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Abstract 

This paper tries to examine the relationship between humans and their prosthesis, and the how 

the technology have an effect on the human psyche. We have tried to illuminate the issues that 

prosthesis users experience through a phenomenological approach to semi structured 

interviewing, focus group interviewing and analysis. Through the dramaturgical sociology theory 

made by Erving Goffman and the social identity theory by Henri Tajfel, we try to explain possible 

changes in the personal and social identity of the prosthesis users.  

We can conclude that we have only obtained a partial answer and more studies are required for a 

full illumination of the subject. 
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Indledning 

I det her projekt, har vi arbejdet med, hvilken betydning protesen kan have for den måde man 

identificerer sig selv på som menneske. Vi havde en formodning om, at protesebrugere kunne 

have en anderledes definition af dem selv fra før de fik protesen. Det ville vi undersøge ud fra 

kvalitative interviews og fokusgruppeinterview. Det har været med til at skabe fundamentet i 

opgaven, og ligger til grundlag for vores analyse. interviewene er blevet koblet til teori fra både 

Goffman og Henri Tajfel, der har hjulpet os til at forstå menneskets relationer til grupper og deres 

egen identitet, og de indtryk vi bevidst og ubevidst efterlader os i sociale sammenhæng. I analysen 

kommer vi ind på 3 hovedområder, protesebrugerens relation overfor sig selv, det familiære miljø 

og overfor samfundet. Vi tager udgangspunkt i protesebrugerens synspunkt, da vores projekt har 

en fænomenologisk indgangsvinkel. Dette er interessant, fordi det er en teknologi, som har en 

positiv betydning for mange mennesker, men vi kendte ikke dens psykiske påvirkning. 

Problemformulering 
Sker der noget med måden mennesket identificerer sig på, når man mangler en legemsdel, eller 

får lavet en protese? 

Problemfelt 

Vi har valgt at arbejde med proteser, og hvad det betyder at have en. Det kunne være interessant 

at undersøge, hvorvidt det påvirker et menneske at få en protese. Begynder man at identificere sig 

selv anderledes, eller ser man stadig på sig selv, som før man fik protesen. Vi forestiller os, at der 

kan være en masse problemer med den måde vi opfatter os selv på, og det at have en protese kan 

forstørre eller skabe yderligere problemer, som kan påvirke ens følelse af identitet. Dette er også 

meget interessant for os, fordi vi gerne vil bevæge os derud hvor det kunne være spændende at 

høre om hvorvidt f.eks. en benprotese stadig anses som værende en del af en selv, eller ser man 

anderledes på det. Derudover har vi også lagt op til, i vores interviewspørgsmål, at høre om 

hvordan en med benprotese, har oplevet hvordan andre folk “kigger” på dem. Grunden til dette er 

at der er mange måder man opfatter sig selv på. 
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Arbejdsspørgsmål 

 

1. Hvordan oplever man “selvet” som menneske? 

2. Hvordan kan mennesket opfatte sig selv som værende anderledes, hvis de har fået 

en protese/eller skal have en?  

Semesterbindingen  

BP3-projektet er dimensionen “Subjektivitet, Teknologi og Samfund”, dette kommer til udtryk i 

vores opgave gennem at vi har taget fat i en teknologi altså protesen, og ser hvilke fordele og 

ulemper den har for mennesket.  

Vi opfylder semesters krav for valg af fag, dette gør vi da vi kigger på forholdet mellem mennesket, 

teknologi og samfundet. Mere specifikt, arbejder vi altså med hvordan mennesket opfatter det at 

have en protese. Vores videnskabsteoretiske overvejelser, kommer til udtryk gennem vores 

fænomenologiske indgangsvinkel. I projektgruppen har vi inddraget teknologiske systemer og 

artefakter (TSA), for at få et større teknisk kendskab til protesen, hvordan og hvorfor den fungerer 

som den gør. Til at lave en fyldestgørende analyse af protesen, vil TRIN-modellen inddrages så 

vigtige aspekter af teknologien kan belyses.     

Afgrænsning 

Vi har valgt at afgrænse os til at tage afsæt kun i protesebrugere, og ser på om denne gruppe har 

ændret sig. Derudover har vi kun haft interviews med personer, der har haft en benprotese, men 

vi har både ulykkes- og sygdomsrelateret årsager til en benprotese. Af den grund har vi afgrænset 

os yderligere til personer kun med benproteser. Der bliver kun arbejdet med danskere, og danske 

forhold til den hjælp de har fået eller kunne få. Dette er en bevidst afgrænsning da forholdene 

kunne være anderledes i andre lande, og da der er forskel på niveauet af hjælp, alt efter hvilken 

kommune man har bopæl i, så vi det som naturligt ikke at inkludere andre lande. Der har været en 

begrænset tilgængelighed for at finde personer med benprotese, og det har derfor kun været 

muligt at komme i kontakt med ældre borgere. 
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Baggrundsviden 

Protese 
For at kunne lave en opgave om proteser er man nødt til først at finde ud af hvad en protese er, 

man kan skelne mellem både ortoser og proteser som minder om hinanden, men har nogle 

tydelige forskelle imellem sig. Det er forskellige definitioner og ordlyd for hvad en protese er. En 

ortose er et ortopædisk udstyr eller bandage af mere permanent karakter, der støtter, stabiliserer 

og opretter fejlstilling i lemmer og ryg eller forbedrer bevægefunktionen.” (Lauritzen, Ortose, 

2019). Dette kan for eksempel være gips slynger eller armstøtter, men også mere permanente 

ortoser som stive rygkorsætter til folk med skoliose, eller halskraver til folk med nakke problemer.  

Det alle ortoser har til fælles, er at de er midlertidige. Proteser er en kunstig erstatning af en 

manglende eller defekt legemsdel. Proteser kan være fremstillet med enten kosmetiske eller 

funktionelle hensyn. (Lauritzen, Protese, 2019). Her kan man lave en distinktion mellem de 

funktionelle og de kosmetiske proteser. Funktionelle proteser er dem der skal genskabe en vis 

funktion for dens bruger, det kunne for eksempel være en manglende hånd. Der kan dog også 

være proteser som blot er til for kosmetiske grunde og ikke har nogen funktion, som f.eks. 

glasøjne. 

 

Bivirkninger ved det at blive amputeret og have en protese 
Efter en amputation, kan der opstå fantomsmerter. Grunden til det er fordi ens hjerne stadig 

“tænker”, at ens ben er der. Man kan bl.a. opleve kløe, eller kulde og varme, som kan være en 

irritation for en. Det kan opstå lige efter operationen, men også lang tid efter endt operation. 

Fantomsmerter opleves også som smerter i form af brændende eller stikkende fornemmelse. Det 

der sker, er faktisk at de nerver som normalt ville have udsendt smerter signaler til hjernen stadig 

gør det i det amputerede ben. Smerter ved dette kan være meget intense, men er ikke 

helbredelige desværre. Smerterne aftager oftest efter tid, man kan også tage smertestillende 

imod det. 

 

Noget andet er også at få selve protesen, det kræver at man får en liner eller støttestrømpe før 

man får selve protesen. Det skal være med til både at hjælpe på sårhelingen efter operation, men 

også på at forme stumpen, så den passer til protesen. (Fod- og amputationsteamet & 

Ortopædkirurgisk afdeling, 2017) 



6 
 

Traumer 
Det er meget almindeligt for mennesker at få traumer af amputationer, uanset om det har været 

planlagt eller efter en akut ulykke. Efter et stort forløb med operation, hospitalsindlæggelse, 

muligvis akutte traumer eller langvarig sygdom, er det en meget naturlig reaktion at have 

traumatiske træk efterfølgende. For nogen er det at miste en legemsdel i sig selv traumatiserende, 

uanset om det er efter en voldsom episode eller ulykke. 

Det er meget forskellig hvordan hvert individ bearbejder sådanne hændelser, men sådanne kriser 

kan deles op i fire faser. 

