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Resume 

I denne opgave, vil vi skrive overordnet om emnet proteser. Vi vil undersøge om en protese, kan 

ændre ens selvopfattelse. Dette vil vi gøre, ved at redegøre og beskrive begreber inden for 

sociologi og videnskabsteori, og herefter vil vi bruge denne teori samt vores metode, til at lave en 

analyse af vores empiri. Afslutningsvis, vil vi diskutere hvilke utilsigtede effekter, der kan 

forekomme ved det at have en protese, og herefter lave en konklusion på hele vores opgave.   

 
 
Abstract 
 
The main focus in this assignment is prostheses. Furthermore, how a prosthesis can affect the 

human self-perception. Based on sociology and scientific theories, analysis of our data, and a 

discussion of these results, we are going to make a conclusion of the whole assignment, with the 

focus to find which negative and positive effects, that can be connected to the fact to a have 

protheses, as a human, nowadays.   

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eksamensgruppenr.: V1824788513 
   

 4 

Læsevejledning 

 
Vi har delt vores opgave, i 7 kapitler. Opgaven, skal læses i kronologisk rækkefølge. I 
nedenstående afsnit, er der en oversigt over, hvad de forskellige kapitler indeholder.  
 
I kapitel 1, bliver følgende beskrevet: problemfelt, semesterbinding, problemformulering og 
arbejdsspørgsmål, afgrænsning og overvejelser, motivation, arbejdsproces og baggrundsafsnit. 
Dele af dette kapitel, kan indeholde samme tekst fra vores forrige gruppe med gruppenr.: 
V1924809625.  
 
I kapitel 2, præsenteres opgavens teori. Teorien indeholder sociologiske perspektiver fra Norbert 
Elias og Erving Goffman, samt videnskabsteoretiske principper i form af klassisk fænomenologi og 
postfænomenologi.  
 
I kapitel 3, præsenteres opgavens metodeafsnit. Vi redegør for først og fremmest for den 
kvalitative metode. Her beskriver vi: etiske retningslinjer fra forsknings – og innovationstyrelsen, 
mikro – og makroproblemstillinger, de fire tommelfingerregler, interviewmetode. Herefter, 
redegør vi for hvad videnskabsteori er, samt den tredelte læringsmodel. I alle afsnit, har vi til slut 
beskrevet hvordan vi har brugt metoderne, i vores opgave.  
Dele af dette kapitel, kan indeholde samme tekst fra vores forrige gruppe med gruppenr.: 
V1924809625.  
 
I kapitel 4, analysere vi vores indsamlede empiri fra vores interviews, og kobler dette til Norbert 
Elias og Erving Goffman, samt fænomenologi og postfænomenologi.  
 
I kapitel 5, diskutere vi vores analyse og empiri. Vi diskuterer hvilke utilsigtede effekter, der kan 
forekomme, ved at have og få en protese, ud fra vores resultater fra vores analyse.  
 
I kapitel 6, udarbejder vi en konklusion af hele vores opgave, og en perspektivering, som handler 
om skøndhedsidealer og transhumanisme.  
 
I kapitel 7, ses vores litteraturliste og bilag.  
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Kapitel 1: Indledning  

Problemfelt  

Hvordan man opfatter sig selv, er meget individuelt og subjektivt. Yderligere, kan der også være 

forskellige opfattelser, af hvordan menneskerne omkring os, samt hvad vi selv mener, er vores 

identitet, og på samme tid, hvilken rolle man har i samfundet. Denne rolle, kan både være, tildelt 

eller selvvalgt, men oftest betyder ens selvopfattelse, en stor del af, hvem vi er som individer, ikke 

kun i selve samfundet, men faktisk i alle sociale sammenhænge. Udviklingen af teknologier, 

ændres konstant, og kan påvirke menneskets sammenspil med hinanden. Vi har derfor valgt at 

undersøge, hvordan at en udvalgt teknologi, kan påvirke menneskets opfattelse af dem selv. Vi har 

derfor valgt proteser, som teknologi – eller artefakt -, da den på flere måder, er en del af det 

menneske der bære den, men på samme tid, også er en ”separat” teknologi. Sammenhængen 

mellem dette, mener vi er en interessant problemstilling, da man kan undre sig over påvirkningen 

af protesen, og hvilke skillelinjer der er at finde mellem teknologien og mennesket. For at få svar 

på denne undren, har vi taget udgangspunkt i at indsamle empiriske materiale. Dette gør vi, da vi 

udover vores undren, ikke ved hvordan det at have en protese, kan påvirke en. Vi har dog en 

formodning, om at der er flere utilsigtede effekter, der altså påvirker protesebrugerens liv og 

opfattelse af hvordan de fremstår.  

 

Vi anvender begreber, fra Norbert Elias og Erving Goffman, om civilationsprocessen og følelsernes 

sociologi. Dette er med til at fremme vores forståelse for hvordan følelser har udviklet sig i takt 

med historien, samt hvordan man som menneske, opfatter interaktioner, både i selve situationen 

og set udefra. Dertil, anvender vi begreber fra inden for videnskabsteorierne: fænomenologi og 

postfænomenologi. At anvende, fænomenologi gør at vi får en forståelse for hvordan mennesket 

som væsen, skaber sin egen realitet og verden. Postfænomenologien, kan bruges til at 

forstå sammenspillet mellem teknologien og mennesket.  

 

I vores analyse, diskussion og konklusion, har vi til mål at finde ud af om en protese, kan ændre 

ens selvopfattelse af sig selv, eller ej.  
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Semesterbinding 

Vi opfylder kravene semesterbindingen, da vi inddrager dimensionen Subjektivitet, teknologi og 

samfund (STS) i det vi undersøger forholdet mellem mennesker og teknologi, og hvordan dette 

spiller en rolle i vores samfund. Herunder anvender vi faget videnskabsteori, da vi arbejder ud fra 

et videnskabeligt og filosofisk perspektiv. Vi undersøger mennesket som protesebruger, under de 

tilhørende faglige principper: fænomologi og interview.  

Derudover inddrager vi dimensionen Teknologiske systemer og artefakter (TSA), da vi redegør og 

undersøger proteser, som et artefakt. Her kan der altså argumenteres for at en protese, kan anses 

som at være en teknologi.  

Kravet om semesterbindingen, er derfor opfyldt, da vi har inddraget mindst to dimensioner, som 

er STS og TSA. 

 

Problemformulering og arbejdsspørgsmål  

Vores problemformulering er: Hvordan kan en protese, ændre ens opfattelse af sig selv?  

