorders") 

AND (MH "Activities of 

Daily Living") AND 

experienc*. Limits:  

oktober 2014 - oktober 2019, 

engelska och svenska.       11                  11          2        2 

191016 PubMed 

"Vision Disorde [Mesh] 

AND "Activities of Daily 

Living"[Mesh] AND 

experienc*. Limits: 5 years, 

engelska och svenska.        32        15          2        2 

191016 CINAHL 

(MH "Vision Disorders") 

AND (MH "Activities of 

Daily Living"). Limits:  

oktober 2014 - oktober 2019, 

engelska och svenska.        40        16          5        4(2*) 

191016 PubMed 

"Vision Disorders"[Mesh] 

AND "Activities of Daily 

Living"[Mesh]. Limits: 5 

years, engelska och svenska.        160      47          6        4(2*) 

191025 Cinahl  

(MH "Vision Disorders") 

AND experienc*. Limits:  

oktober 2014 - oktober 2019, 

engelska och svenska.         284        42          7        6(3*) 

191031 PubMed 

"Vision Disorders"[Mesh] 

AND experienc*. Limits: 5 

years, engelska och svenska.        667        66          8        6(5*)  

(*) = Dubbletter  



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt  

Artikel 1 

 

 

  

Referens Blaylock, S. E., Barstow, B. A., Vogtle, L. K. & Bennett, D. K. (2015). Understanding the 

occupational performance experiences of individuals with low vision. British Journal of 

Occupational Therapy, 78(7), 412-421. doi:10.1177/0308022615577641 

Land  

Databas 

USA 

CINAHL 

Syfte Syftet var att förstå sysselsättning hos personer med nedsatt syn. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Fenomenologi 

Urval Studiens forskare ville rekrytera personer som kunde representera alla nivåer av World Health 

Organizations kategorier av synnedsättning, det vill säga lindrig, måttlig, svår och blind. 

Deltagarna bestod av 16 kvinnor och sex män med olika grader av synnedsättning, totalt 22 

deltagare. Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle vara >50 år och leva med åldersrelaterad 

synnedsättning. Exklusionskriterier var att deltagarna inte fick ha någon form av neurologisk 

nedsättning. 

Datainsamling Datainsamlingen bestod av intervjuer med öppna frågor som ställdes av fem personer med 

erfarenhet av att intervjua. Intervjuerna tog plats i deltagarnas hem och varade runt en timme. 

Intervjuerna spelades även in och transkriberades därefter ord för ord. 

Dataanalys Transkripten kodades av två granskare, en professor och en doktorand. Datan granskades först 

individuellt och resultatet jämfördes därefter med varandra för att nå konsensus samt skapa 

kategorier och teman. När oenighet kring kodningen uppstod löstes det med diskussion eller 

genom att en utomstående part med god erfarenhet av ämnet konsulterades.   

Bortfall Diskuterades ej. 

Slutsats Det framkom att deltagarna upplevde svårigheter i vardagen relaterat till synnedsättningen. 

Svårigheterna visade sig vid aktiviteter såsom läsning, hushållsarbete, personlig vård, mobilitet 

och transport. Då läsning blev svårare användes bland annat ljudböcker istället för en fysisk bok. 

Aktiviteten blev ännu svårare att utföra då belysningen inte var tillfredsställande. Det sågs även att 

en oro fanns hos deltagarna kring att röra sig utanför hemmet på grund av risken för fall och 

skador, därför avstod somliga deltagare från att röra sig i samhället. Somliga använde dock en 

blindkäpp för att möjliggöra säker mobilitet. Användande av organisering och memorering av 

bland annat vart saker låg i hemmet främjade vardagliga aktiviteter. Även tillgång till ljus och 

användande av kontraster var viktigt. Då miljön var välkänd skapade det goda möjligheter att 

lyckas med aktiviteter. Det var viktigt att upprätthålla ett acceptabelt yttre, vilket deltagarna kunde 

uppnå genom att ha kortare och enklare frisyrer, hålla sig till en enkel sminkrutin eller endast köpa 

kläder i färger som matchade varandra. Med svårare synnedsättning behövdes mer hjälp och stöd 

från andra för att fullfölja aktiviteter i vardagen. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln erhöll grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativa studier. 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

 

 