Chokfasen kan umiddelbart komme med det samme og kan vare fra få minutter til flere dage hvis 

man er så medicineret med morfin eller andet. I denne fase kan man ikke erkende, at det der er 

sket, er sandt. Man er ofte forvirret og reagerer irrationelt. Den næste fase er reaktionsfasen hvor 

man erkender hvad der er sket. Selvom man erkender hvad der er sket, føler man stadig sorg, 

afmagt og fortvivlelse. Det er meget individuelt hvordan denne fase forløber sig og hvor hurtigt 

man er over den, men den vare normalt i nogle uger eller måneder. Den tredje fase er 

bearbejdningsfasen, hvor man begynder at forholde sig til ens nye situation og at livet skal gå 

videre. Her begynder man at få et mere nuanceret og realistisk syn på ens liv. Denne fase kan vare 

fra nogle uger til nogle måneder eller over en længere periode, hvis der er mange skader og 

omvæltninger på grund af amputationen. Efter bearbejdningsfasen kommer nyorienteringsfasen 

hvor man har lagt krisen bag sig, og den indgår nu som en erfaring. Man er nu blevet klar over at 

ens liv aldrig bliver det samme, som før man har accepteret dette. Der er mange amputerede der 

fortæller at deres liv er blevet endnu rigere end hvad det var før, med nye venner, mere fokus på 

det gode i livet og lyst til at bruge kroppen. Igen er det meget individuelt hvordan sådan et forløb 

kan udvikle sig, der er også mange som må komme i professionel behandling for at komme 

ordentlig igennem denne livskrise. (Palm & Sinding, 2015) 
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Teori 

Vi introducerer her teorien om hverdagens rollespil, hvor Erving Goffmans dramaturgiske sociologi 

bliver redegjort for, sammen med Henri Tajfel omkring social identitet. Vi redegør for “selvet” ud 

fra et fænomenologisk udarbejdet koncept, som udformer sig af Immanuel Kants filosofi omkring 

“selvet”. 

Erving Goffman 
Vi vil i dette afsnit redegøre for teori fra Erving Goffmans bog ”Hverdagslivets rollespil”, med 

henblik på at besvare nedenstående spørgsmål. 

- Hvordan kan mennesket opfatte sig selv som værende anderledes? 

I spørgsmålet om hvordan vi mennesker opfatter os selv og hvad der gør at vi er så forskellige, er 

der mange teorier om. En af de teorier har den amerikanske-canadiske sociolog Erving Goffman 

skrevet om i bogen ”The Presentation of Self in Everyday Life”. Han har lagt grundstenene for 

teorien ”Dramaturgisk sociologi”, som tager udgangspunkt i at forklare samfundslivet med 

begreber fra teaterverdenen. På den måde gjorde Goffman ofte brug af metaforer, hvilket skulle 

være med til at give en bedre forståelse af vores virkelighed og samfund. Dramaturgi betyder helt 

konkret læren om handling eller teaterkunst. Det handler altså om hvordan man som ”skuespiller” 

skal fremføre sin ”optræden” på en ”scene”. Der findes mange former for teater dramaturgi, som 

alle har forskellige strukturer, men dem vil vi ikke komme ind på, idet det ikke har relevans for 

spørgsmålet. I stedet kan man se på Goffmans dramaturgi, som ikke har en bestemt fortælleform 

eller handling (Goffman, 2014). Hans dramaturgi er derimod en sociologisk dramaturgi, hvilket 

ville sige at ”… dramaturgiens kernebegreber kreativt sættes i spil for at forstå social samhandling, 

som er et klassisk sociologisk grundtema, på en ny og overraskende måde.” (Goffman 2014 s. 19). I 

denne sammenhæng bruger Goffman som sagt begreber inden for teaterverdenen som: 

skuespiller, publikum, rekvisitter, scene, kulisse, manuskripter, optrædener osv. som en måde at 

beskrive menneskers adfærd og identitet i hverdagslivet. Goffman viser ved sin sociologiske 

dramaturgi hvordan ”et teater perspektiv er et følsomt redskab, der gør det muligt at få øje på 

mønstre, som man ellers ikke ville se”(Goffman 2014 s. 19). Det handler altså ikke om hvordan 

teatermetaforen ser mennesker som bevidste, kyniske eller manipulerende skuespillere som 

konstant er optagede med hvordan de fremstår fra andre i dagligdagen. Derimod kan 

teatermetaforen gennemskue, hvis man antog at mennesker havde den slags opførsel.  



8 
 

I denne bog prøver Goffman at forstå hvordan et menneske ”præsenterer sig selv og sine 

handlinger over for andre i almindelige arbejdssituationer, hvordan han kontrollerer og styrer det 

indtryk, de danner sig af ham, og hvilke ting, han gør eller ikke gør som led i sin optræden over for 

dem” (Goffman 2014 s. 20). Det handler altså grundlæggende om det sociale møde eller 

situationer, hvor vi handler ansigt-til-ansigt. Goffman mener, at det er vigtigt at se på den måde vi 

udtrykker og fastholder en bestemt ”Definition af situation”. Han siger at det gør vi i form af en 

”Indtryksstyring”, som handler om at vi via vores kommunikationer og adfærd, prøver at påvirke 

andre menneskers definition af situationen og på samme tid også dem som er involveret. På den 

måder handler indtryksstyring altså om at vi ”Ved hjælp af vores tale, kropssprog, påklædning mv. 

forsøger vi i hverdagslivets mangfoldighed af samhandlinger at kontrollere de(t) indtryk, som 

andre får af os, samtidig med at indtryksstyring også handler om det samarbejde, der forventes af 

publikum i form af eksempelvis at overse eller se bort fra den optrædendes fejltrin, 

selvmodsigelser, bommerter osv.” (Goffman 2014 s. 20-21).  

Altså er Goffmans pointe, at samarbejdet mellem situationsdefinitionen er med til at hjælpe 

deltagere om at få et overblik over de normer og adfærdsregler, der måtte gælde i en given 

situation. På den måde muliggør situationsdefinitionen at mennesker kan handle ordentligt eller 

passende overfor hinanden og i forhold til de forventninger, som er gældende i specifikke 

situationer. Derved mener Goffman at situationsdefinition kan have en moralsk karakter. Det vil 

sige at situationens deltagere har en moralsk grund til at forvente, at de bliver behandlet på en 

bestemt måde på baggrund af de sociale kendetegn, som de selv fremviser.  Som Goffman siger 

det: ”Når et individ projicerer en definition på en situation og dermed implicit eller eksplicit påstår, 

at han er en bestemt slags person, stiller han derfor automatisk et moralsk krav til de andre, som 

forpligter dem til at værdsætte og behandle ham på den måde, som personer af denne type har ret 

til at forvente”(Goffman 2014 s. 21)  Der er dermed også et moralsk aspekt i det han kalder 

selvpræsentationen i den dramaturgiske metafor.  

Et af Goffmans centrale begreber i bogen er som tidligere nævnt indtryksstyring, hvilket ifølge 

Goffman tager udgangspunkt i at mennesker er optaget af at styre eller kontrollere de indtryk de 

giver andre mennesker. Her skriver han om at skelnen mellem ”at give” og ”at afgive” indtryk. At 

give indtryk betyder at man bevidst og verbalt signalerer hvem man er, hvordan man gerne ville 

opfattes eller hvordan man selv opfatter en situation. At afgive indtryk betyder at man ubevidst 
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eller ufrivilligt, i form af en kropslig kommunikation, viser andre ting som: nervøsitet, rødmen eller 

generthed. I dette tilfælde kommer mennesket til at afsløre vores ”alt for menneskelige selv”, som 

vi helst ville holde hemmeligt. (Goffman 2014 s. 24) 

Et andet begreb som Erving Goffman snakker om i teatermetaforen, er skelnen mellem ’scenen’ 

og ’bag scenen’. Disse begreber er også bedre kendt som ”frontstage” og ”backstage” og i begge 

tilfælde snakker han ikke kun om de fysiske rum, men også om ”område adfærd”. Dette betyder: 

”at forskellige områder eller regioner for samhandling skaber forskellige fordringer på og 

muligheder for adfærd.” (Goffman 2014 s. 22). Han mener at scenen er der hvor den konkrete 

optræden finder sted overfor et publikum. Bagscenen er det sted hvor den som optræder, kan 

trække sig tilbage for at slappe af eller få et pusterum og derved kan forberede sig til sin næste 

optræden. Goffman mener at der ofte kan forelægge kritiske og farlige situationer i forhold til 

overgangen mellem facadeområdet og bagscenen. På den måde kan man ifølge Goffman kunne 

”konstatere et pragtfuldt karakterskift”. (Goffman 2014 s. 22) 

Dermed forsøger Goffman at vise, hvordan hverdagslivets og den måde vi interagerer med 

hinanden, er iscenesatte forestillinger eller udvekslinger. På samme tid mener han at vi er nødt til 

at tilbyde noget som andre værdsætter, da det er med til at vi kan opretholde et bestemt billede 

eller identitet af os selv.  

