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Sammanfattning 

I detta examensarbete behandlas synskadade personers upplevelser kring sociala interaktioner.  

Synskadade personer kan uppleva olika problematiska situationer i sociala interaktioner på 

grund av sin funktionsnedsättning. Syftet var att, via en kvalitativ metod och intervjuer med 

tio synskadade personer, ta del av deras tankar, åsikter och erfarenheter och kunna finna 

strategier, som dessa personer använder sig av för att hantera och förebygga de problem som 

kan uppstå. Vidare, hur synskadade personer upplever sitt eget och andras bemötande i sociala 

interaktioner, vilka problem de eventuellt har upplevt i dessa situationer samt hur de har 

hanterat dessa problem undersöktes. Resultaten visar på olika problem som synskadade 

personer någon gång har upplevt i sociala interaktioner. De strategier som uppvisas för att 

undvika problem i sociala interaktioner rör främst attityder från de synskadade personerna och 

från de personer de möter. 

 

     Nyckelord: Synskada, synskadad, social, social interaktion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

In this thesis visually impaired individual´s experiences of social interactions are dealt with. 

Visually impaired individuals can experience different problematic situations in social 

interactions because of their disability. The purpose was, by using a qualitative approach and 

interviews with ten visually impaired individuals, to take note of their thoughts, opinions, and 

experiences and find strategies that these individuals use to manage and prevent problems that 

may arise. Moreover, visually impaired individuals’ experiences of their own and others’ 

attitudes in social interactions, the problems they may have experienced in these situations, 

and how they have handled these problems were investigated. The results indicate various 

problems that visually impaired individuals sometimes have experienced in social 

interactions. The strategies for avoiding the problems in social interactions primarily concern 

attitudes from the visually impaired individuals and from the persons they have met. 
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1. Inledning 

Social interaktion är något alla individer blir inbegripna i nästan dagligen. Individer kommer 

ständigt i kontakt med varandra. Vare sig kontakten sker ansikte mot ansikte, i telefon eller 

via Internet är det en del av det sociala livet. Att komma i kontakt med andra individer, lära 

känna dem och utveckla och upprätthålla olika relationer med dem är en viktig del av 

individens egen utveckling.  

När individer möts ansikte mot ansikte uppmärksammar de varandra med hjälp av sina sinnen 

och med hjälp av indirekta ledtrådar, även kallade ”element för social perception” (eng. the 

elements of social perception).  Dessa ledtrådar uppstår genom ett samspel mellan hur en 

annan person upplevs, situationen och det beteende som uppvisas (Kassin, Fein, & Markus, 

2008). 

 

1.1  Problembeskrivning  

Ögon är viktiga verktyg för att uppfatta och uppmärksamma andra individer. Med hjälp av 

synen kan kontakt sökas med andra vare sig det är kända, helt obekanta eller vagt bekanta 

personer. Synen är alltså viktig för att upptäcka och visa intresse för nya personer och för att 

känna igen gamla bekanta.  

Vad händer då om detta viktiga verktyg försvinner? Har det någon påverkan på förmågan till 

social interaktion om en person helt eller delvis saknar förmågan att se? Den problembild som 

detta arbete utgår ifrån är att individer som lever med en synskada kan råka ut för svårigheter 

och missförstånd i olika sociala interaktioner, till exempel på grund av bristande förmåga att 

använda ögonkontakt. De problem som kan uppstå kan bland annat vara negativa 

uppfattningar om personen på grund av brister i hans eller hennes sociala interaktion, vilket 

kan leda till att kontakt med personen i fråga undviks eller till osäkerhet i hur personen ska 

bemötas. Dessa problem kan även leda till att den synskadade själv väljer att undvika sociala 

interaktioner. 

 

1.2 Tidigare forskning 

Att individer lägger fokus på sociala situationer beror på att människan är en social varelse. 

Individers identiteter formas inte bara av individerna själva, utan även i interaktioner med 

andra individer. Sociala interaktioner uppstår inte passivt, utan söks aktivt av individen. Inom 

socialpsykologin har visats hur grundläggande och genomgripande viktiga sociala relationer 

är för individen. Forskningen inom socialpsykologin fortsätter att hitta nya bevis för nya sidor 

hos människans sociala natur (Kassin et al., 2008).  

Att sociala interaktioner kan bli problematiska för individer som lever med en synskada har 

flera forskare utgått ifrån och bekräftat. Kekelis (1992) beskriver en rad faktorer som kan 

riskera den sociala integrationen för synskadade barn, till exempel redan vid de första 

kontakterna med föräldrarna. Även interaktionen med andra barn och bildandet av 
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vänskapsrelationer kan förhindras på grund av synskadan (Rosenblum, 1998). Individer som 

är synskadade har svårt att på egen hand ta del av väsentlig visuell information. Detta kan då 

bli ett problem vid sociala interaktioner, då 93 % av kommunikationen mellan två personer är 

icke-verbal (Mehrabian, 1971). I flera studier påpekas vikten av så kallade visuella ledtrådar 

som individer i allmänhet använder sig av vid sociala interaktioner, men som blir betydligt 

svårare för synskadade att använda sig av (MacCuspie, 1996; Zebehazy & Smith, 2011; 

McGaha & Farran, 2001).  En negativ följd som har identifierats hos synskadade personer, 

som inte har integrerats i det sociala livet är att de tenderar att undvika sociala interaktioner 

och bli alltmer socialt isolerade (Kekelis, 1992b; Wiener & Lawson 1997).  

 

Krishna, Colbry, Black, Balasubramanian och Panchanathan (2008) lät två grupper diskutera 

olika behov hos synskadade. Grupperna bestod främst av synskadade personer, men även av 

specialister inom funktionsnedsättningar samt föräldrar till synskadade studenter. Många 

bekymmer togs upp kring social interaktion och risken för isolering, men två aspekter 

framstod som extra viktiga, nämligen tillgång till icke-verbala ledtrådar från andra och hur de 

själva uppfattas av andra.  

 

Ögonkontakt är en viktig del i det icke-verbala språket. I många kulturer anses personer som 

undviker ögonkontakt vara blyga, kalla, rädda, undvikande eller likgiltiga, medan personer 

som håller frekvent ögonkontakt anses signalera respekt, självförtroende, intimitet och 

uppriktighet. De som i stället konstant stirrar andra i ögonen anses vara spända, arga eller 

fientliga. Att inte upprätthålla ögonkontakt kan alltså leda till negativa uppfattningar om 

personen i fråga (Mason, Tatkow, & Macrae, 2005).  