Referens Burnett, A., Yashadhana, A., Cabrera Aguas, M., Hanni, Y. & Yu, M. (2016). Experiences of 

vision impairment in Papua New Guinea: implications for blindness prevention programs. Rural 

and Remote Health, 16(4), 1-12. Hämtad från 

https://www.researchgate.net/profile/Aryati_Yashadhana/publication/31032 

9901_Experiences_of_vision_impairment_in_Papua_New_Guinea_Implications_for_blindness_pr

evention_programs/links/582be47008ae004f74afbe9f/Experiences-of-vision-impairment-in-

Papua-New-Guinea-Implications-for-blindness-prevention-programs.pdf 

Land  

Databas 

Papua Nya Guinea 

CINAHL 

Syfte Syftet var att bättre förstå tro, uppfattningar och känslor relaterade till synskada i Papua Nya 

Guinea. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Grounded theory 

Urval Deltagarna representerade olika provinser i Papua Nya Guinea och var i blandade åldrar, från <30 

till >70 år, men inte yngre än 18 år. Både män och kvinnor samt en transgender deltog i studien. 

Av deltagarna som deltog i studien hade 76,5% en synnedsättning, 13,7% var vårdgivare och 9,8% 

var familjemedlem till någon med synnedsättning. Totalt deltog 51 personer i studien. 

Datainsamling Djupgående intervjuer användes som datainsamlingsmetod där intervjuerna hölls i deltagarnas 

hem eller på olika kliniker. Datainsamlingen pågick under en period av tio månader. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades. 

Dataanalys Analysmetoden grounded theory användes där nyckelteman formades av datan. Vidare kodades 

materialet och analyserades induktivt. Överenskommelse om teman nåddes och ramen för 

resultatet skapades. 

Bortfall Diskuterades ej. 

Slutsats Deltagarna i studien upplevde ett flertal barriärer i vardagen på grund av synnedsättning. 

Barriärerna kunde bestå av fysiska hinder, men även i form av rädslor. Den nedsatta synen 

skapade hinder vid bland annat måltider och läsning, samt vid mobilisering utanför hemmet, vilket 

skapade en rädsla att bli påkörd av fordon på grund av den begränsade förmågan att se i trafiken. 

Omfattande hinder vid aktivitet medförde att vissa aktiviteter inte kunde utföras alls och därför var 

det svårt att upprätthålla en aktiv livsstil. På grund av de hinder som uppstod krävdes ofta stöd och 

hjälp från andra för att kunna genomföra aktiviteter. Synnedsättningen gjorde det även svårt att 

känna igen folk, vilket grundade en rädsla att göra andra upprörda. Somliga upplevde även 

oförståelse från andra kring den livssituation som nedsatt syn innebär. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln erhöll grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativa studier. 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

  

Referens Burton, A. E., Gibson, J. M. & Shaw, R. L. (2016). How do older people with sight loss manage 

their general health? A qualitative study. Disability and rehabilitation, 38(23), 2277-2285. 

doi:10.3109/09638288.2015.1123310 

Land  

Databas 

Storbritannien 

PubMed 

Syfte Syftet var att utforska hur äldre människor med nedsatt syn hanterar deras hälsa och att identifiera 

barriärer som de kan möta. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Innehållsanalys 

Urval Trettio äldre personer med en synnedsättning rekryterades till studien, varav 20 kom från 

ögonkliniker och tio kom från stödgrupper. Deltagarna var mellan 69 och 95 år och 

representerades av 14 män och 16 kvinnor. 

Datainsamling Datainsamlingen bestod av intervjuer som handlade om deltagarnas liv med fokus på deras 

synnedsättning och generella hälsa. Intervjuerna varade mellan 45 och 150 minuter. 

Dataanalys Intervjuerna ljudinspelades och översattes ordagrant. En innehållsanalys användes för att bearbeta 

den insamlade datan där den första och tredje författaren utförde kodningen och skapade teman.  

Bortfall Diskuterades ej.  

Slutsats En nedsatt syn skapade hinder för deltagarna vid utförandet av aktiviteter i det dagliga livet. 