 

Social identitet 
Social identitet i form af grupper og hvordan man skaber sin identitet i grupper.  

Social identitet har sine rødder i Henri Tajfel og i kognitive og social tro på aspekter inden for 

racisme og diskrimination. Det var først i slutningen af 1970'erne rigtigt udviklet af Tajfels elev 

John Turner. Det startede som en teori af gruppens relationer imellem en stor skala af race, 

nationer, etik, social økonomisk status. Men det kan mere ses, som en teori der kigger på det 

socialpsykologiske af sociale grupper. 

Hovedideen ved denne undersøgelse var at se på en bestemt social kategori såsom politisk 

holdning eller sportshold. De så dernæst på om dette medførte en kategorisk overensstemmelse 

af ens evaluering af individets værdi ud fra ens sociale rolle, som udgør en del af ens tanker, 

omkring hvem man er.  For at forstå nærmere omkring social identitetsteori, har de udarbejdet to 

grundlæggende processer. 
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Den første er ”categorization”. Det går ud på man klassificerer intergruppers grænser ved at 

producere stereotyper og give folk og sig selv til en relevant kategori, det er med til at skabe en 

form for identitet igennem din gruppe. 

Det andet begreb er ”selfenhancement”, Som går ud på at guide den sociale 

kategoriseringsproces, så egengruppens stereotyper er i deres velvilje. Tajfel og Turner fandt ud af 

at folk har en meget basal nødvendighed i at se sig selv i et positivt lys i relation til andre.  Dette 

kan også opnås i en gruppe kontekst, ved at få en positiv social identitet i relation til relevante 

fremmed grupper, dette kan også siges med andre ord, at man forhøjer sin egen gruppes værdier 

frem for andres. (Robinson,1996, 66-67) 

I ekstreme eksempler i meget lukkede grupper som f.eks. bander, kan man opleve det der kaldes 

depersonalisering, som gør at man ændrer sin personlighed, og gør ting man aldrig havde troet 

man var i stand til. Man mener at alle grupper vil være med til at ændre ens sociale identitet, på 

det ene eller andet led. (Kuschel & Jørgensen, 2006) 

 

”Selvet” er et svært begreb at forstå, både for individuelle mennesker, men også filosoffer har 

kæmpet med denne abstrakte ide siden Platon og Aristoteles (300 f.kr). Konceptet af ”selvet” har 

ændret sig meget gennem tiden og er stadig et emne der bliver diskuteret. 

Vi vælger derfor at benytte os af en forståelse af ”selvet”, som kommer ud af fænomenologiens 

syn på perceptionen af verden.  

 

Selvet 
I fænomenologien er sanserne og sindet uafhængige af hinanden til at opleve verdenen igennem. 

Den forståelse af selvet vi har valgt at gøre brug af, bruger fænomenologiens rammer om 

perception af verdenen og starter med Immanuel Kants udarbejdning af ”selvet”. (Kircher & David, 

2003) 

Kant praktiserede også fænomenologi i hans udarbejdning af ”selvet” idet at sanserne og sindet 

begge er uafhængige af hinanden, for de erfaringer vi gør og den måde vi opfatter vores ”selv” på. 

Selvom Kants udarbejdning af ”selvet” ligger meget op ad fænomenologien, har han ikke været 

bevidst om at han har gjort brug af denne filosofiske tradition, da fænomenologien først blev 

udviklet senere. 
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Kant gjorde en vigtig distinktion mellem de mange forskellige oplevelser og erfaringer man kan 

have været igennem, og det subjekt som oplever disse erfaringer. 

Forklaret på en anden måde siger Kant at vi kan opleve en masse oplevelser som f.eks. at smage 

en is, dufte til nogle roser, beundrer en statue af Michelangelo eller at mindes om en vandretur i 

alperne (Kircher & David, 2003). Alle disse oplevelser har noget tilfælles, nemlig at de har det 

samme subjekt, de er alle levet gennem det samme ”selv”. 

Forskellen ligger i at alle oplevelserne er forskellige, men den som oplevede de oplevelser har ikke 

ændret sig, eller nærmere sagt er det tydeligvis det samme subjekt. Måske har subjektet ændret 

sig over tid, men man vil aldrig sige at det er et andet ”selv”. 

”Selvet” bliver altså set som et distinkt ”principle of identity” som er adskilt fra og over de 

mangfoldige oplevelser, og kan derfor give disse oplevelser mening og sammenhæng. 

Indtil videre har vi redegjort for Kants udarbejdning af ”selvet” da den ligger meget op ad vores 

endelige definition af ”selvet”. Forståelsen af Kants ”selv”, håber vi giver bedre indsigt ind i det 

fænomenologiske forslag til ”selvet”, som i store træk er udarbejdet af Michel Henry. 

Forskellen på Kants og det fænomenologiske ”selv” er i store træk distinktionen mellem erfaringer 

og ”selvet”. Hvor Kant gjorde en vigtig distinktion mellem erfaringerne og ”selvet”, vil det 

fænomenologiske ”selv” kræve en uafhængighed af disse to. De to fænomener skal altså 

nødvendigvis betragtes som det samme. 

Mere præcist ligger distinktionen i forholdet mellem erfaringer og ”selvet”, Kant vil sige at ”selvet” 

er separeret fra alle oplevelser i det den ikke ændre sig. Det fænomenologiske perspektiv vil 

derimod argumentere for det at være bevidst og skabe oplevelser, indebære at vores ”selv” 

eksistere i et førstepersons perspektiv. ”Selvet” har altså en erfaringsbaseret virkelighed, hvilket 

betyder at ”selvet” ligger tæt op ad et førstepersons perspektiv. ”selvet” er derfor ikke separeret 

fra de forskellige oplevelser og erfaringer vi har gjort os, men nærmere en funktion eller et 

produkt af at ’kunne’ opleve. (Kircher & David, 2003) 
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Metode 

Overordnet handler dette afsnit om de metoder vi har brugt til empiri indsamling. Vi vil først og 

fremmest redegøre for de metoder vi gøre brug af. Herefter vil vi redegøre for på hvilken måde vi 

anvender metoderne, og hvor det kan ses i rapporten.  

  

Induktiv metode 
Den induktive metode er en måde hvorpå man kan opnå viden om det felt man bevæger sig i. 

Viden man anskaffer sig gennem denne metode er bygget udelukkende på enkeltobservationer, 

hvor man efter endt observation kan sammenfatte en sammenhængende mening ud fra det 

(Holm, 2011 S. 24-25). Det vil altså sige at man skal samle empiri uden forudindtagethed, da dette 

vil gøre det muligt at lave det mest fyldestgørende svar hvor alle facetter af observationerne 

kommer til udtryk, det bliver af Beck Holm kaldt “teoriuafhængighed” (Holm, 2011 s. 30) det gør 

metoden svær at praktisere helt stringent, men det er et mål at stræbe efter. Metoden er blevet 

forsøgt brugt under dette projekt, som en måde at gå til vores empiriindsamling på hvor at det 

skulle være muligt at kunne lære om aspekter vi ikke havde regnede med ville komme til udtryk.  

Problemet ved denne tilgang er det såkaldte “verifikationsprincip” (Holm, 2011 s.31) fra 

positivismen, som gør det er meget svært at lave teoriuafhængige observationer, ifølge filosoffen 

Karl Popper, da det kan lede til at man kan “bevise” sin påstand hvis bare man leder længe nok 

(Beck Holm pp.46). Et problem ved denne metode er lige netop at den gør brug af observationer 

som fundament for at kunne give svar, dette er i sig selv ikke et problem da det sagtens kan være 

lødig videnskab, men det bliver et problem, hvis du mod forventning, observere noget der går 

mod tidligere observationer. Hvis det sker vil det kræve at den nuværende teori bliver forkastet til 

fordel for noget nyt der kan forklare begge typer af observationer, dette kaldes for enten 

“induktionsproblemet” eller “asymmetritesen” (Holm, 2011 s. 46-48).       
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Kvalitativ Metode 
I dette afsnit, vil vi redegøre for udvalgte forskningsmetoder og tilgange. Dette gør vi ved at 

anvende bogen ”Kvalitative metoder” af Svend Brinkmann og Lene Tangaard. 