 

Ett område inom socialpsykologin, som bland andra Erving Goffman (2014) har undersökt, 

rör personer som avviker fysiskt, psykiskt eller socialt från andra. Det ord som används för 

denna avvikelse är stigma. Begreppet stigma myntades av antikens greker för att beteckna 

kroppsliga avvikelser, som påvisade något ovanligt eller en låg moralisk status hos en person. 

Brännmärkning av till exempel slavar, brottslingar och pestsmittade gjordes för att visa att 

dessa personer skulle undvikas. Senare, när kristendomen spreds tillkom två typer av 

metaforer för begreppet, där den ena beskrevs som tecken på helig nåd i form av blodiga 

rodnader på huden och den andra avsåg medicinska tecken på fysiska avvikelser. Numera har 

begreppet en vidare betydelse och fokus ligger på själva olycksödet snarare än på kroppsliga 

tecken (Goffman, 2014).  

Goffman (2014) anger hur den ”stigmatiserade” upplever sig själv i förhållande till de 

”normala” och huruvida han/hon bör vara öppen med sitt stigma eller försöka dölja det från de 

förväntningar och stereotypa krav, som samhället ställer på hur en person bör vara. Fokus i 

Goffmams (2014) teori ligger alltså inte främst på individens egenskaper, utan snarare på 

relationer. Goffman (2014) baserade sina slutsatser på studier av personer med flera olika 

typer av avvikelser allt i från personer med syn- eller hörselnedsättning eller mentala 

funktionshinder till brottslingar, prostituerade och homosexuella. 
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1.3 Definitioner  

Synskada –  

Benämning på svårare synnedsättning. Enligt svensk definition är man synskadad när man 

har stora svårigheter att läsa tryckt text t.ex. i en dagstidning, trots bästa korrektion med 

glasögon, och svårt att orientera sig framför allt i okänd miljö. Detta motsvarar en 

synskärpa som understiger 0,3 på bästa ögat med bästa glaskorrektion. Förlust av synen på 

ena ögat utgör som regel inte något stort handikapp. Vid prövning av synförmågan hos 

personer med synnedsättning bedöms förutom synskärpan också synfältet på båda 

ögonen. Grav synskada innebär förlust av ledsyn, dvs. oförmåga att orientera sig i 

främmande miljö med synens hjälp. Detta brukar vid synprövning motsvara oförmåga att 

räkna fingrar som hålls upp på avståndet 3 m eller längre. (Synskada, n. d.) 

Interaktion – ”samverkan, samspel; process där grupper eller individer genom sitt handlande 

ömsesidigt påverkar varandra. Påverkan kan förmedlas via språk, gester, symboler etc.” 

(Interaktion, n. d.). 

 

1.4 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur synskadade upplever sitt eget och andras 

bemötande i sociala interaktioner. Målet är att ta del av synskadades tankar, åsikter och 

erfarenheter för att kunna finna eventuella strategier för att hantera och förebygga problem vid 

sociala interaktioner. 

 

1.5  Frågeställning  

De frågor som arbetet främst avser att söka besvara är följande: 

 Hur upplever synskadade individer sig själva i sociala interaktioner? 

 Hur upplever synskadade andras bemötanden i sociala interaktioner? 

 Vilka eventuella negativa erfarenheter har synskadade upplevt vid sociala 

interaktioner?  

 Hur har eventuella negativa erfarenheter hanterats?  

 Hur kan synskadade planera sociala interaktioner för att underlätta möten med andra?  
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2. Metod 

2.1 Intervjupersoner 

Intervjupersoner var personer som sedan födseln har varit blinda eller gravt synskadade eller 

som under en längre period av sitt liv har levt som blind eller gravt synskadad.  

Totalt intervjuades 10 personer, varav fem bodde i Luleå kommun och fem i Gotlands 

kommun. Intervjupersonerna i Luleå kommun utgjordes av tre män och två kvinnor och i 

Gotlands kommun av två män och tre kvinnor. Den jämna könsfördelningen var inte planerad. 

Intervjupersonerna varierade i ålder mellan 24 – 74 år.  

 

2.2 Material 

Den empiriska undersökningen utgår från s.k. riktade öppna intervjuer, eftersom de frågor 

som ställs är öppna för att kunna ge så breda svar som möjligt om intervjupersonernas tankar, 

åsikter och erfarenheter. En intervjumall med frågeområden, som täckte de aspekter som 

arbetet avsåg upprättades (Bilaga 1). Utöver de planerade frågorna ställdes även följdfrågor. 

Frågeområdena rörde intervjupersonernas bakgrund angående sysselsättningar och 

funktionsnedsättningen samt deras åsikter och erfarenheter av sociala interaktioner.  

 

2.3 Procedur 

Via e-post kontaktades SRF (Synskadades Riksförbund) och Syncentralen i Luleå och 

Gotlands kommun, där syftet med detta arbete beskrevs samt en förfrågan om hjälp att få 

kontakt med intresserade intervjupersoner framfördes. SRF och Syncentralen 

vidarebefordrade förfrågan till synskadade personer i de båda kommunerna. Som grundkrav 

ställdes att intervjupersonerna skulle vara över 20 år och ha levt med sin synskada i mer än 10 

år. Detta för att begränsa intervjupersonerna till personer i vuxen ålder och som hade levt med 

synskadan under en stor del av sitt liv för att kunna bidra med en bred erfarenhet kring detta.  

SRF och Syncentralen skickade listor med kontaktuppgifter från de personer som var 

intresserade av att delta. Någon urvalsprocedur krävdes inte, då endast 12 personer 

sammanlagt från de båda kommunerna anmälde sitt intresse att delta. Av dessa valdes de som 

bäst passade in på grundkraven ut. Kontakt och bokning av tid för intervju med 

intervjupersonerna skedde via e-post. 

Intervjuerna utfördes ansikte mot ansikte och pågick mellan 30 – 90 minuter.  Nio intervjuer 

genomfördes i intervjupersonernas privata bostäder eller arbetsrum för att skapa en trygg 

miljö för intervjupersonerna. En intervju genomfördes i författarens bostad. 

 

2.4 Databehandling 

I detta arbete utgås från ett s.k. abduktivt förhållningssätt, vilket innebär att det baseras på 

frågeställningar, som, i sin tur, utgår ifrån författarens egna erfarenheter samt tidigare 
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forskning och som sedan har undersökts empiriskt utifrån de genomförda intervjuerna 

(Denzin, 1989). 