Läsförmågan påverkades bland annat av den nedsatta synen. Det framkom att det fanns en rädsla 

för fall vilket hindrade deltagarna från att delta i aktiviteter i samhället. Känslor av isolering sågs 

också hos studiens deltagare. I vissa fall behövde deltagarna förlita sig på andra för att kunna 

genomföra aktiviteter. Det kunde dock vara svårt att fråga andra om hjälp. Det fanns även en 

rädsla av att synnedsättningen skulle förvärras. En önskan fanns om att leva ett aktivt liv och 

motivation visades vara viktigt för att bibehålla aktivitet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln erhöll grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativa studier. 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

Referens Burton, A. E., Clancy, L. & Cowap, L. (2018). Exploring the facilitators and barriers to physical 

activity in older people with sight loss. Journal of Aging & Physical Activity, 26(1), 25-33. 

doi:10.1123/japa.2016-0123 

Land  

Databas 

Storbritannien 

PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka barriärer och vad som gör fysisk aktivitet lättare för äldre personer med 

synnedsättning.   

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Innehållsanalys 

Urval Personer som var <65 år rekryterades från olika grupper för personer med synnedsättning. Ett 

inklusionskriterie var att de skulle tala engelska. Totalt medverkade 13 deltagare i studien, sju män 

och sex kvinnor.  

Datainsamling Datainsamling skedde via tre fokusgrupper för att skapa en mer naturlig samtalsmiljö än vid 

individuella intervjuer. Deltagarna uppmuntrades att tala fritt kring frågorna och fysisk aktivitet. 

Intervjuerna med fokusgrupperna spelades in och transkriberades. 

Dataanalys Initialt granskades materialet av den första och andra författaren individuellt där koder och teman 

skapades. Datan jämfördes kontinuerligt genom möten och datan lästes igenom flertal gånger. När 

det fanns olikheter kring teman rådfrågades den tredje författaren tills enighet nåddes. 

Bortfall Diskuterades ej. 

Slutsats Det fanns en önskan om att bibehålla självständigheten trots synnedsättning och då var det viktigt 

med en positiv inställning för att lyckas med aktiviteter. Trots en positiv inställning gick det inte 

att kringgå att aktiviteter var mer förknippade med hinder och barriärer än med möjligheter. Det 

förekom bland annat rädslor kring att bli påkörd av ett fordon vid vistelse i trafiken. För att lyckas 

med aktiviteter behövdes ibland hjälp från andra. Somliga deltagare i studien ansåg att samhället 

inte var anpassat för de behov som personer med synnedsättning kan ha. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln erhöll grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativa studier. 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

  

Referens Glen, F. C. & Crabb, D. P. (2015). Living with glaucoma: a qualitative study of functional 

implications and patients’ coping behaviours. BMC Ophthalmology, 15(1), 1-15. 

doi:10.1186/s12886-015-0119-7 

Land  

Databas 

England 

PubMed 

Syfte Syftet var att identifiera strategier som användes av patienter med glaukom för att underlätta 

dagliga aktiviteter.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Innehållsanalys 

Urval Deltagare blev rekryterade genom en annons i en tidskrift om glaukom. För att få delta i studien 

skulle personerna ha diagnosen glaukom som de vårdats för i minst fem år samt ha mätbart 

synfältsbortfall i minst ett öga. Ytterligare ett inklusionskriterie var att deltagarna kunde tala 

flytande engelska. Av 25 personer som visade intresse deltog 16 i studien (50% kvinnor och 50% 

män) mellan 68 och 77 år.  

Datainsamling Datainsamlingen bestod av intervjuer som genomfördes mellan november 2014 och februari 2015. 

Alla intervjuer tog plats i London genom ett möte med intervjuaren och deltagaren, förutom två 

intervjuer som utfördes via telefon. Intervjuerna varade mellan 23 och 105 minuter. 

Dataanalys Både en induktiv och deduktiv ansats användes för att analysera datan. De inspelade intervjuerna 

transkriberades ord för ord av ett oberoende transkriberingsföretag. Den ledande forskaren 

lyssnade noggrant igenom ljudinspelningarna och jämförde med transkriberingen för att 

säkerhetsställa noggrannhet. Ytterligare en forskare som inte deltagit i datainsamlingen läste 

igenom transkripten. Därefter kodade forskarna gemensamt transkripten och teman skapades. 

Bortfall Arton personer skulle deltagit i studien men på grund av sjukdom fick två lämna.  