Kvalitativ forskning betyder at man har interesse for hvordan noget bliver gjort, bliver sagt, 

hvordan det bliver oplevet, hvordan det fremtræder eller hvordan at det udvikler sig. (Brinkmann 

& Tangaard, 2015 s. 13) 

  

Når man arbejder kvalitativt, skal man huske at arbejde etisk og moralsk. I denne sammenhæng 

findes der forskellige etiske regler, som afhænger af hvilken type forskningsprojekt man laver. På 

forsknings – og Innovationsstyrelsens hjemmeside (Udannelses og forsknings ministeriet, 2002) er 

der præsenteret nogle kortfattede ” Vejledende retningslinjer for forskningsetik i 

samfundsvidenskaberne”. 

  

1) At forskeren skal overveje om forskningsprojektet lever op til god videnskabelig standard 

2) At forskeren skal tage hensyn til de personer og grupper som berøres af forskningsarbejdet 

3) At forskeren har ansvar for at behandle personidentificererende oplysninger fortroligt 

4) At forskeren skal indhente samtykke fra dem der inddrages i forskningen og skal oplyse de 

pågældende om at deltagelse er frivillig 

5) At forskeren skal gøre sine forskningsresultater tilgængelige for offentligheden i 

overensstemmelse med almindelige videnskabelige principper   

(Brinkmann & Tangaard, 2015 s.466.) 

  

Man kan dele etiske konkrete problemstillinger op i 2 dele: Mikro og Makro. Mikroetiske 

problemstillinger går ud på at tage vare på de personer, som er en del af forskningen man 

foretager sig. Disse personer kunne være interviewpersoner eller informanter i et feltarbejde. 

Samtykket, som den der bliver interviewet, har givet – forsøger man at opfylde som lovet, så 

interviewpersonen føler sig så tryg som mulig ved at udtale sig. 

Makroetiske problemstillinger indgår i human – og samfundsvidenskabelig forskning. Man lægger 

vægt på hvilke større interesser der kommer ud af at lave forskningen. Hvem vinder/taber når 

forskeren offentliggør interviewet, ud fra den diskurs intervieweren mener som er til gode for dem 

selv. Parker mener, at al forskning arbejder for eller imod magt, men at det ofte er svært at 
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gennemskue hvilke magtmæssige veje ens interview går. (Brinkmann & Tangaard, 2015 s. 473-

474) 

  

Ud over dette, er der de fire tommelfingerregler. Disse er ikke nogen der er en entydig løsning på 

at man skal anvende det, men skal mere anses som en huskeliste, til hvad der godt at overveje når 

man laver et kvalitativt interview. De følgende tommelfingerregler, er: 

   

1) Informeret samtykke 

2) Fortrolighed 

3) Konsekvenser 

4) Forskerrollen 

 

(Brinkmann & Tangaard, 2015 s. 477-470) 

 

Semi-struktureret interview 
Vi har valgt at benytte os af en kvalitativ metode til indsamling af empiri. I vores semistruktureret 

interview har vi lavet en kort liste af spørgsmål, som vi følger gennem interviewet. Vores 

spørgsmål er meget overordnede, så respondenten selv har fri mulighed for at svare som de vil. Vi 

leder ikke efter noget specifikt, vi vil gerne bare høre protesebrugerens perspektiv.  

Det vi gerne vil frem til med et interview, er en forståelse af en protesebrugeres perspektiv på sig 

selv og på den forandring der muligvis er sket, hvis protesen er kommet senere i livet. 

Grunden til at vi har valgt et semistruktureret interview, er fordi vi ikke selv kan have det 

perspektiv, som en protesebruger kan have, men vi kan kun prøve at forstå det gennem en åben 

samtale. Vi gør derfor brug af semistruktureret interview for at give respondenten de bedst mulige 

rammer for at give et fyldestgørende svar, mens samtidig giver det os muligheden for at stille 

yderligere spørgsmål, som der måske ikke er planlagt. 
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Fokusgruppeinterview 
I vores tredje interview valgte vi at gøre brug af fokusgruppeinterview. Det handler primært om at 

man har et interview i en gruppe, og lader samtalen flyde lidt ligesom i semistruktureret interview. 

I vores tilfælde ville vi gerne have gravet dybere i spørgsmål om en mulig identitetsændring, et 

fokusgruppeinterview kan hjælpe med at problematisere emner, der kan være tabuiseret.  Det 

hjælper også til at skabe mere impulsive og kollektive ordveksling blandt interviewpersonerne. 

Formålet er, at vi skaber et mere dynamisk interview, hvor de interviewene er med til at skabe 

interviewet. Det kan være med til at skabe forskellige synsvinkler af samme “problem”. 

De negative ting ved brug af dette, er at man kan forfalde til at bruge de samme svar eller erklære 

sig enig i det ens med interviewene siger. Derfor betyder det noget, at man skaber gode og trygge 

rammer, hvor de kan tale frit om et emne. (Brinkmann & Tangaard, 2015) 

 

TRIN-modellen 
 

Trin modellen er en model udarbejdet på Roskilde universitet af professor Niels Jørgensen. TRIN 

modellen er en meget alsidig model på 6 “trin”, som man kan bruge til at beskrive og analysere en 

teknologi.  

De 6 trin består af:  

● Indre mekanismer og processer 

● Teknologiske artefakter 

● Utilsigtede effekter 

● teknologiske systemer 

● Modeller af teknologien 

● drivkræfter og barrierer for udbredelsen af teknologier 

Det første trin af trin modellen, indre mekanismer og processer, går ud på at lave en beskrivelse af 

teknologiens formål og hvordan denne teknologi opnår sit formål. Her beskriver man alle de 

“indre mekanismer og processer” som den givne teknologi indeholder. 

Teknologiske artefakter beskriver alle de dele og elementer som indgår i teknologien. 

Utilsigtede effekter er det tredje trin i trin modellen, som nu begynder at fokusere på de 

implikationer teknologien kan have når den bliver implementeret. Af de implikationer eller 
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effekter en teknologi kan have, tager dette trin fokus på de effekter, som ikke har været 

intentionelle, men som stadig kan være en reel effekt af teknologien. 

Det fjerde trin, teknologiske systemer, er et trin der fokuserer på teknologien som et teknologisk 

system. Et teknologisk system kan også være et artefakt, som har et henblik på opfyldelse af 

menneskelige behov. Så snart at et artefakt har en funktionalitet hvor flere artefakter indgår i 

denne funktionalitet, er det et teknologisk system. Komplekse teknologiske systemer består oftest 

af flere forskellige teknologiske systemer og artefakter.  

Modeller af teknologien er en visuel eller fysisk repræsentation af et fænomen som er relevant for 

teknologien. Der søges altså her efter en repræsentation af et fænomen som ønskes gengivet eller 

undersøgt. 

I drivkræfter og barrierer for udbredelsen af teknologier bliver der sat fokus på udbredelsen af 

teknologien, og alt hvad det indebærer. Her kigger man på de barrierer, der kunne være for 

udbredelsen af teknologien, men også alle andre aspekter der kunne være for spredningen af 

teknologien. (Jørgensen, 2018) 

Fænomenologi 
I dette afsnit, vil den filosofiske tilgang, fænomenologi, blive beskrevet. Vi kigger på hvad det er for 

en “metode”, og hvordan at den kan blive anvendt, i ens forskning. 

  

Edmund Husserl grundlagde, i starten af 1900-tallet, den filosofiske skole kaldt fænomenologi. 

Fænomenologi kan defineres som læren om det der kommer til syne, eller det som fremtræder for 

en bevidsthed. Det stammer fra det græske ord ”phainomenon”, som betyder ’det som viser sig’ 

og logos som betyder ’lære’. Fænomenologien bliver anvendt i mange forskellige sammenhænge 

indenfor flere forskellige fag. Dog er den fænomenologiske filosofi, ikke isoleret set en 

forskningsmetode. Den er mere et ledende perspektiv, som har været med til at påvirke 

udviklingen af empiriske forskningsmetoder, og som fortsat spiller en central rolle i 

forskningsprocessernes forskellige faser. 