Först transkriberades materialet genom att de inspelade intervjuerna antecknades på dator. 

Detta för att underlätta hanteringen av rådata. Sedan följde en första reducering av materialet 

för att sortera ut det i rådata som var intressant för den kommande analysen. Utöver de teman 

(frågeområden) som ställts upp i intervjumallen identifierades även fler teman ur rådatat. 

Varje tema markerades med en egen färg för att underlätta databearbetningen. En ytterligare 

reducering följde sedan, då specifika stycken och meningar från varje tema markerades och 

klipptes in i nya dokument, vilka blev utgångspunkten för den analys av resultatet som sedan 

följde. 

2.5 Avgränsningar  

Arbetet fokuserades på intervjupersonernas åsikter och erfarenheter av sociala interaktioner 

utifrån sin funktionsnedsättning samt deras åsikter och erfarenheter kring vikten av 

ögonkontakt vid sociala interaktioner. 

 

  

3. Resultat och analys 

3.1 Beskrivning av funktionsnedsättning 

Samtliga intervjupersoner levde med olika former av synskador. Sju av intervjupersonerna 

hade varit synskadade sedan födseln, medan resterande hade fått gradvis försämrad syn och 

hade levt med synskadan i över 20 år. Åtta av intervjupersonerna hade en så grav synskada att 

de var beroende av vit käpp, rullator, ledarhund, ledsagare eller GPS som hjälpmedel för att 

orientera sig. 

 

För att jag ska kunna se någonting över huvud taget så behöver det va lite halvmörkt för att går jag 

ut i solen då blir jag totalt bländad så då blir jag bokstavligen blind alltså … då ser jag ingenting. 

(David, 26 år)  

 

Så det är ju egentligen smådetaljer och sånt som inte jag ser alltså … eller det är lite olika … tittar 

jag rakt på dig såhär nu då ser jag inte dig … men tittar jag lite snett såhär på sidan ... då kan jag 

skönja dig som en figur. (Olle, 51 år)  

 

Jag ser ingenting. Jag går bara på rösten. Jag får inte fram någonting av dig eller något sånt där. 

Jag får inte fram några konturer eller någonting utan det är bara på rösten jag går ... det räknas som 

gravt synskadad i och med att du har ljusperception som det heter på fackspråk. (Tom, 52 år) 
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Åtta av intervjupersonerna arbetade med olika typer av yrken, allt ifrån arbete inom privat 

sektor som egenföretagare inom friskvård, konsult eller som café-/restaurangansvarig till 

arbete inom offentlig sektor som kurator, ombudsman eller inom utbildningsverksamhet till 

akademiskt arbete som doktorand. Endast två av intervjupersonerna var pensionerade, varav 

en var förtidspensionerad. Flera av intervjupersonerna hade arbeten som riktade sig till 

synskadade personer eller människor med andra funktionsnedsättningar. Samtliga 

intervjupersoner hade arbeten där de ofta kom i kontakt med andra människor och flera av 

dem reste även till andra platser i sitt arbete. Utöver arbetet var sju intervjupersoner även mer 

eller mindre aktiva inom organisationer och föreningar för synskadade. ”Ja, alltså jag lever 

som vilken Svensson som helst kan jag säga. Jag är idrottsintresserad och försöker gå på en 

del matcher och sådär och jag och min fru, vi tycker om att vara mycket ute och resa” 

(Mathias, 59 år). 

3.2  Problembeskrivningar i sociala interaktioner 

Intervjupersonerna fick sedan svara på hur socialt aktiva de ansåg sig själva vara och vilken 

attityd de hade till att träffa nya människor. Majoriteten av intervjupersonerna ansåg sig själva 

vara sociala och tyckte om att träffa människor. Fyra av tio tyckte visserligen om att träffa 

andra, men ansåg sig själva inte vara speciellt sociala och inte så spontana då det gällde att ta 

kontakt med andra. De höll sig hellre mer tillbaka och väntade tills andra istället tog kontakt 

med dem. ”Det är viktigt på det sättet, att göra det. Det hjälper ju också en själv att glömma 

att man är handikappad ... man umgås med vanligt folk liksom ... det är jätteviktigt” (Inger, 74 

år). 

      3.2.1 Eget bemötande. 

Vid sociala interaktioner kände de flesta av intervjupersonerna sig bekväma med sig själva 

och att de fungerade bra i kontakten med andra. De upplevde att de själva uppträdde som 

vanligt och sex av intervjupersonerna upplevde sig själva vara öppna med att berätta om sin 

funktionsnedsättning. Två av dessa gav exempel på tillfällen, då andra inte hade upptäckt eller 

glömt bort att de ser dåligt som ett resultat av att de själva hade uppträtt så att det inte märkts 

att de var synskadade. Två andra intervjupersoner berättade att det beror på hur situationen ser 

ut och vilka människor de möter. En av dem beskrev det på följande sätt: 

 

Om det är just en sån här spontan situation i ... säg i en mässhall eller nånting där det är väldigt 

mycket folk och sådär och man kanske samlas en grupp och pratar och sådär … det där händer 

väldigt ofta mig då … då är jag ganska tillbakadragen i den situationen då för att jag tycker det är 

svårt att ha kontroll på saker och ting då ... vem pratar med vem och vilka är ens i gruppen här? 

För man träffas som en grupp och sen går det förbi folk och nån kommer in och nån far bort och 

sådär och det är jättesvårt att hålla koll så att då är jag ganska tillbakadragen och sådär … men just 

i såna här mindre situationer som jag känner att jag har som kontroll på ... och speciellt med 

personer som man känner då förstås … då är det en helt annan sak ... då är jag absolut mer social. 

(David, 26 år)  
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Något som åtta av tio intervjupersoner även hade upplevt vara problematiskt var ögonkontakt 

vid sociala interaktioner. Att ge, fånga, möta eller upprätthålla ögonkontakt med någon annan 

var något de upplevde vara svårt och något fler av dem berättade att de kunde sakna.  