Slutsats Det framkom att leva med glaukom hade en betydande inverkan på deltagarnas liv som bland 

annat visade sig i form av hinder. Hinder på grund av den nedsatta synen uppstod vid utförande av 

vissa aktiviteter gällande exempelvis personlig vård, matintag, läsning och mobilisering. Vid 

mobilisering utanför hemmet fanns det en osäkerhet kring att röra sig på platser med mycket folk 

då det upplevdes som svårt att röra sig säkert och det fanns även en rädsla kring att ramla och 

skada sig. Deltagarna beskrev att de använde sig av olika strategier för att underlätta aktivitet, 

exempelvis användes ficklampor för att få god belysning, förstoringsglas vid läsning och en 

blindkäpp för att kunna röra sig säkrare. En styrka fanns också i att acceptera synnedsättningen 

och inse att det var något som skulle vara med dem resten av livet. För att kunna utföra vissa 

aktiviteter behövdes hjälp från andra. Det fanns dock negativa känslor kring att vara en börda för 

andra. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln erhöll grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativa studier. 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

  

Referens Jones, N., Bartlett, H. E. & Cooke, R. (2019). An analysis of the impact of visual impairment on 

activities of daily living and vision-related quality of life in a visually impaired adult population. 

British Journal of Visual Impairment, 37(1), 50-63. doi:10.1177/0264619618814071 

Land  

Databas 

Storbritannien 

CINAHL 

Syfte Syftet var att genomföra en analys för att undersöka om synnedsättning har en inverkan på 

aktiviteter i det dagliga livet, shopping och matlagning.   

Metod:  

Design 

Mixad metod 

Innehållsanalys 

Urval Etthundraen deltagare med en synnedsättning rekryterades till studien mellan oktober 2017 och 

januari 2018. De personer som var intresserade av att delta blev inbjudna att delta i en 30-minuters 

enkät över telefon. Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle vara över 18 år, inte kunna köra 

bil längre relaterat till nedsatt syn samt leva med någon grad av synnedsättning, lindrig till blind. 

Deltagare exkluderades om de inte talade engelska eller inte kunde höra tillräckligt bra över 

telefon.  

Datainsamling Datainsamlingen bestod av en enkät med 37 frågor som gjordes över telefon. Innan forskarna 

intervjuade deltagarna med enkäten ville de styrka enkätens validitet genom att granska frågorna i 

en fokusgrupp innehållande sex personer med måttlig till svår synnedsättning. De sex 

gruppmedlemmarna svarade på och diskuterade frågornas relevans, beskrivning och tydlighet. 

Efter att enkäten färdigställts började forskarna intervjua de 101 deltagarna med den uppgraderade 

enkäten. Deltagarna skrev även en tredagars loggbok som handlade om matintag och matlagning. 

Dataanalys I dataanalysen användes Microsoft Excel för att samla data och skapa grafer. Beskrivande statistik 

som ålder, kön, grad av synnedsättning och yrkesstatus kalkylerades. En så kallad Chi-Squere 

analys användes för att undersöka om det fanns en signifikant skillnad mellan antalet kvinnor och 

män som deltog i studien, vilket det framkom inte fanns. Datan analyserades in till olika teman 

vilket presenteras i resultatet. 

Bortfall Diskuterades ej. 

Slutsats Det framkom att hjälp eller stöd från andra behövdes för att lyckas utföra aktiviteter. Aktiviteter 

såsom matlagning, inköp och mobilisering påverkades av synnedsättningen genom att barriärer i 

form av fysiska hinder och rädslor uppstod. Vid matlagning fanns det exempelvis en oro kring att 

inte se om köttet var tillagat eller om maten var möglig. Vid inköp användes memorisering som 

strategi för att hitta rätt gångar och matvaror. Det upplevdes då som frustrerande när butiker 

ändrade layout då det blev svårt att lokalisera sig. Då hinder uppstod vid mobilisering innebar det 

att möjligheten att ta sig till platser minskade, vilket skapade känslor av isolering. Det uppstod 

även hinder vid läsning av text där kontrasten mellan text och bakgrund var dålig. För att förenkla 

läsning kunde exempelvis en ficklampa användas. På grund av synnedsättningen var det även 

svårt att känna igen folk och detta var förknippat med oro då det kunde innebära att göra andra 

upprörda. Deltagarna beskrev även att seende personer kunde sakna förståelse för 

synnedsättningen, vilket ledde till dåligt bemötande och exkludering av personer med nedsatt syn.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln erhöll grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativa studier. 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