 

Selve vores problemformulering, vil blive besvaret løbende, i hele vores opgave. Yderligere, har vi 

på baggrund af dette, lavet 5 arbejdsspørgsmål. Disse arbejdsspørgsmål, vil blive besvaret hele i 

opgaven, i form af vores teori, metode, analyse, diskussion, konklusion, og derfor er spørgsmålene 

ikke sat ind i selve vores opgave.   

 

De 5 arbejdsspørgsmål, vi har lavet, er følgende: 

1. Redegør for civilationsprocessen og følelsernes mikrosociologi   

2. Redegør for centrale principper indenfor fænomologi og postfænomologi  

3. Hvilken sammenhæng er der mellem mennesket og protesen, som teknologi?  

4. Hvordan kan protesebrugere føle sig anderledes?  

5. Hvilke utilsigtede effekter, kan der være, ved det at være protesebruger?  

Afgrænsning og overvejelser  
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Vi har i denne opgave, gjort os flere overvejelser, omkring hvilken vinkel vi har skulle fokusere på, i 

opgaven. Derfor, har vi foretaget os en række afgrænsninger, af det vi mente ikke skulle være med 

alligevel, eller i det hele taget.  

 
I forhold til vores interview med protesebrugere, var vi ikke sikre på om det var muligt at 

få kontakt til nogle personer, som vi kunne tage ud og interviewe. Faktisk, ville vi i starten arbejde 

antropologisk og udføre feltarbejde, hvor vi ville have observeret protesebrugere, over en længere 

periode. Dette droppede vi, da vi hurtigt fandt ud af at det ikke var muligt at observere flere 

protesebrugere, på samlet et sted. I stedet, valgte vi at lave et semistruktueret interview. Ved at 

interviewe kun få personer, var målet at få nogle spændende førstehåndsberetninger, om vores 

emne. I forhold til metode hertil, lavede vi her en interviewguide, som skulle gøre at vi via vores 

interview, kunne prøve at få svar på de ting vi undrede os over. Vi lavede interviewguiden, på 

baggrund af vores foreløbige teoriafsnit om kvalitativt interview.  

I forhold til vores teori, ledte vi efter noget, der kunne hjælpe med at vi bedre kunne prøve at 

forstå og forklare, vores informanters position (at være protesebruger), istedet for bare at 

generalisere. Her besluttede vi os, for at anvende sociologi. Derudover valgte vi teori om interview 

og videnskabsteori, som vi kunne bruge til at supplere med, i vores analyse og diskussion. Vi 

overvejede at anvende etik og moral, men dette valgte vi fra, i det at vi mente det ville blive for 

svært at bruge, da vi ville have meget følsomme data fra vores interview koblet til en ligeså følsom 

teori, og dette mente vi ikke ville kunne give et så godt udfald.  

I forhold til vores analyse, overvejede vi kun at anvende sociologi, fra Norbert Elias og Erving 

Goffmann, men fandt ud af det nok ville passe godt, at tilføje lidt videnskabsteori: fænomenologi 

og postfænomenologi, også. Vi valgte teori om stigma og sindet fra, da vi følte det ville komme fra 

langt væk, fra vores fokus og arbejdsspørgsmål.  

 

Arbejdsproces  

 
I starten af vores arbejdsproces, brugte vi meget tid på at finde den rette litteratur, og de teorier, 

som ville passe bedst til vores problemstilling. Vi gjorde os altså klogere på vores emne, og 

samlede viden. Herfra gik vi i gang med at lave indledning, teori, metode og alt formalia. 

Undervejs i arbejdsprocessen, blev vores oprindelige gruppe, splittet op, så det blev en 
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tomandsgruppe. Herefter, foretog vi os tre interviews, som var vigtige, da de er en stor del af 

vores opgave. Da vi havde samlet vores empiri, kunne vi lave vores analyse og diskussion. 

Afslutningsvis, lavede vi så en konklusion ud fra vores resultater fra analyse og diskussion. Ud fra 

alt dette, fandt vi inspiration til forskellige forslag til eventuelle perspektiveringer og hvordan 

dette kunne have ændret udfaldet af vores opgave. Det har fungeret godt, kun at være to i 

gruppen, da vi har arbejdet sammen flere gange, før. Dette har gjort, at vi ikke har brugt meget tid 

på at skulle lære hinanden at kende, men mere at snakke fælles om hvad vi mente var vigtigst.  

Selve skriveprocessen, har fungeret i kronologisk rækkefølge, og vi har taget det hele fra en ende 

af, for at gøre det nemmest for os selv. Der har ikke rigtigt, været nogle forhindringer i 

skriveprocessen, udover at udvælge hvad der skulle med, og hvad der skulle vælges fra.  

 

Baggrundsafsnit 

I dette afsnit, har vi valgt at beskrive begreber, som er vigtige at få en forståelse for.  
 
Benproteser  

 
Vi har valgt, kun at redegøre for benproteser, da begge vores informanter, har benproteser.  
 
1En benprotese, er et hjælpemiddel, som erstatter en mangelfuld eller amputeret del af benet 

eller en fod. Formålet med protesen, er at give brugeren muligheden for at leve så normalt som 

muligt, og hermed også at kunne være så aktiv som ønsket. Hvis benet bliver amputeret, vil 

benprotesen altså give nogle af funktionerne tilbage, så man næsten kan gøre det man kunne før 

amputeringen, men protesen vil aldrig kunne erstatte det mistede, så tilstanden er lige så god som 

før. De hyppigste årsager til benamputationer er karsygdomme, diabetes, kræft og ulykker. 

Benproteser, kan også opdeles i forskellige former for proteser, og nogle af disse er hofteproteser, 

lårbenproteser, knæproteser og underbensproteser.  

 

Fantomsmerter  

 

 
1 Internetadresse: http://www.bandagist-centret.dk/Hvad_laver_en_bandagist  
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2Fantonsmerter, kan opstå hvis en person har fået amputeret en legemsdel, og dette kan medføre 

til at personen oplever smerter i den kropsdel, som ikke er der længere 

 

Kapitel 2: Teori  

 

Følelsernes sociologi  

 

Vi vil I dette afsnit, redegøre for Norbert Elias teori om civilationsprocessen og Erving Goffmans 

teori om fremmedgjorthed. Dette gør vi på baggrund af uddrag fra bogen 3”Følelsernes sociologi”. 

Følelsernes sociologi, er en bog som indeholder sociologiske teorier, metoder og praksisser. I 

kapitlet: 4”Civilationsprocesser og følelsernes mikrosociologi ”, bliver menneskets følelser 

beskrevet, af sociologierne Norbert Elias og Erving Goffman.  