  

Husserl mener at mennesket ikke er et mekanisk apparat der passivt registrere sanseindtryk, men 

at mennesket er et væsen der aktivt er med til at skabe sin egen verden. Den menneskelige 
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bevidsthed er altid intentionel. Altså, når vi tænker, tænker vi på noget, og når vi sanser, er der 

noget bestemt der skal sanses. At vi mennesker handler intentionelt, er subjektivt, og det betyder 

egentligt at man altid vil opleve noget som værende noget bestemt. 

  

Livsverden er et begreb, som Husserl, mener er en forudsætning for andre erfaringer. 

Livsverdenen er den verden vi lever i, på samme tid tager vi den for givet. Det er menneskets 

konkrete virkelighed som vi erfarer, og som sker når vi tager beslutninger. Det er derfor vigtigt at 

tage udgangspunkt i den virkelige verden, hvis man vil beskrive fænomener som de er, i stedet for 

at gøre det ud fra menneskets intentionelle væremåde. 

  

En anden grundtanke som bliver brugt i fænomenologien, er reduktion. Reduktion går ud på at 

gøre det muligt at lave en præcis beskrivelse af et fænomen, sådan som det præsentere sig for 

bevidstheden. Det er ikke videnskabeligt, men handler mere om hvorvidt den beskrevne oplevelse 

eksisterer eller ej. 

  

Målet med en fænomenologisk analyse er at nå frem til en undersøgelse af fænomeners væsen. 

Dette gør man ved at beskrive de enkelte fænomener, så man finde dets almene væsen. Her 

findes der en række forskellige metoder, som overordnet handler om hvordan at man som 

fænomenolog anskuer verden, men også hvordan at man vil undersøge noget videnskabeligt. Det 

er modsat naturvidenskabelige tilgange, da man i stedet for at opstille en teori eller en hypotese, 

tager udgangspunkt i den verden vi lever i, og har fokus på menneskets eget forståelse af 

denne. (Brinkmann & Tangaard, 2015 s. 217-240) 

Vi bruger også fænomenologi til at give en bedre forståelse, af hvordan man opfatter sin protese 

på, er den en del af dig, eller opfatter du først den når du tager den af. 

 

  



18 
 

Analyse 

P1 = Første interview + fokusgruppe 

P2 = Anden interview 

P3 = Fokusgruppe 

P4 = Fokusgruppe  

E = Fysioterepeut 

 

Her i vores analyse gennemgår vi tre dele. Først kommer vi ind på hvilke personer de interviewede 

er, dernæst deres rolle i forhold til venner og familie. Dernæst kommer vi ind på hvordan 

samfundet ser på vores interviewpersoner i forhold til deres proteser. Til sidst har vi brugt TRIN-

modellen til at give en forståelse for hvad protesen er og hvad den er i forhold til vores 

interviewede. Vi har sammenlignet resultatet af vores interviews med vores teori der er redegjort 

for og vi vil sætte det op imod hinanden undervejs.  

 

Et stærkt mindset 
Vores interviewpersoner har en stærk personlighed, dette har gjort dem i stand til at komme sig 

over omstændighederne der ledte til deres brug af protesen relativt let. Interviewpersonerne 

snakker ofte om, at de ser det som et bump på vejen som de må komme over og videre, P3 8:50 

”når okay, det var et bump på vejen, og så videre”. For nu er det sådan deres tilstand er, og det 

kan de ikke gøre noget ved, så derfor er de nødt til at leve med det, og få det bedste ud af deres 

nye livsvilkår.  

Det som går igen i interviewene, er at de er nødt til at leve med deres nye livsomstilling. De 

omtaler alle sig selv som nogen, der har kunnet se fremad og ikke tilbage.  

P1 13.40 “Det var den sten på vejen.., nu har jeg meldt mig ind i en strikke klub når man ikke kan 

være så fysisk mere”  Dette citat viser meget godt rammen for vores interviewpersoner. De lod sig 

ikke blive styret af hændelsen, men så på hvordan de kunne komme videre og få gang i en ny 

tilværelse.  

P2 22.30 ”Hvis man vil det så kan man godt, selvom det ikke bare er lige”. Dette er et citat fra en 

som var ude for en ulykke, det viser at selvom det er noget som sker fra den ene dag til den 

anden, så er vores interviewpersoner meget gode til at komme op på hesten igen. De har været 

nogle stærke personer, som altid har kigget på muligheder frem for begrænsninger. De nævner 
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selv at der findes tilfælde hvor personer ikke er som dem, men at de i deres omgangskredse ofte 

møder folk lig dem selv.  

Dog siger de i vores fokusgruppeinterview, at der er en person, som ikke vælger at arbejde med at 

komme videre. P4 22:15 – hun gør ikke noget for det. Det vil sige, at der sandsynligvis findes 

tilfælde, hvor folk ikke prøver som vores interviewpersoner at komme videre. Men som vi kan se, 

er der en generel opfattelse af at man skal se fremad. De taler bl.a. også om en gruppe 

“Amputterne”, hvor folk er meget som dem. Det vi kan udlede af dette, er at mange har et 

mindset eller instinkt til at se fremad ligesom vores interviewpersoner. 

Vores interviewpersoner har også været meget betænksomme på deres omgivelser frem for dem 

selv, P2 04:05 “det værste ved det var jo ikke mig selv jeg mærker jo ikke noget, men det var min 

familie” . Selvom de ligger på hospitalet og har mistet et ben, er det familien der bliver tænkt på.  

Når vi spørger ind til om deres identitet har ændret sig efter, har svaret i alle tilfælde været et nej. 

Protesebrugerne har alle været sikre på at de er den samme person som de var før protesen, 

selvom en stor del af deres liv er blevet lagt om. P1 19:35 “nej, det tror jeg ikke, jeg tror nærmest 

at, jeg har jo altid været sådan en person”. Et spørgsmål som “har din identitet ændret sig?”, er et 

meget svært spørgsmål at svare på da man kun kan føle ens egen identitet som den er i nutiden. 

Selvom du kigger flere år tilbage, føler du stadig at det er den samme person du kigger tilbage på. 

Det er altså svært at svare på om man har ændret sig, da du ikke kan mærke nogen ændringer, 

man mærker kun ens identitet i nutiden, mens oplevelser kommer og går. (Kircher & David, 2003) 

 

Medicinforbrug  
Under interviewene bliver der snakket om den medicin, de har skulle tage under deres 

indlæggelse i forbindelse med at få deres protese, her får de morfin og andre medicinske 

præparater for at hjælpe på smerterne. Dette har haft effekt på størstedelen af vores 

interviewpersoner hvor P1 ligefrem kaldte dem P1 56:45 “hjerne forstyrrende”. Der blev også givet 

udtryk for at ligesom at kroppen skulle genoptrænes så skulle hjernen også, det var efter endt 

behandling umuligt for P3 at løse en kryds og tværs opgave designet til børn selv om 

vedkommende ellers var vant til at løse kryds og tværs opgaver for voksne. Der var en P2 der 

sagde at det forstyrrede hendes livsførsel, hun siger om effekten af morfin P2 16:50 “man kun 

spise og sove og så er der ikke noget liv”. I forlængelse af det blev der snakkede om 

interviewpersonernes bekendte der har et andet forhold til medicin og den effekt det har på dem 
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at være påvirkede af det i længere tid. Her nævner de at den afhængighed af medicin, kan lede til 

“forfald” af kroppen hvor aktivitetsniveauet falder men det bliver påpeget at P1 57:10 “Hvis man 

overgiver sig til medicinen, får man det dårligt men der er nogen der kan have så ondt at de er 

nødt til det”. På hjemmesiden “sundhed.dk” bliver der også skrevet “Hos ældre mennesker og ved 

fremskreden sygdom kan døsighed, manglende koncentrationsevne, tendens til forvirring og 

andre påvirkninger af bevidstheden imidlertid være meget problematiske.”  