  

Referens Källstrand Eriksson, J., Hildingh, C., Buer, N. & Thulesius, H. (2016). Seniors’ self-preservation 

by maintaining established self and defying deterioration – A grounded theory. International 

Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 11, 1-N.PAG. 

doi:10.3402/qhw.v11.30265 

Land  

Databas 

Sverige 

PubMed 

Syfte Syftet var att förklara hur seniorer som lever själva löser problem som uppstår på grund av 

synnedsättning och risken för fall.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Grounded theory  

Urval Inklusionskriterier var att deltagarna skulle ha lindrig till svår synnedsättning på det bättre ögat 

och/eller ha synfältsbortfall. Deltagarna skulle även ha rapporterat minst ett fall, vilket kunde ses i 

studier av samma författare som deltagarna hade deltagit i tidigare. Slutligen deltog 13 deltagare 

med synnedsättning och sex instruktörer för synskadade. Deltagarna med synnedsättning var 

representerade av både män och kvinnor och var mellan 73 till 85 år gamla.  

Datainsamling Intervjuer och observationer av deltagarna genomfördes. En intervju och en observation av varje 

deltagare hölls vid samma tillfälle i deltagarens hem. En intervju hölls dock via telefon. 

Fältanteckningar fördes och ljudinspelning användes. Även enstaka samtal mellan författare och 

deltagare som inte innefattade intervjutillfället användes som data i studien då det ansågs innehålla 

värdefull data. Intervjuerna av de sex instruktörerna hölls via telefon eller på deras kontor. 

Dataanalys Kodning av data genomfördes direkt efter insamlingen och jämfördes mot andra data. En 

preliminär kärnkategori formades och utefter den skedde ytterligare kodning. Små anteckningar 

fördes under datainsamlingens gång som sedan jämfördes och delades in olika grupper. Genom 

processen av granskande och jämförande formades en teoretisk modell. Stöd i litteratur söktes 

sedan för att skapa akademisk giltighet i den teoretiska modell som formats.  

Bortfall Diskuterades ej. 

Slutsats Deltagarna i studien upplevde svårigheter med aktiviteter i det dagliga livet, exempelvis vid inköp. 

Det framkom att deltagarna upplevde en risk att skämma ut sig när synnedsättningen synliggjordes 

för andra, och på grund av detta använde de inte alltid de redskap som kunde underlätta för dem, 

exempelvis en blindkäpp. Deltagarna upplevde sig mer sårbara när de använde blindkäppen och 

när de inte använde den så resulterade det oftare i fall. Enligt deltagarna var det dock bättre att 

ramla än att se gammal ut. Deltagarna såg till att deras yttre såg acceptabelt ut för att bibehålla 

självbilden för sig själv och andra, samt för att passa in. För att bevara självbilden och 

självständigheten var det också viktigt att klara av och fortsätta utföra de dagliga aktiviteterna. 

Deltagarna ville inte vara till besvär för någon annan vilket resulterade i att en fasad om 

självständighet upprätthölls. Problemlösning var till stor användning hos deltagarna för att 

fortsätta med dagliga aktiviteter, exempelvis använde en del ljudböcker istället för fysiska böcker. 

I hemmet upplevde deltagarna en större säkerhet då miljön var bekant, vilket underlättade 

utförandet av aktiviteter. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln erhöll grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativa studier. 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

  

Referens Magnus, E. & Vik, K. (2016). Older adults recently diagnosed with age-related vision loss: 

Readjusting to everyday life. Activities, Adaptation & Aging, 40(4), 296-319. 

doi:10.1080/01924788.2016.1231460 

Land  

Databas 

Norge 

CINAHL 

Syfte Syftet var att utforska hur äldre som nyligen diagnostiserats med åldersrelaterad synnedsättning 

upplever och anpassar sig till vardagen.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Grounded theory  

Urval Inklusionskriterierna i studien var att deltagarna skulle vara minst 67 år och nyligen blivit 

diagnostiserade med en åldersrelaterad synnedsättning. Synnedsättning definierades som 

synnedsättning som inte kunde korrigeras via operation eller användande av glasögon, samt att 

den nedsatta synen skulle påverka aktiviteter i det dagliga livet. Tio deltagare valdes ut till studien. 