 

Det är ju ett stort problem. Det är som jag säger att om jag sitter på middag eller bland folk var det 

än är, på möte eller någonting sånt där, så om någon pratar till mig så ser jag ju inte det. Dom tittar 

på mig men jag ser inte det. (Inger, 74 år) 

Jag saknar ju till exempel det här med att ... ja dels hur en människa ser ut men också minspel och 

sådana saker … Alltså hur folk reagerar på det man säger och gör och sådär … det kan jag inte 

komma ifrån att jag saknar … det är en jobbig bit. (Mathias, 59 år) 

 

      3.2.2 Andras bemötande. 

När det kommer till andras bemötanden ansåg samtliga intervjupersoner att det mestadels 

fungerar bra, men att det ibland kunde dyka upp vissa mindre positiva situationer. Det mest 

grundläggande problemet i andras bemötande som åtta av tio intervjupersoner tog upp var den 

osäkerhet som kunde uppstå hos andra, då de skulle bemöta en person med en 

funktionsnedsättning. Denna osäkerhet skapade ibland olika besvärliga situationer.  

 

Det jobbiga är så att säga den osäkerhet man kan möta från början där. Alltså folk vet inte riktigt 

hur man ska bete sig eller vad man ska säga … blir osäkra på om dom ska säga saker och ting … 

det där känner man direkt på den där osäkerheten ... det där kan jag tycka är lite jobbigt ibland … i 

stället för det naturliga bemötandet, att våga fråga. (Mathias, 59 år) 

 

För det första är ju den vanliga missuppfattningen att jag är väldigt blyg … men sen är det kanske 

andra missuppfattningar som gör att folk antingen inte tar kontakt med mig eller försöker på något 

konstigt sätt … folk har ju väldigt olika föreställningar om hur de ska bemöta en. (David, 26 år) 

 

Alltså när man är ute i butiker och sånt här så kan man möta mycket osäkerhet och speciellt om 

man har någon med sig så kan dom börja prata med min fru i stället för mig och det är sånt som rör 

mig. Då kan jag bli rent irriterad måste jag säga. (Mathias, 59 år) 

  

Ett annat problem är då intervjupersonerna upplevde att andra hjälper dem mer än nödvändigt 

i situationer de själva kan hantera.  
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Ibland kan jag bli förvånad när det är vänner och bekanta, att dom vet ju att jag reser ensam runt 

överallt i världen och klarar mig själv och gör allting själv och så … men då plötsligt såhär då ska 

dom leda mig när vi ska gå någonstans eller hålla mig om vi går ner för en trapp och sådär, och jag 

tänker ”men hörredu, du vet ju att jag går tusen gånger ensam i en trappa”. (Inger, 74 år)  

 

3.3 Problemhanteringar i sociala interaktioner 

Samtliga intervjupersoner upplevde att det överlag fungerar bra i de sociala interaktioner, som 

de möter dagligen. Även om de beskrev olika problem, som de någon gång har upplevt eller 

vet att andra synskadade personer har upplevt så menade de att dessa problem är betydligt mer 

sällan än vanligt förekommande. Intervjupersonerna gav vissa förslag och idéer kring hur 

dessa problem kan motverkas och undvikas. Problemhanteringarna bygger både på hur en 

synskadad person själv bör bete sig för att undvika att problem och missförstånd uppstår och 

på hur andra bör bete sig då de möter en person med en funktionsnedsättning, i detta fall en 

synskadad person.   

 

      3.3.1 Eget beteende.  

En grundläggande faktor, som intervjupersonerna tog upp är betydelsen av den attityd den 

synskadade har till sig själv och sin funktionsnedsättning vid möten med andra personer. 

Något som samtliga intervjupersoner ansåg vara en viktig del i det egna beteendet vid sociala 

interaktioner är förmågan att vara öppen med sin funktionsnedsättning. Sju intervjupersoner 

ansåg sig vara bra på att berätta om sin funktionsnedsättning för andra. Detta så att andra 

skulle få en större förståelse för hur det är att leva med en synskada och så att andra även får 

kunskap om hur de på bästa sätt kan bemöta en synskadad person.  

 

Ja men det första är att vara öppen. Vara öppen om ditt funktionshinder. Berätta det ... säg det så 

folk vet … så behöver dom inte bli så osäkra. Tala om vad du kan och vad du inte kan Tala om vad 

du vill ha hjälp med och vad du inte vill ha hjälp med. Ja … vara öppen alltså och prata om hur det 

är att ha det här funktionshindret och så. Inte för att klaga och inte för att gnälla och inte för att 

säga att ”såhär synd är det om mig”, utan prata hellre då om allt som du kan klara … För att … ja 

man kan ju inte begära av folk, hur kan dom veta? Och det är klart, innan jag blev synskadad hade 

jag ju ingen aning om hur det var att vara synskadad. (Inger, 74 år) 

 

Men hur man fungerar socialt det har mycket att göra med … hur man har bearbetat sin situation 

som synskadad, det tycker jag … Hur trygg man är i sig själv och … har man en öppen attityd så 

fungerar det bra efter ett tag … Så man får träna på de här sakerna … dom är ju jobbiga från 

början när man är synskadad. (Mona, 64 år) 

 



9 

 

Ett mer konkret exempel på en viss situation, där missförstånd kan dyka upp är när den 

synskadade inte ser eller känner igen en person som hälsar och kanske till och med inleder ett 

samtal. En av intervjupersonerna berättade bland annat att han hade haft ett långt samtal med 

en annan person under en lång stund, utan att ha kunnat lista ut vem personen var. Han 

berättade vidare att han i efterhand frågade sig själv varför han inte genast hade frågat vem 

personen var för att undvika situationen. En annan intervjupersons tankar kring just detta var: 

Det här med att inte känna igen folk på rösten … det är det här att snabbt fråga vem man pratar 

med …”få se vad var det du hette?”… ställa den där frågan snabbt … där har vi ett knep … det 

känns bäst om man gör det … även om man känner sig lite dum när man ställer frågan. (Mathias, 

59 år) 

 

En intervjuperson som vid flera tillfällen hade föreläst inför publik berättade om ett tips han 

fick för att underlätta situationer, då han känt osäkerhet från andra: 

 

Då fick jag tipset att det första jag berättar det är om mig själv lite grann ... Och det gjorde jag ... 

och det var tydligen bra för att då blev det en väldigt avspänd stämning sådär och jag fick väldigt 

mycket frågor efteråt då … så att det var ett knep faktiskt kan jag säga … som verkade funka 

väldigt bra för att jag tror det var min handledare som sa just det att annars blir det sådär spänd 

stämning att dom vet inte riktigt hur dom ska bete sig … att ”vem är det här som står här 

framme?” och ”hur ska jag reagera nu?” och sådär … men då har jag talat om det redan från början 

och då blir folk lugna och tycker att ”men okej, visst, då vet vi vad som händer”… så att det är ett 

knep kanske … så att jag talar om det väldigt fort om jag kan. (David, 26 år) 