(Sonne, 2016) 

 

Rollen overfor venner og familie 
Ud fra vores interviews ligger de alle meget vægt på at deres “grupper” har hjulpet dem. P2 er 

tilknyttet specialhospitalet i Rødovre, hvor hun var meget glad for at møde folk som “hende”. P2 

39:00 “Det betyder meget for handicappede at have et sted hvor der er andre handicappede”. Her 

udtaler P2 at det er vigtigt at man møder folk som er i samme situation som en selv, så de bedre 

kan relatere sig til ens situation. I vores fokusgruppe interview nævner de alle en gruppe de er en 

del af i Lejre, som var for protesebrugere. Det hjalp dem også meget at have et fællesskab. Her er 

ihvertfald en gruppe hvor de kan være sig selv. Det virker til, at de også har meget medgang hos 

venner og familie. P1 var den eneste, der giver udtryk for at hun fik at vide - “hendes mand sagde 

"hvis det bliver bitter, så skal du ikke regne med mig”. Hun har muligvis haft lidt svært ved 

omstillingen, men der sagde manden fra, han ville ikke have hun skulle blive bitter over hendes 

liv.  Hendes mand kan have lagt mærke til, at hun opførte sig anderledes efter hun fik protesen, 

der førte til hans kommentar. Det kan være han har lagt mærke til en ændring i hendes opførsel, 

som hun ikke engang selv har lagt mærke til. P1 nævner også, at hun har mistet nogen venner og 

familie, P1 8:50 “de har ikke kunne findet ud af at tackle det tror jeg, og jeg har flere venner som 

jeg har mistet”. Her et eksempel fra P1s eget perspektiv, det kan godt være hun havde et problem. 

Hun lægger skylden over på at hendes venner ikke kunne tackle det. Eftersom hendes mand også 

er inde på, at hun ikke skulle blive bitter, kan det tænkes at hun i processen har haft svært ved 

omstillingen. Dette er et lille tegn på, at det ikke har været lige nemt at skulle leve på en 

anderledes måde. Det er ikke sikkert, problemet ligger i hendes opførsel, men der kan være sket 

en ændring i forhold til hendes omgangskreds efter hun fik protesen. Specielt udtagelsen omkring 

hendes mand er interessant, fordi det som nævnt godt kunne tyde på hun var på vej til at blive 

bitter. De andre personer specielt P2 fik meget støtte fra familien, hun finder næsten sammen 
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med sin mand igen. Men interessant nok ville hun ikke være sammen med ham, fordi hun ikke ville 

ses som en man skulle have ondt af. Hun distancerer sig til gamle relationer, fordi det ikke skulle 

være et medlidenhedsforhold. Der altså sket ændringer i relationsforhold tilknyttet protesen både 

positivt og negativt.  

 

Henri Tajfel og John Turners tanker om social identitet kan bruges om protesebrugere, allerede 

det at kalde dem protesebrugere er et eksempel på “categorization”, hvor man har skabt 

kategorier der passer ind i gruppens identitet, gruppens identitet er her bundet op på det at have 

en protese. Denne kategorisering må i dette tilfælde være ganske ufrivilligt, da dette fællesskab 

ikke er et man må formode at de fleste vil deltage i hvis ikke at de havde været igennem noget der 

krævede at vedkommende fik fjernet en legemsdel, uagtet om det er gennem ulykke, sygdom, 

medfødte fejl eller noget helt fjerde, fra protesebrugernes kroppe. Det må siges at være noget af 

et optagelseskrav.  

Dette optagelseskrav kan ledes ind i Erving Goffmans tanker om indtryksstyring, hvor det bliver 

beskrevet hvordan mennesker hele tiden forsøger, at styre hvordan andre mennesker ude i 

dagligdagen skal agere eller reagere når de bliver konfronteret med vedkommendes nærvær. 

Mødet med protesebrugen, er som udgangspunkt ikke en situation protesebrugeren kan styre selv 

idet det ofte er tydeligt når en person bruger en protese, da det kan vise sig gennem lettere 

besværet gang og/eller en synlig ændring af legemets struktur, det kan selvfølgelig også frit blive 

fremvist hvis brugeren har t-shirt eller korte bukser på. Selvom protesebrugeren godt kan være 

bevidst om protesen, og hvordan den tager sig ud i samspil med resten af legemet, vil dette 

indtryk oftest være et indtryk der blev “afgivet” og er altså et indtryk der bliver givet enten 

ufrivilligt eller ubevidst. Indtryksstyringen er som nævnt, en måde hvor på at mennesker kan finde 

de sociale spilleregler ud fra mødet og perceptionen af medmenneskers udtryk, dette vil her 

kunne give protesebrugeren øget bekemmelighed da den normale opfattelse af protesebrugere 

som funktionsnedsatte, vil få medmennesker til at udvise mere hensyn overfor dem f.eks. give 

dem deres plads i en fyldt bus, dette giver P2 også udtryk for er en positiv del af hendes liv som 

protese bruger P2 23:55 “der er jo også meget positivt med venner og bekendte og alle syntes jo 

og gør alt for en og da jeg begyndte at skulle køre op i bussen og den holdte ind og jeg skulle nej og 

jeg skulle lige ned og sidde inden de startede igen”. dette kan også gøre så andre er mere 
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overbærende overfor en protesebruger der går langsom end hvis det var en person med 

sædvanlig fysisk formåen der gik langsomt. “Selfenhancement” bruges ofte når man har grupper 

der er rivaliserende, som eksempel: fan grupper for sportshold, de taler ofte andre fangrupper ned 

for at fastslå deres egen overlegenhed i forhold til de andre grupper. I dette tilfælde er der ikke 

nogen rivaliserende grupperinger, men der er stadig behov for at forstærke de positive 

konnotationer der er forbundet med medlemskab i gruppen, og alle interviewpersonerne giver 

udtryk for at deres medlemskab i grupper for protesebrugere og/eller amputerede, har haft en 

positiv indflydelse på dem. 

       

Rollen overfor samfundet? 
Ud af de interviewede har næsten alle haft et eller andet problem med samfundet. To af vores 

interviewpersoner, P1 og P3, har været meget ytrende omkring deres utilfredshed med 

kommunen, og hvor meget de måtte kæmpe for dem selv for at få den hjælp de skulle have.  

P2 har ikke ytret sig lige så meget som P1 og P3 omkring kommunen og adgangen til hjælp, men 

P3 har nærmere ytret sig om jobcenteret, at de ikke har været så forstående overfor hendes nye 

handicap. P3 snakker omkring hendes problemer med jobcenteret og hvordan de “påduttede” 

hende en depression, som hun virker meget utilfreds over. 

Det vil sige at samfundet nærmest ser dem som nogen, der ikke kan klare noget. P3 bliver også 

fyret fra sit arbejde med at “krydse medicin” eller udskrive medicin, hvor hun mener grunden var 

at de anså hende som handicappet. Hun følte selv hun var i stand til at varetage jobbet, men at 

arbejdspladsen mente noget andet og sagde ikke det var pga. hendes handicap.  

P3 28:45 “Synes åbenbart jeg var handicappet”. Ud fra hvad hun bl.a. siger så virker det som om 

hun har mødt meget modstand ude i samfundet i forhold til hendes evner. Det betyder noget hvis 

man føler samfundet er imod en, det kan godt påvirke en til at give endnu mere op. Men det er 

ikke tilfældet her, både P3, P2 og P1 kæmper for at få en “normal” hverdag igen.  

P3 29:10 “der er intet samarbejde, samfundet modarbejder”. I dette citat siger P3 direkte at hun 

føler samfundet modarbejder hende. Det vil altså sige ud fra hendes synsvinkel, at samfundet 

kigger på folk med disse implikationer på en bestemt måde. Samfundet kan blive en betydelig 

faktor for hvordan du opfatter dig selv. P3 ville ikke opfattes som handicappet, og derfor var hun 

også glad, for at de fyrede hende. Samfundet er med til at sætte folk i bestemte kasser, fordi man 

måske generaliserer. Der kan godt være forskel på hvor meget man kan selvom to personer har 
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den samme benprotese. Det handler jo om genoptræning og mentalt helbred. Derfor kan det 

være svært som et samfund, at vurdere hvor meget hver enkelt individ er i stand til. P3 14:20 

“hvorfor kan jeg ikke løse kryds og tværs! jeg kan simpelthen ikke tænke konstruktivt jeg kan ikke 

være igangsættende, være iderig i forhold til de ord der skulle gættes som var nogle simple, det var 

nogle børne kryds og tværs jeg startede med” 

Vores interview med fysioterapeuten, kom hun også ind på at hun havde lagt mærke til at 

protesebrugerne føler de kan eller bliver vurderet. Hun er ihvertfald en person som arbejder med 

mange protesebrugere til hverdag, derfor er der andre end vores interviewpersoner som føler 

dette.  E 13:20 taler om at de bliver vurderet, og de føler folk ser dem som ”dumme” fordi de har 

et handicap. Det er altså et mere generelt problem end man lige gå og tror. Det er umiddelbart 

ikke bare et enestående problem med vores interviewpersoner, men noget vores ekspertinterview 

kunne bekræfte.  