Datainsamling Datan samlades in via djupgående intervjuer med deltagarna i hemmet och varade i 1,5-2,5 h. 

Intervjuerna spelades in.  

Dataanalys Dataanalysen inleddes med att intervjuerna lästes igenom två gånger för att få en överblick över 

likheter och olikheter i deltagarnas beskrivna upplevelser. Därefter påbörjades kodningen, vilket 

gjordes i två steg för att identifiera teman och subteman.  

Bortfall Diskuterades ej. 

Slutsats Deltagarna i studien upplevde oro över att gå ut i samhället, speciellt på vintern eftersom det var 

halt och risken för fall ökade. Det fanns även en oro över att synnedsättningen skulle förvärras i 

framtiden och att det då skulle innebära ett ökat behov av andra hjälp. Deltagarna tog upp att för 

stark belysning kunde göra det ännu svårare att se eftersom det kunde blända. En känsla av 

utanförskap upplevdes hos deltagarna när de inte kunde hänga med i nyhetsuppdateringar på 

grund av att det var svårt att läsa och se på TV. För att fortsätta med en del aktiviteter använde 

deltagarna problemlösning, exempelvis användes ljudböcker istället för fysiska böcker och 

förstoringsglas för att underlätta läsningen. Att deltagarna höll sina hem organiserade var också till 

hjälp för att lättare hitta saker och på så vis underlätta aktiviteter. När aktiviteter tog längre tid än 

förut började deltagarna planera mer, exempelvis genom att förbereda saker i god tid. Det ansågs 

viktigt för deltagarna att upprätthålla ett acceptabelt yttre eftersom utseendet var en betydande 

faktor för välbefinnandet. Deltagarna upplevde det besvärligt att fråga andra om hjälp och stöd, 

men det var lättare att ta emot hjälpen när andra erbjöd. Deltagarna hade en önskan om att leva 

aktiva liv och trots att de upplevde begränsningar relaterat till synnedsättningen kunde de ändå 

fortsätta med och uppskatta en del aktiviteter som förut. Att få stöd och hjälp från andra med 

dagliga aktiviteter gav en känsla av uppskattning hos deltagarna.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln erhöll grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativa studier. 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

  

Referens McGrath, C. E., Rudman, D. L., Spafford, M., Trentham, B. & Polgar, J. (2017). The 

environmental production of disability for seniors with age-related vision loss. Canadian Journal 

of Aging, 36(1), 55-66. doi:10.1017/S0714980816000623 

Land  

Databas 

Kanada  

PubMed 

Syfte Syftet var att studera kring vilka miljöfaktorer som utgör hinder för tio deltagare med en 

åldersrelaterad synskada.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Etnografi 

Urval Deltagarna i studien bestod av två män och åtta kvinnor. Inklusionskriterierna var att deltagarna 

skulle vara >75 år, tala engelska, vara diagnostiserade med någon åldersrelaterad synskada samt 

uppleva funktionella svårigheter på grund av synskada. 

Datainsamling Datainsamlingen pågick under nio månader. De tio deltagarna intervjuades två gånger och 

observerades under ett tillfälle. Detta skedde på platser utvalda av deltagarna. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades ordagrant.  

Dataanalys Analys av materialet skedde kontinuerligt under perioden för datainsamling. En första kodning 

utfördes av en författare, för att sedan under möten med de andra författarna diskutera kring och 

nå konsensus gällande kodningen av materialet.  

Bortfall Diskuterades ej. 

Slutsats Deltagarna belyste hinder som uppstod i deras liv kopplat till de dagliga aktiviteterna. Hinder 

kunde vara svårigheter att se maten på tallriken, laga mat, läsa och handla. Det var ännu svårare att 

läsa om texten var tryckt på glansigt papper. Det fanns en rädsla av att skämma ut sig, exempelvis 

genom att spilla mat och slå omkull saker. Det talades även om en rädsla för att falla. Deltagarna 

upplevde oro över att passera över gator på grund av att det var för lite tid avsatt för att hinna över. 