 
5Norbert Elias, skriver overordnet om civilisationsprocessen og dens betydning for ens følelser. 

Disse følelser, mener Elias, ikke er upåvirket af historieske forandringer. Han anvender begrebet 
6”civiliseringstese”, hvori han beskriver hvordan at menneskets adfærds – og følelsesliv over tid, 

udvikler sig, fra at være nogenlunde frie til at blive mere reguleret. Hertil, nævner Elias begrebet 
7”figurationer”, som han mener betegner forskellige sociale formationer eller enheder, som har en 

sammenhæng på grund af gensidighed afhængighed. I denne sammenhæng, nævnes begrebet 
8”metodologisk relationsisme”, som går ud på at undersøge de relationer der er mellem 

mennesker, positioner og figurationer. Elias, mener at følelser altid viser sig inden for sådanne 

bestemte figurationer, såsom ens familie, og at følelser aldrig står stille, da de er i konstant 

forandring. 9Derudover, mener Elias at følelser, er vigtige i forhold til deres påvirkning af 

fysiologiske, adfærdsmæssige, og emotionelle aspekter. Dette er da menneskets følelser, hjælper 

 
2 Internetadresse: netdoktor.dk/nyheder/fantomsmerter-hvor-kommer-de-fra.htm  
3 Glavind Bo, Inger og Michael Hviid Jacobsen: Følelsernes Sociologi, 2017. 
4 Civilationsprocesser og følelsernes mikrosociologi. Hviid Jacobsen, s. 113-139.  
5 Ibid, s. 113-124.  
6 Ibid s. 115  
7 Ibid  
8 Ibid s.116 
9 Ibid  
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med at regulere og organisere, ens samvær til andre mennesker. Derudover nævnes en række, af 

Nobert Elias værker, som omhandler denne civilisationsproces, hvor han fokuserer 

på hofsamfundet og deres magtposition, teatralske fremtoning og følelsesmæssige rationalisering. 

Hertil nævner Elias, hvordan at menneskets selvopfattelse i vestlige verden blev ændret, i takt 

med at individ og samfund, blev tættere forbundet. Selve resultatet af civilationsprocessen, var et 

skift fra det traditionelle samfund, til det moderne. Måden at udtrykke sig på, og ens måde at 

forstå følelser på, blev dermed også ændret gradvist. Dannelse af mennesket, og ens respekt for 

andre mennesker var altså nu ændret, og her mener Elias at det er vigtigt at pointere, i hvor høj 

grad at civilationsprocessen påvirker menneskets adfærd og samvær. Mennesket, der ikke fulgte 

’de nye normer’ i samfundet, kunne derfor føle ubehag eller skam, da deres opførsel ville kunne 

blive opfattet som værende uciviliseret eller det at være udannet, i form af deres adfærd, og i 

forhold til dette nævner Elias begrebet: 10”erfarings afsondring”. Ud over dette, opstod der en klar 

skillelinje mellem ens offentlige og private liv, som man som individ også skulle tilpasse sig til, for 

at passe ind i samfundet.  
11I forbindelse med hele denne civilisationsproces, bliver Elias opmærksom på hvordan at 

informalisering og decivilisering -tendenser, kunne blive set som en kortvarig omvendelse af hele 

processen, og hvordan at det var svært at undgå, da det ligesom havde dannet grundlaget for 

normerne, i starten af det 20. århundrede. 12”Informalisering” beskriver hvordan at vores sociale 

liv bliver påvirket af en uformel og mindre autoritær indstilling, som er til at finde på 

arbejdspladsen, derhjemme, eller i andre sociale sammenhænge. Elias, mente at der inden for 

forskellige situationer i ens liv, i slutningen af det 20. århundrede opstod en større individuel 

frihed, til at handle og føle på bestemte måder. Dette, var blandt andet på grund af den stigende 

udvikling af ligestillingen fordelt mellem køn, alder og status. 
13Informaliseringen, førte altså til en frihedsfølelse fra den ellers ydre tvang, og på samme tid 

opstod der udfordringer i det at skulle kontrollere sig selv, da man nu kunne gøre som man havde 

lyst til, inden for de eksisterende normer, bare under mere individualiserede vilkår.  

 

 
10 Ibid s.121 
11 Ibid s.122 
12 Ibid  
13 Ibid s. 123 



Eksamensgruppenr.: V1824788513 
   

 11 

I modsætning til Norbert Elias, som skriver om det historiske perspektiv af civilationsprocessens 

udvikling og de følelser der følger med hertil, skriver Erving Goffman om 14fremmedgørelse i og fra 

en igangværende interaktion, og følelsen af forlegenhed, i forskellige sociale sammenhænge.  

 

Goffman, skriver i sit essay: 15”Alienation from Interaction”, om denne fremmedgørelse, som et 

udfald af at man ikke, som i de ellers fleste situationer, involverer sig spontant i den med dem, der 

er til stede. Goffman, skriver det som følgende, i stedet:16” Vi har således en normativ forventning 

om, at de mennesker, der indgår i sociale sammenhænge eller samtaler med os, virker forholdsvis 

opmærksomme, interesserede, engagerede, og involverede, i netop det, der foregår når de er 

sammen med os…”. Dette gælder for, de tilfældige møder på gaden til de mere formelle møder, på 

ens arbejdsplads, eller de fleste former for arrangeret medieret kommunikation. Dette kalder 

Goffman, for 17”Involveringsforpligtelse”. Hvis man heraf får følelsen af fremmedgørelse, er det 

fordi at den spontane involvering svigter, og hermed bliver til det Goffman, kalder for 
18”utilstrækkelig involvering”. Ud fra denne spontane involveringsproces, skelner Goffman, mellem 

fire forskellige former for fremmedgørelse. Den første, er 19”ydre optagethed”, som går ud på, at i 

stedet for at interessere sig for det der foregår i selve situationen, er man optaget af noget som 

befinder sig uden for situationen, som så gør at man er distraheret, og ikke er til stede. Den anden, 

er 20”selvbevidsthed”, som går ud på, at man i stedet for at være optaget af selve situationen man 

er i, eller noget som befinder sig udenfor, så er man distraheret af sig selv. Denne distraktion, kan 

være tanker som forstyrrer eller begrænser, ens tilstedeværelse og 21”derfor bryder man ens 

involveringsforpligtelse”. Den tredje, form for fremmedgørelse er 22”interaktionsbevidsthed”, som 

går ud på at man som individ, er så bevidst om selve interaktionen man er i, at man faktisk slet 

ikke er i stand til at være nuværende eller til stede. Den sidste, er 23”andrebevidsthed”, hvor at 

man i stedet for at være opslugt af ydre forhold, sig selv, eller de andre i interaktionen, simpelthen 