 

Hvis vi tager fat i Goffmans teori omkring begrebet “indtryksstyring” ser vi at P3 gerne vil give det 

indtryk over for samfundet, at hun godt kan mere end hvad de tror. Det betyder at hans teori godt 

kan stemme overens med hvordan f.eks. P3 har haft det. Vores interviewperson sagde at hun ikke 

gad ses som en der var “handicappet”, og det har hun prøvet at modbevise på bedst mulig vis 

indtil hun endte med at blive fyret. Fordi de ikke mente hun var egnet. P3 kunne have “afgivet 

indtryk” som var ubevidst, at hun ikke selv har lagt mærke til de ting som kan have været sværere 

for hende. P3 har ihvertfald været opsat på ikke at skulle sættes i en bestemt kasse pga. hendes 

protese. 

Vores ekspert interview fortæller hun også, at de føler sig vurderet, herved kan vi tolke det som at 

hun også oplever at protesebrugerne gerne vil gøre et godt “indtryk” af dem selv. Specielt hvis 

man har en protese i dette tilfælde, er du måske endnu mere tilbøjelig til at gerne ville blende ind. 

Derfor kan de have en tendens til at tænke endnu mere over hvilke “indtryk” eller “aftryk” de 

giver både bevidst og ubevidst. Der bliver også nævnt at P2 tog tidligt på stranden for ikke at 

“skræmme” børnene. Det kan også være et tegn på denne “indtryksstyring”, her var det et bevidst 

valg at personen tænkte på hvordan hun optræder overfør børn. Der bliver tænkt på i et hvis 

omfang, hvordan du gerne vil opfattes i forhold til at du er protesebruger. Førhen havde P2 ikke et 

problem med at være på stranden overfor børn, men nu efter ulykken tænker personen alligevel 
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over hvilket signal det sender, fordi børn, som P4 også er inde på, har svært ved at forstå det. Der 

ved både giver og afgiver de indtryk på baggrund af at, de nu er protesebrugere.  

Ud fra Goffmans teori om backstage og frontstage. i forhold til deres protese og hvordan de gerne 

vil fremtone, bliver de glade når de får af vide de går godt f.eks. Det vil sige at de i deres frontstage 

gerne vil optræde, som nogen der ikke bærer præg af at de går med en protese. Men på den 

anden side, nævner de at de ikke gør noget for at skjule det. P3 siger at hun tit går i kjole og lufter 

sin protese på arbejdspladsen. Derved vil de gerne være tro overfor dem selv både når de er front 

og backstage, men tænker alligevel i deres frontstage i visse tilfælde over hvordan de optræder.  

 

Hvis vi tager fat i Tajfel og turner´s teori igen, kan vi udlede at de har følt sig udelukket fra en vis 

social kategori. F.eks havde P3 ikke muligheden for at kategorisere sig i arbejdslivet, fordi de anså 

hende som “handicappet” ud fra hendes egen udlægning. Derfor har det været svært for hende at 

identificere sig i denne “samfunds gruppe”, fordi hun blev ekskluderet. Hendes protese satte 

hende kategorisk i en social gruppe fra arbejdets syn, at hun var handicappet. På den måde kan vi 

sige at hendes måde identificere sig selv på var ikke kategorisk korrekt overfor samfundet. Det 

skyldes som nævnt, at de ikke anså hende som værende i stand til at udføre arbejdet korrekt. Vi 

kan bruge denne teori til at forklare hvordan din egen kategorisering af dig selv kan blive 

ekskluderet af andre sociale grupper, f.eks. en arbejdsplads, fordi hun ikke vil se sig selv som en 

der var “handicappet”.  

 

TRIN modellen  
TRIN modellen bliver ikke benyttet på den traditionelle måde i denne analyse, men vi bruger den 

nærmere til at forklare teknologien fra et fænomenologisk perspektiv. Vi tager altså udgangspunkt 

i protesebrugerens synspunkt til at forklare relationen mellem brugeren og protesen. Da det ikke 

er selve teknologien som er i fokus, er det en kort og overfladisk beskrivelse af protesen som 

teknologi. 

 

En protese er som sagt en kunstig erstatning af en manglende eller defekt kropsdel. Der findes 

mange forskellige proteser, men vi har valgt at fokusere på benproteser da alle vores interviewede 

har haft benproteser. Inde for benproteser er der også en liste af forskellige proteser, man kan få 

alt efter hvor din stump er på benet og hvor avanceret din protese skal være. Ud af vores 
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interviewpersoner har tre af dem haft underbensproteser, og en har haft en lårbensprotese med 

et computerknæ. Hvis man skal have en protese der starter fra over knæet, er der forskellige 

muligheder man kan få i forhold til knæet som er et meget avanceret led. Vores interviewperson 

havde et computerknæ som er en relativ ny teknologi. Computerknæet bliver programmeret 

specifikt til protese brugeren. Computerknæet giver meget mere førlighed og tilpasser sig til det 

terræn man går i, så brugeren ikke har så meget at tænke på i forhold til det forskellige underlag 

man kan opleve. Computerknæet gør det også nemmere at gå på trapper, selvom det stadig er 

besværligt. Computerknæet forsøger også at lære hvordan brugeren går på det mens det bliver 

brugt, for at optimere processen. 

  

En benprotese kan blive fastgjort på flere forskellige måder. En benprotese over knæet kan blive 

fastgjort ved et tætsluttende hylster, som laver et lille vakuum, så det sidder fast. Man kan også få 

en silikoneliner som man ruller på benstumpen, som så kan sidde fast enten med en snor som 

hæftes på i bunden eller et lille spyd i bunden som kan låse sig fast i bundstykket. Man kan også 

bruge silikonelineren til nemmere at danne et vakuum med en lille udluftningsventil eller en 

pumpe som danner konstant undertryk. Man kan også fastspænde protesen ved hjælp af en sele 

som er spændt fast til kroppen.  

En protese under knæet har også mange forskellige måder at sidde fast på alt efter hvor den er 

placeret, men den mest almindelige metode er med en silikonemanchet som man ruller ud over 

stumpen.  

Når man har en benprotese er det vigtigt med omhyggelig pleje af stumpen da den er lukket 

lufttæt inde i protesen i op til flere timer dagligt. Dette kan skabe flere forskellige problemer for 

stumpen, P2 18:40 “for det gør hamrende ondt i starten, af helgolands til. Og det bliver rødt, og 

huden går af, og du skal have plaster, og du skal dit, og du skal smøre, du skal rense, du skal 

vaske”. Alle disse forskellige problemer som kræver en masse ressourcer og tid til at pleje, kan 

virke som en barriere til at få et meningsfyldt lige igen. P2 snakker lige før citatet omkring at 

mange giver op på livet fordi de får så mange problemer og ekstra ting de lige pludselig skal sørge 

for.  

 

Ud fra vores interviewpersoner er det ikke kun dårligt alt det der sker efter man har fået en 
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protese. Vores interviewpersoner har selvfølgelig været meget positive mennesker og er kommet 

godt igennem deres forhold, men de er alle enige i at det er den rigtige indstilling at have, at gøre 

hvad man kan for at overkomme omstændighederne. På den måde har det også bragt positive 

konsekvenser til deres liv, f.eks. har de fået nye netværker med mennesker som de måske ikke 

ville have kommet i kontakt med ellers. Nogle af interviewpersonerne nævner også at de er blevet 

stærkere mennesker af at overkomme alle de problemer som de har mødt, P2 14:35 “man bliver 

stærk til at kæmpe for det man vil have. Det udvikler os”. Der er en masse konsekvenser at have en 

protese bringer, men ifølge vores interviewpersoner bliver man kun stærkere af det hvis man har 

den rigtige indstilling.  