Känslor av frustration framkom hos deltagarna eftersom de upplevde att samhället inte var 

anpassat för dem. Deltagarna upplevde även att det rådde bristande förståelse och missuppfattning 

från andra kring synnedsättning. För att underlätta dagliga aktiviteter och främja säker mobilitet 

använde en del deltagare blindkäpp. Deltagarna upplevde att blindkäppen gjorde dem mer 

självständiga och synliggjorde synnedsättningen för andra.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln erhöll grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativa studier. 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

  

Referens Nastasi, J. A. (2018). The everyday lives of older adults with visual impairment: An occupational 

perspective. British Journal of Occupational Therapy, 81(5), 266-275. 

doi:10.1177/0308022617752093 

Land  

Databas 

Storbritannien 

CINAHL 

Syfte Syftet var att utforska sysselsättning i det dagliga livet hos tre äldre personer med synnedsättning.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod  

Samlad fallstudie (collective case study) 

Urval Inklusionskriterier för att delta i studien var att vara registrerad hos ett blindcenter, ha en 

synnedsättning av minst måttlig grad på det bättre ögat, delta i minst ett program på blindcentrat, 

haft synnedsättningen i minst fem år och vara <65 år gammal. Tre deltagare valdes ut till studien. 

Datainsamling Datan samlades in genom fyra intervjuer med varje deltagare, samt genom två 

observationstillfällen för varje deltagare. Deltagarna observerades på blindcentret, samt under en 

12-timmarsperiod där fältanteckningar skrevs och användes som dataunderlag. Platsen för 

observationstillfället under 12 timmar bestämdes efter vad deltagaren hade för planer den dagen. 

Intervjuerna som genomfördes var semi-strukturerade och hölls på blindcentret där de spelades in. 

Vidare transkriberades de ordagrant.  

Dataanalys Intervjuerna kodades genom olika kodningsmetoder och sammanfogades med anteckningarna från 

observationstillfällena. Kodningen skedde kontinuerligt under forskningstiden och matchades med 

varandra för att kunna mynna ut i relevanta teman. Teman godkändes även av deltagarna i 

studien.  

Bortfall Diskuterades ej. 

Slutsats Deltagarna beskrev en stark vilja att leva aktiva liv och ansåg inte att synnedsättningen hindrade 

dem för att utföra aktiviteter eftersom de använde sig av strategier för att underlätta aktiviteterna. 

Exempel på strategier var användning av memorering, organisering, problemlösning, 

förstoringsglas och ljudböcker. Deltagarna upplevde att det var viktigt att genomföra aktiviteter på 

egen hand för att bevara självbilden och självständigheten. För att kunna utföra en del aktiviteter i 

eller utanför hemmet behövde deltagarna förlita sig på vänner och/eller familj. Deltagarna beskrev 

det som viktigt att förstå sina begränsningar för att veta när de skulle delegera uppgifter till andra. 

Det upplevdes skönt att få stöd och hjälp från andra. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln erhöll grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativa studier. 



BILAGA C  

 

Artikel 11 

 

  

Referens Rudman, D. L., Gold, D., McGrath, C. E., Zuvela, B., Spafford, M. M. & Renwick, R. (2016). 

“Why would I want to go out?”: Age-related vision loss and social participation. Canadian 

Journal of Aging, 35(4), 465-478. doi:10.1017/S0714980816000490 

Land  

Databas 

Kanada 

PubMed 

Syfte Syftet var att förstå socialt deltagande som en process i det dagliga livet hos äldre vuxna med 

åldersrelaterad synförlust.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Grounded theory 

Urval Studien utfördes i två kanadensiska städer, varav en storstad med sex miljoner invånare och en 

mindre stad med 400 000 invånare. Tjugoen deltagare valdes ut till studien, tio från den större 

staden och elva från den mindre staden. Inklusionskriterierna för att delta var ålder >65 år, en 

diagnos på åldersrelaterad synnedsättning, vara registrerade i CNIB (en organisation för 

blinda), tala och förstå engelska samt vara kognitivt adekvat. Rekryteringen gjordes med hjälp av 

CNIB som ringde deltagarna.  

Datainsamling Datainsamlingen bestod av intervjuer som utfördes i deltagarnas hem eller annat ställe valt av 

deltagarna. Utöver intervjuerna bads deltagarna även att spela in ett röstmeddelande fyra gånger 

under en period på två månader, där de talade om deras upplevelser av att leva med nedsatt syn.  