 
14 Ibid s. 125-136 
15 Ibid s. 127  
16 Ibid s.127  
17 Ibid s.128 
18 Ibid  
19 Ibid  
20Ibid  
21Ibid  
22Ibid  
23Ibid  



Eksamensgruppenr.: V1824788513 
   

 12 

glemmer at være i selve situationen, dette forklare Goffman, således: 24”…Hvor man er i selskab 

med enten en meget smuk, eller meget grim person, eller det kan være en person med en udtalt 

talefejl eller dialekt, deformiteter i ansigtet eller andre synlige skavanker, hvis udeseende eller tale 

således forstyrrer ens evne til at engagere sig spontant i det der udspiller sig”. Derudover, nævner 

Goffman, også 25”overinvolvering”, som en femte form for fremmedgørelse, som går ud på, at en 

person er overdrevet involveret eller optaget af en anden person, så det automatisk kan få folk til 

at tage afstand til personen der opfører sig sådan, og derfor bliver ens egen involvering i 

interaktionen en andens følelse af fremmedgørelse. Indre fremmedgørelse fra en interaktion eller 

en oplevelse af, at andre var fremmedgjorte, kan påvirke den igangværende samhandling, og 

på samme tid kan det også ændre ens fremtidige følelser, da ens ønske om at deltage i fremtidige 

interaktioner, kan være forandret. Følelsen af fremmedgørelsen, kan ifølge Goffman, have 

betydninger for ens selvopfattelse og samhandlingsmønstre, og ikke kun i den konkrete situation.  

En anden form for følelse, som Goffman, finder interessant er 26’forlegenhed og ens sociale 

organisering’. Her analyserer Goffman, forlegenhedens sociale væsen, og hvordan at mennesket 

forsøger at dæmpe, begrænse, og modvirke forlegenhedens generende følelser. 
27”Indtryksstyring”, er et begreb som Goffman, bruger til at beskrive hvordan at mennesket 

gennem dens fremtoning, tale, bevægelse og performance forsøger at præsentere et selvstyret og 

positivt billede af en selv, og på denne måde kan prøve at forme andres indtryk af ens ønskede 

identitet, og hvordan vi agerer i igangværende samhandlinger. I denne sammenhæng, nævner 

Goffmann begrebet 28”ærbødighed”, som er det forhold, hvor at andre mennesker giver os en 

form for anderkendelse af os og det vi fremstår som, når vi møder dem. Følelsen af forlegenhed 

eller flovhed, er et udtryk af at vi har mistet kontrollen over os selv, og derfor opleves disse 

følelser som at være særdeles ubehagelige og ydmygende, og derfor er:29”Forlegenhed er med 

andre ord resultatet af en oplevet miskreditering af selvet i et socialt møde”.  

 

Både Norbert Elias og Erving Goffman har fokus på at undersøge ’negative’ følelser, såsom skam 

 
24 Ibid s.129  
25 Ibid 
26Ibid s.130  
27Ibid  
28Ibid  
29Ibid  
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og forlegenhed. Dog var Goffman, mere interesseret i at undersøge følelserne, i konkrete sociale 

situationer, hvor at Elias var mere interesseret i at kigge på civilationsteoretiske perspektiver og 

den historiske udvikling.  

 

Fænomologi og postfænomenologi 

 

I dette afsnit, vil den filosofiske tilgang, klassisk fænomologi og postfænomologi, blive beskrevet. 

Vi kigger på hvad det er for en metode, og hvordan at den kan blive anvendt i ens forskning.  
 

Fænomenologi  

 

I dette afsnit, vil vi anvende bogen 30”Kvalitativ metode” af Svend Brinkmann og Lene Tangaard, til 

at beskrive hvad fænomenologi er.  

 
31Edmund Husserl, grundlagde i starten af 1900-tallet, den filosofiske skole kaldt fænomenologi. 

Klassisk 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, inden for 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 forsat spiller en central rolle i 

forskningsprocessernes forskellige faser.  
32Husserl, beskriver forskellige fænomologiske grundtanker. Han mener at mennesket, ikke er et 

mekanisk apparat, der passivt registrere sanseindtryk, men derimod at mennesket er et væsen der 

aktivt er med til at skabe sin egen verden. Den menneskelige bevidsthed er altid intentionel. 

Derudover, beskriver han begrebet ”livsverden”, som han mener er en forudsætning for andre 

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

 
30 Brinkmann, Svend og Lene Tangaard: KVALITATIVE METODER, 2015.  
31  Brinkmann, Svend og Lene Tangaard, 2015: Fænomenologi, s. 217-s.240.  
32 Ibid  
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menneskets konkrete virkelighed, som vi erfarer, og som sker når vi tager beslutninger. Hertil 

nævnes ”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 den beskrevne oplevelse, eksistere eller ej.  
33Målet med en fænomenologisk analyse generelt, er at nå frem til en undersøgelse af 

fænomeners væsen. Dette, gør man ved at beskrive de enkelte fænomener, så man kan håbe 

på at finde deres 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.  

 

Postfænomenologi  

 

Ud fra den klassiske fænomologi, udsprang det man i dag kalder postfænomologien. Dette vil vi 

forklare hvad er, ved at anvende kapitel et fra 34”A field guide to postphenomology”, af Robert 

Rosenberger og Peter-Paul Verbeek.  

 

Rosenberger og Verbeek, beskriver hvordan at de forskellige post-fænomenologiske studier, 

overordnet har to ting tilfælles.  

Første ting som postfænomenologien har tilfælles, er at de undersøger alle teknologier i forhold 

til:35”relations between human beings and technological artifacts…” og på samme tid fokusere de 

på de forskellige måder, hvorpå at teknologi kan være med til at skabe et bånd, mellem 

mennesker og dens verden. Rosenberger og Veerbek, ser ikke teknologier som kun at være 

funktionelle og instrumentelle objekter, men mener at teknologi kan ses som en formidler, 

bestående af menneskelige oplevelser og praksisser. Anden ting som postfænomenologien har 

tilfælles er:36”… they all combine philosophical analysis with empirical investigation…”, hvilket vil 

 
33 Ibid  
34 Rosenberger, R., & Verbeek, A Field Guide to Postphenomenology, 2015. 
35 Ibid s.9 
36 Ibid  
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sige at man inden for den postfænomologiske tilgang, starter med at tage udgangspunkt i en 

udvalgt teknologi og udviklingen af den. Herefter, kombinerer man dette med filosofiske analyser 

fra ens eget empiri fra ens undersøgelser.  