 

En annan intervjuperson såg även en annan fördel med att vara öppen om sin 

funktionsnedsättning vid sociala interaktioner: 

 

Är man bara öppen med det då löser det sig själv automatiskt då va … det är faktiskt en liten bra 

inkörsväg det där … i ett samtal ... att börja med å … efter man har sagt ”hej” å ”hå” då … om 

man är ny i gruppen och sådär va … för då blir folk mer intresserade av en va … man hamnar lite 

mer i fokus då … folk tänker sig för lite mer och såhär va … det är liksom en liten öppnare … för 

det här att bara sitta tyst i en grupp och inte våga säga nånting därför att … ja … jag kanske måste 

göra nånting då som jag inte klarar av va … det blir inte så bra … utan då känner man sig inte 

delaktig va … utan man får va lite öppen om sin egen situation … det gör att livet blir betydligt 

lättare och trevligare att leva då … just i den här gruppdynamik va. (Göran. 63 år) 

 

Åtta av tio intervjupersoner ansåg att just förmågan att ge, fånga, möta eller upprätthålla 

ögonkontakt med andra människor kunde vara problematiskt. Något direkt knep för att 

undvika detta problem kunde intervjupersonerna inte ge, men några av dem reflekterade på 

följande sätt:  
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Jag ser ju inte om jag tittar utan jag går ju på rösten … så då försöker jag ju titta åt det hållet och 

titta på den jag pratar med så att jag tycker att den är viktig … men sen om man alltid lyckas att 

göra det eller … det vet jag ju inte men man försöker i varje fall. (Tom, 52 år) 

 

Jag tänkte på det här med att när man som jag då till exempel då har mörka glasögon … och käpp 

ofta då när jag går … då syns det ju direkt … dom ser ju att jag är synskadad ... Så att då vet dom 

ju om det … och det kan ju påverka också att dom tänker att … eller ja att om jag inte har 

ögonkontakt så förstår dom vad det beror på direkt. (David, 26 år) 

 

Ytterligare en situation som två av intervjupersonerna tog upp som problematisk och jobbig är 

när de är i sällskap av andra, till exempel familjemedlemmar eller ledsagare, och möter en ny 

person som väljer att bara bemöta den andra personen istället för dem själva. En av dessa 

intervjupersoner förklarade att det då är viktigt att inte bara ta upp detta med personen de 

möter, utan även be den personen de själva är i sällskap med att ta upp detta med den andra 

personen om detta skulle uppstå. 

 

      3.3.2 Andras beteende. 

Förutom de problem som kan hanteras med egen attityd och eget beteende tog 

intervjupersonerna även upp situationer där andras attityder och bristande kunskap har lett till 

påfrestande situationer och att det i dessa situationer även finns ett ansvar hos den andra 

parten att hantera situationen på ett bättre sätt.  

 

Det är den personens problem om man inte ändrar på sina attityder eller bemötande och tänker på 

hur man … vilka attityder har jag? Hur ser jag på personer med synskada och är det synskadan 

som kommer i första rummet eller är det personen? (Tom, 52 år) 

 

En annan intervjuperson berättade om en sådan situation, då osäkerhet hade uppstått hos 

andra och hon hade bemött den osäkerheten på följande sätt: 

 

Och jag sa till dom såhär också att ”jag har full respekt för att ni naturligtvis inte kan veta hur det 

är att vara synskadad. Men därför så kan ni bara göra en enda sak, ni måste lyssna på de 

synskadade … och ni måste lära er av dom. Det är ju dom som är eran lärare att tala om. Jag 

förstår att inte ni kan veta det. Men ni måste ju ta reda på det. (Inger, 74 år)  
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En annan intervjuperson sade följande om önskan hur andra personer bäst bör bemöta honom: 

 

Jag tycker ju att det är bäst när de försöker va som vanligt och försöker … ja … alltså helt enkelt 

vara som vanligt … det jobbiga är när de försöker konsta till det och tror att jag är någon sorts 

specialmänniska som man måste ha nån sorts regelverk för att kunna prata med … så det där blir 

ju väldigt jobbigt och … ja, nej men det är ju det … man ska vara som vanligt helt enkelt … det är 

bara att komma fram och prata med mig helt enkelt … det funkar hur bra som helst men det är ju 

inte alla som förstår det så att … ja … därför uppstår dom här problemsituationerna. (David, 26 år) 

 

Ett problem är de situationer, då den synskadade inte ser en person som hälsar på dem. 

Situationen kan oftast lösas genom att den synskadade själv är öppen och berättar om 

synskadan. Två intervjupersoner beskrev situationer, där det inte hade funnits möjlighet att 

upplysa om synskadan, eftersom de själva inte hade varit medvetna om att någon hade hälsat 

på dem och att det i vissa fall hade lett till att andra hade tagit illa upp.  

 

Det är ju nästa gång man träffas i så fall som personen får säga att ”ja men där såg jag ju dig men 

du hälsade inte”… och då kan man ju berätta varför man inte gjorde det men när man inte vet att 

personen finns där då vet man ju inte … det är ju inte nått man kan ta till sig heller. (Tom, 52 år) 

 

En annan intervjuperson som även varit med om att personer hade ifrågasatt varför han inte 

hade hälsat tillbaka sade följande: 

 

Jag har inte tagit illa upp av det va för att jag har ju en förklaring varför … så det är ju bara upp till 

dom att ta klok kontakt med mig om dom vill ha en förklaring eller nånting va … istället för att 

bara fundera ”jaha varför har han blivit fisförnäm då?”… eller nånting … istället för att komma 

fram och fråga ”varför hälsade inte du för då?” eller … ja … då har dom ju fått svar på det va att 

”jag såg dig tyvärr inte. (Olle, 51 år) 

 

Den sista problemsituation, som togs upp var när intervjupersonerna upplever att andra 

hjälper dem mer än nödvändigt.  