Det er altså vigtigt at acceptere den situation man er i og acceptere protesen. Da vi spurgte vores 

interviewpersoner om hvordan deres forhold til deres protese var, altså om de føler det er en del 

af dem selv, eller bare som et redskab. Interviewpersonerne virkede umiddelbart ikke til at have 

tænkt så meget over dette før, men kom alle frem til at det var en del af dem selv.  

Protesen har altså den betydning for vores interviewpersoner at de ser den som en del af dem. P4 

24:50 “Jeg synes det er en del af en, for du kan ikke noget uden” . Det er ikke længere blot et 

redskab for at kunne gå rundt, men noget som er en del af dem. Den bliver en erstatning af benet, 

som de får samme følelse omkring. Det virker til at den får samme betydning som da de havde et 

ben, fordi den er afgørende for at kunne komme rundt. Det bliver som nævnt mere end bare en 

lille hjælpende hånd, men ret afgørende for en livskvalitet at man kan handle selv, komme rundt 

og køre bil. P3 25:35 “kører du bil? jaja”. Her er et eksempel på at protesen hjælper hende med at 

køre bil, hvilket skaber meget uafhængighed af andre, dette er med til at skabe en nemmere 

tilværelse, og minde om det man havde før. I vores fokusgruppeinterview havde alle tre personer 

blevet amputeret under knæet, og de nævner at de ville have været værre hvis det var op til 

hoften. Men “P2” havde mistet sit ben i en ulykke og havde mistet det op til hoften, hun nævner 

hun faktisk ikke på noget tidspunkt hun havde det værre. Vi kan tolke det som om at hun ikke 

tænker på at hun har det “hårdere” end andre, men det handler om viljen til at ville igang igen.  
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Diskussion 

 

Ved projektets start havde vi en klar formodning om at vi ville møde mennesker der var blevet 

svækket af at have fået tildelt en protese og de foregående traumer der ledte til anskaffelsen af 

protesen. Det skulle ikke vise sig at være tilfældet, selvom om projektgruppen prøvede at holde et 

fra starten åbent sind, var vi fra start farvet af de negative konnotationer der er forbundet med at 

at have en protese. Arbjedsspørgsmålene bærer også præg af der har været negativt bias fra start 

af, det har altså været svært at være teoriuafhængige men ud fra vores interviews og mødet med 

protesebrugerne, blev vi oplyste om at ikke alt var så negativt som vores formodning fik os til at 

tro. Vi blev derfor tvunget til også at kigge på de positive konsekvenser der opstod ved protese 

brug, dette kunne f.eks. være den samhørighed og fællesskab med andre protesebrugere der 

opleves gennem de grupper interviewpersonerne deltager i. Interviewpersonerne udtrykker også 

at det var en mulighed for personlig vækst der gjorde dem mere resiliente mentalt.  

 

Vores projekt har visse fejlkilder som alle har haft en indvirkning på vores projekt. Alderen på 

vores respondenter har været ret ensidigt ældre og midaldrende, det kunne have givet et mere 

fyldestgørende billed af oplevelsen at leve med en protese, hvis vi have haft yngre 

interviewpersoner i 20erne og 30erne. Dette kunne måske have enten afkræftet eller bekræftet 

nogle ideer omkring den fysiske formåen af unge med proteser. Dette bliver kun berørt ganske 

kort under et interview hvor der bliver fortalt at unge generelt har et højt fysisk niveau selv efter 

protesen. Det havde været mere troværdigt, hvis vi kunne have fået den information direkte fra 

de unge. Alle protesebrugerne vi har snakkede har været enkelt bens amputerede, der er derfor 

ikke nogen praktisk variation mellem vores interviewpersoner. Det havde, igen, her givet et mere 

helt billede af protese oplevelsen hvis vi havde snakkede med folk med andre typer proteser. Der 

er helt sikkert også andre udfordringer forbundet med at have en arm/hånd protese, i forhold til 

en ben/fod protese og det havde været godt også at have kunnet kortlægge effekten af denne 

variation. Heldigvis har alle vores interviewpersoner haft relativt nemt ved at tilpasse sig deres 

protese og virkede til at leve et fuldt og lykkeligt liv på trods af deres protese, vi fik dog under 

interviewene at vide at det ikke er alle der har klaret transitionen lige så godt som dem. Det havde 

igen været bedre også at kunne belyse de negative følelser og tanker, det havde måske også 

kunne “bekræfte” de negative konnotationer vi havde som indgangsvinkel. Det er også klart at det 
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er nemmere for de gode eksempler at komme frem, da de, som vores interviewpersoner, er åbne 

omkring deres protese brug end for de mennesker der er er ulykkelige over deres brug af proteser 

og de omstændigheder der ledte dem til det. De psykologiske forandring af interviewpersonernes 

identitet har også været besværlige at spore sig ind på, da der er gået lang tid mellem at vores 

interviewpersoner har fået protesen til at vi har snakkede med dem. Det har selvfølgelig gjort at 

dem vi snakkede med har haft tid til at bearbejde omstændighederne. Det havde været godt for 

projektet at snakke med folk i forskellige stadier af processen, og det havde været givende hvis vi 

havde haft mulighed for at følge en person fra vedkommendes anskaffelse og gennem 

tilvænningen osv. dog har der både været praktiske hensyn og etiske problemstillinger at tænker 

over før sådan et feltarbejde ville have fundet sted, derfor blev det aktivt fravalgt. Disse etiske 

problemstillinger ville have været hvorvidt at vi kunne tillade os at stille “hårde” spørgsmål til et 

menneske i en relativ sårbar position, uden at forværre personens mentale tilstand. Da vores 

interview spørgsmål omhandler noget så diffust som “identitet” har det været svært at få “rigtige” 

svar ud af vores interviews, da identitet ikke bare er noget der skifter som et knips med fingrene 

har vores respondenter ofte sagt at de er den samme person før som efter. Dette kan også 

sagtens være rigtigt, men for at være mere sikre på vores resultater kunne vi også have arrangeret 

interviews med interviewpersonernes pårørende og nærmeste for at høre om de havde bemærket 

en forskel i protesebrugerens opførsel og/eller ytringer efter de fik protesen kontra før protesen. 

Da det som nævnt ovenfor var svært at få rigtige svar ud af vores interview har vi også været nødt 

til fortolke på de udsagn vores personer er kommet med under interviewet når deres “parader” 

faldt, da mange af de mest interessante udtalelser er kommet ikke som direkte svar på vores 

spørgsmål men ofte som en “lille” detalje i samtalen under interviewet.                          
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Konklusion 

Ifølge vores interviewpersoners direkte udsagn, sker der umiddelbart ikke nogen forandring i 

deres selvopfattelse efter en protese. Gennem vores fortolkning af interviewpersonernes svar, 

viser der sig nogle glimt af at vores interviewpersoner er klar over at de, ihvertfald fysisk, fremstår 

anderledes end andre. Om selve identiteten ændre sig er et meget kryptisk og kompliceret svar at 

komme frem til da ens identitet er en substans som kun kan mærkes i nutiden.  

Vi er også kommet frem til at vi kun har fået en side af sagen, som er selve protesebrugernes eget 

perspektiv lang tid efter anskaffelsen af protesen. Det havde også været godt at få eksterne 

vurdering fra pårørende og andre om vores interviewpersoner da det også i høj grad er vores 

sociale grupper der er med til at definere os. Vi mener også at vi kunne komme frem til andre 

perspektiver fra protesebrugere i andre faser af erhvervelsen af protesen. Så vi kan konkludere at 

vi kun kan komme frem til et delvist svar på problemstillingen, fordi det har mange nuancer. Dette 

svar er kun partielt og interviewpersonernes udtalelser vidner om at der ikke sker en ændring og 

det har ikke været muligt for projektgruppen at belyse ændringerne hvis de findes. I vores analyse 

så vi dog indikationer på, at deres omgivelser havde en anden opfattelse af vores 

interviewpersoner, end de selv havde lagt mærke til. Det kan muligvis tyde på at der er har været 

en ændring som de ikke selv har været klar over. Det er en vinkel vi ikke kan være sikker på, og 

noget som vi ikke har arbejdet videre med, netop fordi det er et meget komplekst spørgsmål der 

kræver mere empiri fra forskellige vinkler.  
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