En anden forsker, som beskæftiger sig med postfænomologien, er filosoffen 37Don Ihde. Ihde, har 

forskellige såkaldte nøglekoncepter, til at forstå og arbejde med postfænomologien, inden for det 

han kalder menneskelige – teknologiske relationer. Disse relationer, har han delt op i fire 

former:38”embodiment relations, hermeneutic relations, alterity relations, and background 

relations”. Vi vil dog kun redegøre for ”embodiment relations” og ”hermeneutic relations”.  

 
39Embodiment relations, beskriver Ihde, som at når en teknologi er ”embodied”, betyder det at 

den omformer en brugers oplevelse gennem en enhed. Som en del af denne enhed, bliver 

brugerens kropslige bevidsthed også taget med. Den teknologiske formidling, mellem en bruger og 

verden, præsenteres således: human – techonology – world, men når det er en embodiment 

relation til en teknologi præsenteres det således: (I – technology) à world. 

 
40Hermeneutic relations, også kaldt for hermeneutiske relationer, beskriver Ihde som et begreb til 

at henvise til de teknologier, som bruges gennem en handling, til at opfatte og fortolke enhedens 

information. I stedet, for at opleve verden gennem enheden som i en ”embodiment relation”, så 

oplever brugeren i en hermeneutisk relation et transformeret møde med verden, via den direkte 

oplevelse og fortolkning, af selve teknologien. Ihde, præsenterer den hermeneutiske relation som: 

I à (Technology – World).  

 
41Afslutningsvis, beskriver Rosenberger og Verbeek post-fænomenologiens studier, som at have 

flere forskellige karakteristiske elementer, som hver især har noget tilfælles:  

1. Der fokusereres på at forstå de roller, som teknologier spiller i, i det forhold der er mellem 

mennesket og verden, samt at analysere implikationerne af disse roller, teknologierne så 

har.  

 
37 Ibid s.13 
38Ibid  
39 Ibid s. 14  
40 Ibid. s. 16-17 
41 Ibid s.31  
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2. Relationerne mellem mennesker og teknologi, indebærer, at postfænomenologiske studier 

altid skal inkludere empirisk arbejde, som er grundlaget for den filosofisk refleksion.  

3. Postfænomenologiske studier, undersøger hvordan man i de relationer, der opstår omkring 

en teknologi, udgør en specifik ’verden’, inden for et specifikt emne.  

4. Den postfænomenologiske tilgang, undersøger en begrebsmæssig analyse, af 

implikationerne i teknologier. Dette udføres for en eller flere specifikke dimensioner.  

 
Kapitel 3: Metode  

 

Kvalitativ metode  

 

I dette afsnit, vil vi redegøre for udvalgte forskningsmetoder og tilgange, inden for kvalitativ 

metode. Dette gør vi ved at primært, ved at anvende bogen 42”Kvalitative metoder”, af Svend 

Brinkmann og Lene Tangaard.  

 

Etik   
43Kvalitativ 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.   

Når man arbejder kvalitativt, skal man huske at arbejde etisk og moralsk. I forhold til dette, findes 

der altså forskellige etiske regler, som afhænger af hvilken type forskningsprojekt man laver. 
44På forsknings – og Innovationsstyrelsens hjemmeside er der præsenteret nogle kortfattede ” 

Vejledende retningslinjer for forskningsetik i samfundsvidenskaberne”. Disse retningslinjer, er 

følgende:  

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. 

 
42 Brinkmann, Svend og Lene Tangaard: KVALITATIVE METODER, 2015.  
43 Ibid s.13  
44 Ibid s.466  
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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.  

 
45Derudover, kan man 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. I samtykket, som den der bliver interviewet, har sagt ja til – søger man imod at blive 

opfyldt som lovet, så interviewpersonen føler sig så tryg som mulig når de udtaler sig.   

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

vægt på hvilke større interesser der kan komme ud af at lave forskningen. Man kigger yderligere 

på, hvem der vinder eller taber, når forskeren offentliggør interviewet, og dette gør man ved at 

kigge på den diskurs som intervieweren mener er til gode for dem selv. 46Parker, mener at al 

forskning arbejder for eller imod magt, men at det ofte er svært at gennemskue hvilke 

magtmæssige veje ens interview går.  

 

Ud over dette, er der 47de 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 

 

Interviewmetode  

 

 
45 Ibid s. 473- 474.  
46 Ibid s.267 
47 Ibid s. 477-480.  
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Vi vil under dette afsnit, beskrive hvad semistruktueret interview er.  Vi anvender 
48”Metodebogen” af Vibeke Allerup Petersen, Anders Hassing og Per Henriksen.  

 
49Generelt, findes der flere forskellige former for interview. Vi har dog kun valgt at beskæftige os 

med den semistuktuerede interviewform, da det er denne metode vi anvender i vores opgave. 
50Det semistrukturerede interview tager udgangspunkt i at man, som interviewer laver en 

spørgeguide, hvor rækkefølgen og spørgsmålene kan tilpasses, i selve interviewsituationen. I 

interviewet, bliver der stillet yderligere og opfølgende spørgsmål, alt efter ens behov som 

interviewer.  51Man kan bruge denne form for interviewmetode, til at få en mere nuanceret og en 

dybere forståelse for informantens fortællinger, frem for at generalisere og i spørgeguiden, stiller 

man derfor åbne spørgsmål til den person man interviewer. I interaktionen mellem informanten, 

og den der interviewer, kan man altså undervejs i interviewet opdage nye dele af ens emne som 

man ikke havde tænkt over før man lavede sin spørgeguide. 52Vores udarbejdede spørgeguide og 

samtykke kan ses under bilag.  

 

I vores opgave, har vi anvendt kvalitativ metode, i det at vi har lavet semistrukturede interviews. 

Derudover, har vi taget forbehold, for etikken, bag det at skulle udarbejde et interview. Vi har 

forberedt os på, hvordan at man på bedste vis, laver et ’godt’ interview, både for informanten, og 

intervieweren. Dette har vi gjort ved at følge retningslinjerne fra forsknings – og 

innovationstyrelsen, kigge på mikro og makro problemstillinger samt taget forbehold for de fire 

tommelfingerregler.  