 

Nej jag tycker ju att folk ska fråga. För det är ju inte säkert att jag vill ha hjälp just då. Jag kanske 

vet exakt vart jag är och vart jag är på väg och då behöver jag ju inte hjälp så att det är bättre att 

dom frågar än att dom antar att han ska säkert över gatan här eller nånting och jag kanske inte ska 

alls utan jag bara står där och tänker på nått annat och funderar eller vad det nu än är för nånting 

… så att det är bättre att man frågar. (Tom, 52 år)  
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Han fortsatte dock även med att förklara vikten av att kunna bemöta andras erbjudande om 

hjälp på rätt sätt även om hjälpen inte skulle behövas: 

 

Sen är det alltid den biten också som är ett ansvar hos mig som person att frågar dom om hjälp då 

måste jag ju också kunna svara och vara … ändå bemöta den personen på ett rätt sätt som jag själv 

skulle ha velat bli bemött … så att man inte snäser ifrån eller på nått sätt … det är ju ansvaret hos 

mig då att jag bemöter den personen på ett rätt sätt och tackar för erbjudandet och tar emot hjälp 

eller säger att ”nej jag behöver inte hjälp just nu men tack för att du frågade”… för att det är ju 

ändå den medmänskliga mötet som man har och då ska man ju bemöta på samma sätt som man 

själv vill bli bemött. (Tom, 52 år) 

 

3.4  Sammanfattning av resultat 

Intervjupersonernas problembeskrivningar vid sociala interaktioner kan sammanfattas enligt 

följande: 

 Tillbakadragande på grund av synskadan vid större folksamlingar på grund av brist på 

kontroll över situationen. 

 

 Osäkerhet i bemötandet från andra. Andra vet inte hur de ska bemöta en person med 

en synskada, om de ska säga saker och vad de ska säga. Detta leder i vissa fall till att 

de undviker att ta kontakt med den synskadade eller istället tar kontakt med personen 

bredvid.  

 

 Andra hjälper till för mycket. 

 

 Andra missuppfattar ens personlighet. Till exempel att andra ser en som blyg eller 

otrevlig på grund av brist i kontakt som beror på synskadan.  

 

 Känsla av att vara till besvär för andra på grund av sin funktionsnedsättning. 

 

 Behov av att be andra om hjälp. Delvis en grund till att känna sig besvärlig, men även 

något som kan strida mot önskan att kunna klara sig på egen hand.  

 

 Svårigheter och avsaknad av att kunna ge, fånga, möta och upprätthålla ögonkontakt. 

Till exempel att inte kunna se att någon försöker få kontakt med en, vem det är som 

försöker få eller tar kontakt med en. 

 

 Inte kunna uppmärksamma andras reaktioner i ansiktsuttryck och minspel i sociala 

interaktioner.  
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De främsta sätten att hantera problem vid sociala interaktioner som föreslogs av 

intervjupersonerna med avseende på eget beteende var att: 

 ha en trygg och öppen attityd till sig själv och sin funktionsnedsättning. 

 

 upplysa andra om synskadan och om hur det är att vara synskadad. 

 

 själv berätta om vad han/hon klarar av och inte klarar av och således om vad han/hon 

behöver och inte behöver hjälp med. 

 

 våga be om hjälp. 

 

 bemöta andra på ett vänligt sätt när onödiga erbjudanden om hjälp avvisas. 

 

 berätta för andra när han/hon känner sig illa bemött. 

 

 inse att framgång i sociala interaktioner till hälften beror på en själv, ens egen attityd 

och ens eget bemötande. 

De främsta sätten att hantera problem vid sociala interaktioner som föreslogs av 

intervjupersonerna med avseende på andras beteende var att: 

 reflektera över sin egen attityd, kunskap och ens eget bemötande av en person med en 

funktionsnedsättning, i detta fall en synskadad.  

 

 bemöta en funktionsnedsatt på samma sätt som alla andra bemöts. 

 

 våga ta initiativ och ställa frågor till den funktionsnedsatta om osäkerhet uppstår. 

 

 fråga den funktionsnedsatta om han/hon behöver hjälp med något snarare än att räkna 

med att personen behöver hjälp med allt.  

 

 inse att framgång i sociala interaktioner till hälften beror på en själv, ens egen attityd 

och ens eget bemötande.  

 

 

4. Diskussion 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur synskadade personer upplever sitt eget 

och andras bemötande vid sociala interaktioner samt att diskutera förslag på hur den 

synskadade skulle kunna hantera och förebygga eventuella problematiska situationer, som kan 
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dyka upp i dessa interaktioner på grund av funktionsnedsättningen.  

Sammantaget visar resultaten att intervjupersonerna överlag hade en sund attityd vad gäller 

hanteringen av sin funktionsnedsättning och en positiv syn på sitt sociala liv och sociala 

interaktioner i allmänhet, då de menade att bemötandet från dem själva och från andra överlag 

fungerar bra. Samtliga 10 intervjupersoner ansåg att problematiska situationer var mer sällan 

än vanligt förekommande och de tycktes inte se de problem som de medger kan dyka upp som 

en anledning att undvika social interaktion, utan snarare som något förståeligt som åtminstone 

de själva kan hantera. 

 

En del av syftet och den grundläggande frågeställningen var att undersöka vilka eventuella 

problem som intervjupersonerna någon gång hade upplevt ha förekommit som resultat av 

deras synskada vid sociala interaktioner. Osäkerhet och ovetskap är de största orsakerna till 

att problematiska situationer dyker upp för en synskadad i sociala interaktioner. En avgörande 

faktor för hur en funktionsnedsatt person hanterar en problematisk situation i den sociala 

interaktionen är vilken attityd personen i fråga har till sig själv och sin funktionsnedsättning. 

Goffman (2014) tar upp denna aspekt, då en person med någon form av avvikelse ställs inför 

valet att, å ena sidan, helt försöka dölja sin avvikelse eller, å andra sidan, vara helt öppen med 

den och i så fall med vem, var, när och hur han/hon i så fall ska vara öppen med den. Svaret 

på detta skiljer sig måhända beroende på vilken typ av avvikelse personen har och beroende 

på vilken situation och med vilka människor det gäller. Då det kommer till just synskadade 

var samtliga intervjupersoner i detta fall eniga om att en i grunden öppen attityd kring sin 

funktionsnedsättning är viktigt. Även om det kanske inte alltid är nödvändigt att vara öppen 

med sin funktionsnedsättning så menade de att en öppen grundattityd är bra. Genom att kunna 

vara öppen lär de sig själv att acceptera funktionsnedsättningen och kan även ge andra en 

bättre förståelse för vad det innebär att leva med en funktionsnedsättning.  