Dataanalys Dataanalysen inleddes med att de inspelade intervjuerna transkriberades ord för ord. Transkripten 

analyserades för att forma kategorier och teman. Dataanalysen påbörjades samtidigt i de två 

städerna av totalt fyra författare, två i den mindre staden och två i den större staden. De fyra 

författarna träffades för att diskutera analysen med varandra och nå konsensus kring kodningen.  

Bortfall Diskuterades ej. 

Slutsats Somliga deltagare lät inte synnedsättningen hindra dem att utföra dagliga aktiviteter. Däremot togs 

det upp att en del slutade att delta i ett flertal sociala aktiviteter på grund av de hinder som den 

nedsatta synen medförde. Deltagarna associerade den minskade aktiviteten med känslor av ilska, 

bitterhet, sorg, ensamhet och isolering.  Deltagarna upplevde en rädsla för att falla, speciellt under 

vintern när det var halt. Rädslan för fall gjorde att deltagarna behövde vara mer försiktiga när de 

tog sig runt. Deltagarna belyste även att det kunde vara svårt att känna igen folk på grund av den 

nedsatta synen. Det fanns även en oro över att bli behandlad annorlunda och missuppfattad på 

grund av synnedsättningen. Deltagarna upplevde det besvärligt att fråga andra om hjälp och stöd 

eftersom de inte ville ses som en börda. På grund av detta höll somliga deltagare upp en fasad där 

sken gavs om självständighet. Det ansågs även viktigt att upprätthålla ett acceptabelt yttre för sig 

själv och andra.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln erhöll grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativa studier. 



BILAGA C  

 

Artikel 12 

 

Referens Stevelink, S. A. M., Malcolm, E. M. & Fear, N. T. (2015). Visual impairment, coping strategies 

and impact on daily life: a qualitative study among working-age UK ex-service personnel. BMC 

Public Health, 15(1), 1–7. doi:10.1186/s12889-015-2455-1 

Land  

Databas 

Storbritannien 

CINAHL 

Syfte Syftet var att utforska hur yngre män som tidigare tjänstgjort hanterade att de fått en 

synnedsättning samt hur det påverkade deras dagliga liv.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Innehållsanalys 

Urval Studien var uppdelad i två faser där det i den första fasen rekryterades kvinnor och män för att 

delta i en studie med både kvantitativa och kvalitativa data. I fas två som den här studien handlar 

om ville 66 av de män som deltagit i den första fasen vara med. Trettio av dessa män blev utvalda 

för att delta. Samtliga var under 55 år och var medlemmar i Blind Veterans UK. 

Datainsamling Datan samlades in genom intervjuer som bestod av 11 öppna frågor som handlade om hur 

synnedsättning kan påverka livet, svårigheter som upplevdes samt vilka anpassningar som fanns. 

Intervjuerna spelades in med en diktafon, varade mellan 35 - 105 minuter. Majoriteten av 

intervjuerna tog plats i deltagarnas hem. Datainsamlingen varade mellan december 2012 och maj 

2013. Samtliga deltagare gav samtycke att delta. 

Dataanalys Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant. Inspelningarna lyssnades på och 

transkriberingen lästes igenom flera gånger av två forskare. Båda kodade självständigt för att 

sedan mötas och diskutera fynden. När det uppstod oenighet mellan forskarna diskuterades det 

tills konsensus nåddes. Kodningen resulterade i att huvudteman och subteman skapades. 

Bortfall Diskuterades ej. 

Slutsats Deltagarna upplevde att synnedsättningen gjorde det svårare för dem att upprätthålla den 

personliga vården. Deltagarna associerade mobilisering utanför hemmet med rädsla för att det 

fanns risk för skador och fall. När deltagarna mötte omfattande svårigheter i genomförandet av 

aktiviteter kunde det resultera i att aktiviteten undveks helt. Det kunde upplevas besvärligt att 

fråga andra om stöd och hjälp, eftersom deltagarna då upplevde att andra såg dem som en börda. 

För att kunna fortsätta med aktiviteter använde sig deltagarna av problemlösning för att hitta nya 

sätt att göra aktiviteterna. Deltagarna anpassade sig till den nya livssituationen genom att finna 

styrkor och strategier vilket gjorde att självförtroendet och självständigheten växte. En del 

aktiviteter innebar att deltagarna behövde förlita sig på andra, ofta vänner och familj.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln erhöll grad enligt I Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativa studier. 
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