 

Videnskabsteori  

 

Vi vil i dette afsnit vil vi beskrive hvad videnskabsteori er, og hvilke centrale begreber der hører til 

 
48 Petersen, Vibeke Allerup m.fl.: Metodebogen, 2018.  
49 Petersen, Vibeke Allerup m.fl.: Metodebogen. 2018, Kvalitativ metode - Interviews. side 104-126.  
50 Ibid s. 104 
51 Ibid. s. 127 
52 Bilag 3  
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det at arbejde videnskabsteoretisk. Vi bruger bogen 53” Samfundsvidenskabernes Videnskabsteori” 

skrevet af Søren Juul og Kirsten Bransholm Pedersen.  

 
54Videnskabsteori beskæftiger sig med hvordan at man skaber viden, og hvad for en slags viden 

som videnskab kan levere. Det centrale i videnskabsteori, er videnskaben den selv. Det 

videnskabsteoretiske perspektiv er bygget på ontologiske og epistemologiske grundantagelser, 

hvor at der herunder er forskellige videnskabteoretiske praksisser man kan vælge at bruge. 

Ontologi, er antagelser om virkeligheden og dens sande identitet, det eksisterende, om tingenes 

væsen. Epistemologi, er antagelser om erkendelses væsen, hvad viden er og hvordan vi kan 

opnå den. En klar skillelinje af ontologi og epistemologi er realisme kontra konstruktivisme. 

Realister vil søge efter en viden, som hænger sammen med at se virkeligheden som den er, hvor at 

socialkonstruktivister vil interessere sig for hvordan at virkeligheden og sandheden skabes i vores 

samfund.  

 
55Når man arbejder videnskabsteoretisk, anvender man altså forskellige redskaber og metoder, for 

at kunne forholde sig kritisk til den viden man arbejder med. Derfor vil vi opsummere en liste, med 

hovedpointerne i videnskabsteori. Kerneelementerne i videnskabsteori er:  

- positivisme eller logisk positivisme  

- kritisk rationalisme 

- fænomologi 

- hermeneutik 

- marxisme 

- socialkonstruktivisme og diskursteori 

- kritisk realisme 

- kritisk teori 

- aktionsforskning.  

 

 
53 Juul, Søren og Kirsten Bransholm Pedersen: Samfundsvidenskabernes Videnskabsteori, En indføring. 2012. 
54 Ibid s.9-23 
55 Ibid s.399-429  
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I vores opgave, har vi valgt at arbejde med klassisk fænomologi, og postfænomologi inden for 

videnskabsteori, som metode. Dette har vi gjort, ved først og fremmest at redegøre for teorierne 

hvorefter vi har anvendt centrale begreber og principper derfra, i vores analyse, til at kunne 

forstå vores informanters udtagelser, ud fra et videnskabsteoretisk perspektiv.  

 

Induktiv, Deduktiv og Abduktiv  

 
56Ud fra den tredelte læringsmodel, som er udarbejdet af C.S. Pierce, vil vi kort beskrive hvad 

induktiv, deduktiv og abduktiv metode er.  

 

 

 
 

Ud fra den tredelte læringsmodel, kan beskrivelsen af de forskellige metoder ses. Induktiv metode, 

går ud på at viden kommer fra egen erfaring. Dette kan være fra tidligere observationer eller 

erfaringer. Herfra, generaliserer man disse erfaringer og gør det til det almene: Altså det der 

menes at være det faglige korrekte.  Deduktiv metode, er hvor at man forsøger at få en forståelse 

for et givent forskningsområde eller felt. Man udleder noget specifikt ud fra regler eller principper, 

 
56 internetadresse: https://sites.google.com/a/gaps.aabc.dk/ve_dio16-sustainability/metode/deduktiv-
induktiv-og-abduktiv 
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som menes at være almene. Abduktiv metode, er egentligt induktiv og deduktiv ’sat sammen’, og 

går ud på at man laver en hypotese, en fortolkning eller en løsningsmodel, og prøver at få dette til 

at være svaret på en problemstilling, udfordring eller noget man undre sig over. Dette vurderer 

man løbende, så det bliver til en iterativ proces.  

 

Vi har i vores opgave, både anvendt deduktiv og abduktiv. Vi har anvendt deduktiv, da vi ud fra 

forskellige teorier og litteratur, har kunne danne os en forståelse for hvordan det kan være man 

føler sig anderledes. I forlængelse af dette, har vi også anvendt abduktiv metode. Dette har vi gjort 

da vi har haft en undren om hvordan det kunne være at føle sig anderledes, som protesebruger. 

Herfra har vi revurderet denne undren løbende gennem opgaven, og det er dette som ligger 

grundlaget for hele vores problemstilling.  

 
 
Kapitel 4: Analyse  

 
 
Vi vil i dette afsnit, analysere vores indsamlet empiri - fra vores interviews – ved at koble 

udtagelserne fra vores informanter med vores teori og metode. Vi har undervejs, udvalgt hvilke 

teorier og metoder, vi mener passer bedst til udtagelserne, og derfor er det ikke alle begreber fra 

teori, og metode, der tages med i analysen. 57Alle citater er fra transskriptionerne fra vores bilag 

1(Inger) og bilag 2(Randi).  

 

Norbert Elias og Erving Goffman  

 

I første del af vores analyse, vil vi anvende vores teori, til at analysere. Som beskrevet tidligere, 

beskriver Norbert Elias, den historiske udvikling af civilationsprocessen, og hvilke ændringer af ens 

følelser, der følger med til dette og Erving Goffman, beskriver forskellige former for følelser, man 

kan opleve, i konkrete sociale situationer. Disse følelser, kan findes flere steder, i begge vores 

interviews.  

 
57 Bilag 1: Inger og Bilag 2: Randi  
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Elias, nævner begrebet: ”figurationer”, som betegner sociale formationer og som har en 

sammenhæng på grund af gensidighed afhængighed. Disse figurationer, er eksempelvis ens 

familie: 58”…Og det værste ved det det var jo ikke mig selv. Jeg mærker jo ikke noget, men det var 

min familie, min mand og mine børn eller det var jo så min ex-mand der og så mine børn og 

børnebørn og det er jo et chok at høre når der er nogen der er indlagt og er blevet kørt ned at 

mistet et ben.”. Her fortæller Randi, om sin ulykke hvor hun mistede sin ben, og hvordan at hun 

selv og hendes familie reagerede. Disse følelser Randi og hendes familie har haft og har, er i 

konstant forandring, da de hele tiden ændres jo længere Randi, har haft sin protese: 59”… Men 

efterhånden som jeg bliver mere rask, så blev jeg også klar over, at der var en grund til at jeg gerne 

ville være mig selv. Vi kendte hinanden meget tidligt. Da jeg blev mere og mere rask, så vil jeg ikke 