 

Intervjupersonerna berättade även om tillfällen, då de känner att andra är osäkra på hur de bör 

bemöta en person med en synskada, vad de ska säga och göra, en osäkerhet som, i sin tur, kan 

leda till att de väljer att undvika den synskadade eller att prata med någon i den synskadades 

sällskap istället. Intervjupersonerna berättade även om tillfällen när denna osäkerhet har lett 

till att andra har målat upp egna föreställningar om hur de bör bemöta personer med 

funktionsnedsättningar, vilket till exempel kan leda till att de använder ett förminskande 

bemötande och hjälper den synskadade mer än nödvändigt. Den osäkerhet som andra personer 

kan känna när de möter en synskadad person beror alltså på ovetskap om hur de bör bete sig. 

För att undvika detta är det viktigt att den synskadade personen är öppen med sin 

funktionsnedsättning och berättar om det för att reducera den okunskap som kan finnas hos 

andra och därmed minska den osäkerhet som de kan känna. Andra personer har även ett eget 

ansvar att själva vara öppna och fråga den synskadade personen om sådant de känner sig 

osäkra på istället för att låta osäkerheten få dem att undvika den synskadade. Istället för att de 

formar en egen mer generell modell för hur de bör möta en synskadad person bör de lära 

känna den specifika individen och hans/hennes eventuella önskningar om att bli bemött.  
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Som tidigare forskning har visat är ögonkontakt en viktig del av den sociala interaktionen, då 

93% av kommunikationen mellan två personer är icke-verbal (Mehrabian, 1971). För 

synskadade personer kan det därför uppstå brister i kommunikationen på grund av att de inte 

får tillgång till de s.k. visuella ledtrådarna, som den icke-verbala kommunikationen ger 

(MacCuspie 1996; Zebehazy & Smith 2011; McGaha & Farran, 2001). Även i stigmateorin 

beskrivs hur detta kan bli ett problem för en synskadad, då bristen på ögonkontakt ”bringar 

den språkliga samvarons feedback-mekanism i olag” (Goffman 2014, s. 58). Åtta av 

intervjupersonerna kände igen detta problem. Ingen intervjuperson hade något konkret förslag 

på lösningar mer än att använda sig av hörseln för att försöka rikta ansiktet mot den plats som 

rösten kommer ifrån. Det betyder inte att den synskadade kommer att ha bättre tillgång till 

icke-verbala ledtrådar, utan detta syftar till att visa samtalspartnern att den synskadade 

uppmärksammar vad den andre säger. I tidigare forskning har det visats att personer som 

undviker ögonkontakt i vissa kulturer anses som blyga, kalla, rädda, undvikande eller 

likgiltiga, medan de som håller frekvent ögonkontakt anses signalera respekt, självförtroende, 

intimitet och uppriktighet (Mason et al., 2005). Att i alla fall försöka upprätthålla någon form 

av ögonkontakt med den andras ansikte kan således motverka risken att missförstånd uppstår. 

Även när det gäller problemet med ögonkontakt är det antagligen viktigt med en öppen 

attityd, så att båda parter frågar och talar om när missförstånd har uppstått. En ytterligare 

aspekt, som även nämndes av intervjupersonerna är att den vita käpp och de mörka glasögon 

som vissa synskadade personer använder informerar om synskadan, vilket kan motverka att 

missförstånd uppstår vid social interaktion. 

 

Social interaktion är en komplex process vare sig en person lever med en 

funktionsnedsättning eller inte. Även om en synskada kan bidra till fler svårigheter i sociala 

interaktioner kan individen motverka svårigheterna bara genom att vara medveten om 

attityden till sig själv, sin funktionsnedsättning eller andras funktionshinder samt genom att 

vara medveten om hur andra bemöts. Det är alltså viktigt för båda parter att inse att kvalitén 

hos den sociala interaktionen till stor del beror på vilken attityd och vilket bemötande de 

själva väljer.   

 

Resultaten i detta arbete inleds med en kortfattad sammanfattning av intervjupersonernas 

funktionsnedsättning och nuvarande livssituation. Någon mer detaljerad beskrivning gjordes 

inte eftersom fokus i detta arbete inte låg på att beskriva den specifika funktionsnedsättningen 

(i detta fall synskadan), utan snarare dess upplevda påverkan vid sociala interaktioner. Den 

kortfattade beskrivningen ansågs dock nödvändig för att ge en klarare bild av 

intervjupersonernas situation och grad av funktionsnedsättning. Utifrån den definition i 

Nationalencyklopedin (Synskada, n. d.) av begreppet ”synskada” som har använts i detta 

arbete kan således samtliga tio intervjupersoner räknas som synskadade varav sju även kan 

räknas som gravt synskadade och en som helt blind, då de, framför allt i okända miljöer, inte 

kan orientera sig enbart med synens hjälp. 

 

I resultaten redovisas kortfattat intervjupersonernas vardagliga sysselsättningar och fokus låg 

här på att undersöka hur ofta intervjupersonerna hade varit i kontakt med andra människor 
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samt deras allmänna attityder till sociala interaktioner. Samtliga intervjupersoner tyckte om 

att träffa andra människor även om fyra av dem menade att de inte är spontana med att ta 

kontakt med andra, utan hellre väntar på att någon tar kontakt med dem. Trots varierande 

sysselsättning tycktes samtliga intervjupersoner ofta vara i kontakt med andra människor. I 

tidigare forskning har visats att synskadade personer, som inte integreras i ett socialt liv 

riskerar att mer och mer undvika sociala interaktioner och därmed bli mer och mer isolerade 

från omvärlden (Kekelis, 1992b; Wiener & Lawson, 1997). Utifrån detta resultat kan det antas 

att vare sig en person själv tar kontakt med andra eller inte är själva viljan att träffa andra en 

viktig grund för att på olika sätt integreras i det sociala livet och denna vilja tycktes finnas hos 

samtliga intervjupersoner. Sju av intervjupersonerna var dessutom aktiva inom organisationer 

och föreningar, vilket är ett ytterligare tecken på denna vilja till social interaktion.  

 

4.1 Reliabilitet och validitet 

I detta arbete valdes en kvalitativ undersökningsmetod. Denna ansågs mest lämplig, eftersom 

syftet med arbetet var att undersöka erfarenheter och åsikter hos synskadade personer. 

Validiteten i arbetet anses överlag god, eftersom den metod som har använts har varit effektiv 

för syftet med arbetet och kunnat besvara de frågor som har ställts.  

 

Samtliga 10 intervjuer genomfördes ansikte mot ansikte, vilket anses ha en positiv inverkan 

på reliabiliteten då interaktionen mellan intervjuperson och intervjuare blev mer personlig och 

därmed tryggare för intervjupersonen. Samtliga intervjupersoner fick samma information om 

syftet med arbetet. Nio av 10 intervjuer genomfördes i miljöer, där intervjupersonen ofta 

vistades (bostad eller arbetsplats) för att ytterligare stärka tryggheten hos intervjupersonerna. 

Samtliga intervjuer genomfördes enskilt för att motverka att intervjupersonernas svar kunde 

påverkas av andras närvaro. Alla intervjuer spelades in för att undvika förekomst av 

felciteringar och minska risken för feltolkningar vid resultatanalysen. Däremot fick 

intervjupersonerna själva inte ta del av resultatanalysen och korrigera eventuella feltolkningar, 

vilket kan ha haft en negativ inverkan på reliabiliteten då feltolkningar kan förekomma trots 

inspelade intervjuer. Någon testintervju genomfördes inte, vilket också kan ha haft en negativ 

påverkan på reliabiliteten då möjlighet för eventuella förändringar av intervjuguiden därmed 

försvann.  

 

Något som kan påverka intervjupersonernas förmåga att hantera de problem, som kan uppstå i 

sociala interaktioner är deras ålder, bakgrund, yrke och andra sysselsättningar samt hur länge 

de har levt med synskadan. Eftersom hälften av intervjupersonerna hade arbeten som riktar 

sig till synskadade och sju av 10 var medlemmar i olika föreningar för synskadade kan detta 

troligen ha en inverkan på deras attityd kring sociala interaktioner samt deras förmåga att 

hantera eventuella problem som kan uppstå. Att samtliga intervjupersoner hade levt med sin 

funktionsnedsättning i över 20 år kan även det ha påverkat deras attityd och ökat förmågan att 

hantera problemen. Resultaten kanske därför inte är helt giltiga för synskadade, som inte 

hunnit, eller inte fått möjlighet, att utveckla en konstruktiv inställning till problem vid social 

interaktion. Även fastän det i detta arbete inte fokuserades på genus kan det vara intressant att 
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nämna att någon märkbar skillnad mellan könen inte kunde ses utifrån de svar 

intervjupersonerna gav. En jämn könsfördelning av intervjupersonerna anses dock ha en 

positiv inverkan på validiteten.  

 

Författaren till detta arbete har själv levt med en grav synskada i ca 15 år.  Detta kan, å ena 

sidan, ha haft en positiv inverkan på såväl reliabilitet som validitet, då förförståelsen och 

erfarenheten kring ämnet förstärks. Det kan, å andra sidan, även ha haft en negativ inverkan 

på validiteten, då den personliga anknytningen till ämnet kan ha styrt analysen och 

diskussionen till ett mer socialt önskvärt resultat. 

 

Syftet med detta arbete var inte att redovisa hur ofta ett visst problem hade uppkommit för att 

sedan generalisera förekomsten av dessa problem, utan snarare att utifrån intervjupersonernas 

upplevelser identifiera de problematiska situationer, som någon gång kan dyka upp för att 

sedan diskutera hur dessa situationer eventuellt kan hanteras och förebyggas. Målet var alltså 

snarare att generalisera problemhanteringen för de problem, som kan förekomma för en 

synskadad. Eftersom det i detta arbete utgås ifrån personer som levde med en synskada och 

fokus låg på deras erfarenheter som synskadade i sociala interaktioner medges möjlighet till 

generalisering åtminstone vad gäller arten av problemsituationer.  

4.2  Forskningsetiska överväganden 

Utgångspunkten i detta arbete är de krav som Vetenskapsrådet presenterar (Vetenskapsrådet, 

2013). Samtliga intervjupersoner kontaktades först via e-post, där de informerades om syftet 

med arbetet. En mer detaljerad beskrivning presenterades muntligt vid intervjutillfället innan 

intervjun påbörjades. Intervjupersonerna försäkrades även om konfidentialitet och 

anonymitet. I arbetet används pseudonymer, då intervjupersonerna namnges. Samtliga 

intervjuer spelades in med tillåtelse från intervjupersonerna. Samtliga intervjupersoner 

informerades även om att de när som helst fick avbryta intervjun och att materialet som 

samlades in endast skulle hanteras av författaren samt att det skulle förstöras då arbetet hade 

slutförts.  

4.3  Förslag på framtida forskning  
I detta arbete engagerades intervjupersoner, som hade levt med sin synskada i över 20 år och 

där åtta av intervjupersonerna var över 50 år. Det kan därför vara intressant att undersöka och 

jämföra hur personer som är yngre (förslagsvis under 20 år) upplever sociala interaktioner 

som synskadad alternativt att undersöka hur personer i olika åldrar som har levt med en 

synskada en kortare tid upplever och hanterar problem i sociala interaktioner. Det kan även i 

förebyggande syfte vara intressant att göra en djupare undersökning av synskadade personers 

bakgrund för att se hur uppväxt och relation till föräldrar och vänner samt yrken, övriga 

sysselsättningar och om personen har umgåtts med andra synskadade eller inte kan ha någon 

påverkan på personens attityd till sig själv som synskadad samt till sociala interaktioner. 

Eftersom brist på ögonkontakt och icke-verbalt språk är ett permanent problem för 

synskadade personer kan även någon form av fördjupning kring detta vara intressant. 
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6. Bilaga 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

Bakgrund 

1. Hur gammal är du? 

 

2. Vad arbetar du med?  

 

3. Har du några andra sysselsättningar? 

 

Beskrivning av funktionsnedsättning 

 

4. Hur länge har du levt med din synskada? 

 

5. Beskriv kort din synskada. 

 

6. Använder du någon form av hjälpmedel för att orientera dig? I så fall vilket? 

 

Social interaktion 

 

7. Hur ser du på sociala interaktioner rent allmänt?  

 

8. Hur ofta är du i kontakt med andra människor? 

 

9. Med tanke på din synskada, hur upplever du dig själv i sociala interaktioner? 

 

10. Hur upplever du att andra bemöter dig i sociala interaktioner? 

 

11. Hur ser du på ögonkontakt vid sociala interaktioner? 

 

12. Har du några negativa erfarenheter ifrån sociala interaktioner med tanke på din 

synskada? Har brist i ögonkontakt varit en betydande faktor? 

 

13. Har du några knep för att motverka missförstånd eller andra negativa erfarenheter i 

sociala interaktioner? 

 

14. Har du några ytterligare funderingar kring detta ämne? 