alligevel, fordi det ville ikke holde alligevel. Når man bliver helt sig selv, skal man tro på den 

mavefornemmelse man får efterhånden…” Her forklarer Randi, hvordan at hendes eks mand kom 

tilbage i hendes liv, i perioden lige efter ulykken, og hvordan de måske var ved at finde sammen 

igen. Dog gik det op for hende, hvordan at i takt med at hun blev mere sig selv, hvad hun ville med 

sit liv, og det var ikke at finde sammen med ham igen. Altså, kan man se her hvordan at følelserne 

hele tiden er i forandring. Følelserne i forhold til hendes ulykke og hendes protese i det hele taget, 

er vigtige fordi de er med til at regulere Randis forhold til sine medmennesker, hvilket Elias 

beskriver i begrebet ” metodologisk relationsisme”. At ens følelser regulerer ens forhold til ens 

medmennesker, kan også ses i Ingers udtagelse: 60”Altså betydningen har så været, at nogle 

mennesker har frasagt sig fra mig, fordi de simpelthen ikke har ville været sammen med mig. De 

kunne ikke finde ud af at tackle det tror jeg. Jeg har flere venner, som jeg har mistet… Min søster 

har også gjort det. Hun kommer heller. Det er noget underligt noget…” Her ses det hvordan nogle 

af Ingers medmennesker har fravalgt hende i deres liv, fordi de ikke har kunne rumme det at hun 

har fået en protese, altså har deres følelser ændret sig.  

Hvis man sammensætter ovenstående citater fra både Randi og Inger, kan Norbert Elias princip 

om civilationsprocessen, ses tydeligt. Dette er da følelserne der bliver nævnt, har ændret sig i takt 

med udviklingen, af deres protese, rent tidsmæssigt. 

 
58 Bilag 2: Randi   
59 Ibid  
60 Bilag 1: Inger  
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Et andet vigtigt princip, som Elias beskriver, er at hvis man som menneske, ikke følger ’normerne’ i 

samfundet, kan man føle ubehag eller skam: 61”…Nu bor jeg tæt på vandet og det er tit at jeg 

bader inden klokken 10. Det er ikke fordi jeg er genert over det, men det er også mere for små 

børn, at de skal synes det er lidt uhyggeligt.” Randi, beskriver her hvordan at hun føler at når hun 

skal bade i havet, uden sin protese, tager hun hensyn til hvis der er børn til stede. Dette er da, 

Randi antager at hendes tilstedeværelse, kan skræmme børnene. Hun undgår at føle ubehag eller 

skam, da hun ved på forhånd, at hun skiller sig ud fra ’det normale’, i det at hun mangler et ben. 

Dette er det, Elias, betegner som ”erfarings afsondring”. Her kan man også koble Gofmanns 

begreb om ”forlegenhed” til. Dette er da, han beskriver hvordan at man som menneske kan 

forsøge at dæmpe eller begrænse forlegenheds generende følelser. Det er netop dette Randi gør, 

ved at bade tidligere end normalt, da hun derfor ved hun forhåbentlig ikke kommer til at opleve 

forlegenhed, eller at andre omkring hende kommer til at føle forlegenhed.  

 

Dette kan også ses i Ingers udtagelse:62 ”Så sad jeg der, nogle gange om aftenen og havde så 

meget lyst til at tage benet af, fordi det var rigtig rart lige at slappe af. Så siger jeg, at jeg var lidt 

ked af, hvis de skulle blive ked af det… Så siger så til dem: Det gør ikke noget hvis jeg tager mit ben 

af vel? Nej farmor, det styrer du selv sagde de så”. Inger har en formodning, om at hvis hun tager 

sin benprotese af, vil hendes børnebørn blive kede af det. Man kan antage, at hun tror de vil blive 

ked af det, da de kan blive skræmt, da det måske ikke er noget de er vant til at se, altså noget 

unormalt, og ikke en del af ’normen’, altså helt samme tankegang som Randi.   

 

I forlængelse af dette, nævner Elias ”informaliseringen”. Randi, fortæller: 63 ”… jeg mangler jo at 

kunne cykle, for det første…” ”Jeg købte jo med otte gear og gode dæk, så den ikke var så tung 

som de nu er. Det var en rigtig god løsning fordi jeg jo startede faktisk med at købe ind på to hjul. 

For jeg tænkte det skal du nok lære og så sagde min datter tror du ikke at du lige skal starte med 

den der med tre hjul?” Randi, fortæller her hvordan at hun er begyndt at cykle, som 

protesebruger, og hvordan hendes datter påpeger, at hun måske skulle starte med tre hjul, istedet 

 
61 Bilag 2: Randi  
62 Bilag 1: Inger 
63 Bilag 2: Randi  
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for et. Randi, oplever altså en udfordring, i det at kontrollere sig selv og sin frihed, inden for de 

normale normer, da hun higer efter et cykle på en ’normal’ cykel, frem for en trehjulet.  

 

Goffman, beskriver hvordan at mennesket har en normativ forventning, om at ens medmennesker 

i både formelle og uformelle sociale sammenhænge, virker forholdsvis opmærksomme eller 

interesserede. Dette kan ses i en Randis fortælling, om når hun skal køre med bussen: 64”Der er jo 

også meget positivt, at venner og bekendte og alle synes… gøre alt for at en. Da jeg begyndte at 

skulle køre op i bussen, den holdt ind og jeg skulle nej… og jeg skulle lige ned og side inden de 

startede igen. Der er også mange positive ting i det. Vi vil gerne hjælpe hinanden sådan er vi 

mennesker.” Her kan det ses, hvordan at menneskerne i den sociale sammenhæng – dem i bussen 

– virker engagerede og hjælpsomme, som er det Goffman nævner i begrebet 

”Involveringsforpligtelse”, som netop er det man forventer af ens medmennesker, i interaktionen i 

sociale sammenhænge. På samme tid, bekræfter dette også Gofmanns begreb om ”ærbødighed”, 

da Randi får anerkendelse for den hun er, og fremstår som, i det hun fortæller at menneskerne 

omkring hende, hjælper hende og vil gøre alt for hende.  

Det modsatte af dette, er ”utilstrækkelig involvering” og her fortæller Inger:65”Så falder benet af. 

Det sagde jeg også til dem, jeg taber jo benet og ligger og flyder nede på gulvet. Men hvad fanden 

tror du? Det er fordi der sidder nogle uprofessionelle, der ser nogle sagsbehandlere. Det er ikke 

fysioterapeuter der sidder og sagsbehandler i den her kommune i hvert fald. Så de ved ikke hvad 

det er de snakker om”. Ud fra dette citat, kan det ses hvordan at Inger, har en normativ 

forventning, om at sagsbehandlerne i kommunen, selvfølgelig kan hjælpe hende. Da dette er ikke 

tilfældet, mener hun at de er uprofessionelle og det virker til at hun bliver skuffet da 

forventningen om at sagsbehandlerne virker involverede eller interesserede, i hendes problem, 

vedrørende hendes benprotese, svigter, i høj grad.  

 

I følgende udtagelse fra Randi, kan man se Gofmanns begreb om ”andrebevidsthed” tydeligt: 
66”Næ, fordi folk kigger. Og hvorfor man kigger på nogen, som ikke går normalt. Det ligesom noget 

vi har i vores blik at vi skal reagere på noget der er uvant. Der er hunde, der er børn og der er 

 
64 Ibid  
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voksne de er forskellige og de kigger alle sammen, men på forskellige måder. Og de har også noget 

at man ikke har tænkt over. Hvis der går en herude, som humper lidt eller gør noget. Hvis der går 

en helt normalt, så vil vi ikke altid vende hovedet. Men det gør man, når det ikke er et normalt 

gangmønster man har…” Randi, beskriver altså hvordan at hun lægger mærke til at de mennesker 

hun går forbi på gaden, er opslugt af de ydre forhold, og at de glemmer at være i deres egen 

situation. De bliver distraheret af Randi, da de kigger på hendes ben, da det er en synlig skavank, 

som ses i den måde hun går på. Disse mennesker, bryder den forventede involveringsforpligtelse, i 

det at de ikke kan engagere sig i den spontane interaktion med Randi, og dette er det som 

Goffman, kalder for ”utilstrækkelig involvering”.  

 

Ud fra Gofmanns forskellige former for fremmedgørelse, fortæller Randi om sin ulykke at:67 ”…de 

folk råbte hold nu op og gå nu væk og skrub nu af og vi skal bare afsted ikke. Sådan er folk jo. De 

tænker kun på at komme på arbejde eller hjem fra arbejde”. Dette kan kobles til Goffmans begreb 

om ” ydre optagethed”. Randi, er mere optaget af hvad folk omkring hende siger og gør, frem for 

at være til stede i selve situationen, som jo er ulykken, der lige er sket. En anden form for 

fremmedgørelse, hvor at - i dette tilfælde Inger– er så optaget af selve situationen, at hun 

glemmer at være til stede, er: 68”Man kan jo ikke mærke speederen og bremsen. Det jeg synes det 

var for farligt at køre. Så jeg fandt ud af at sætte benet over midterkonsollen på denne her bil. Så 

var det ligesom om at min hjerne slår fra for som var benene jo ikke i forbindelse til det der. Sådan 

har jeg kørt de sidste fem år.”, og det er dette Goffman definere som ”interaktionsbevidsthed”.  

 

Goffman, beskriver hvordan at en person kan være for involveret eller for optaget af en anden 

person, og i denne sammenhæng fortæller Inger om sin mor:69 ” Altså min egen mor var kommet 

til skade sad ti år i kørestol. Min søster smadrede hende faktisk i en bil, kørte galt med en hende. 

Hun skældte mig ud hele tiden. Jeg har to søstre. Den ene var hende der kørte galt. Hende kunne 

ikke skældte ud, for det var synd for hende. Min anden søster hun har en dreng der er autist, en 

meget kraftig autist. Hende kunne hun jo heller sige noget til, fordi hun havde den dér dreng. Jeg 

skulle have det hele af vide. Og det var lidt træls. Jeg kunne ikke få hende til at holde op, hun blev 

 
67 Bilag 2: Randi  
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ved til sin dødsdag. Sådan var det og sådan ville jeg ikke være.” I citatet, ses det tydeligt hvordan 

at Inger tager afstand fra sin mor. Dette gør hun da hun føler at morens interaktion i hele 

situationen, om at Inger har en protese, er for overdrevet. I citatet ser vi også, hvordan at morens 

fremmedgørelse, bliver automatisk Ingers form for fremmedgørelse. Derudover, kan man antage 

at Ingers forståelse af morens synspunkt på hende, kan have påvirket deres fremtidige følelser for 

hinanden, samt deres interaktioner.  

 

Hvordan at mennesket, beskriver dem selv, gennem deres fremtoning, gør at de kan prøve at 

præsentere et selvstyret billede af dem selv. Randi fortæller: 70”Jeg sagde at jeg havde et dårligt 

ben, man sidder jo ikke og vil lægge sin livshistorie ud. Og så var jeg bare nede og spørger og så 

sagde de det ved vi ikke rigtigt? Men så inden jeg var gået, så var jeg blevet fastansat. Faktisk 

vidste de ikke rigtigt. Jeg tog ikke bukserne ned vel?”  Vi kan se her hvordan at Randi, fortæller om 

en jobsamtale, og hvordan at hun med vilje, ikke har fortalt om sin benprotese. Hun prøver altså 

at forme hendes eget ønskede indtryk af hvordan hun selv skal fremstå, og det er dette som 

Goffman kalder for ”Indstryksstyring”. 

 

Videnskabsteori  

 

I sidste del af vores analyse, vil vi anvende videnskabsteori som metode, til at analysere. Vi vil ud 

derfor fra fænomenologisk og postfænomologisk synspunkt, undersøge vores informanters 

udtagelser. Edmund Hurssel, beskriver den klassiske fænomenologi og den postfænomologiske 

tilgang bliver beskrevet af Robert Rosenberger og Peter-Paul Verbeek samt Don Ihde.  

 

Inger, fortæller: 71”Jeg havde jo meget ondt før. Hele tiden havde jeg ondt i det der ben. Det har 

jeg ikke mere. Jeg har overhovedet ikke ondt. Jeg har ikke fantomsmerter. Det er der nogen der 

har. Det ved jeg ikke det havde jeg også til at starte med, men så sagde til mig selv, sådan noget 

pis. Jeg kan jo se det lort er væk, selvfølgelig kan jeg ikke…”. Hun beskriver altså, hvordan at hun i 

hendes bevidsthed, godt ved at hun ikke har noget ben, og samtidig også at hun ikke længere har 
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72fantomsmerter. At Inger, ikke har fantomsmerter længere, er noget hun selv har skabt i sit sind, 

og derfor har hun som væsen, aktivt skabt sin egen verden. Dette kan kobles til Hurssel’s teori, om 

at menneskets bevidsthed altid er intentionel, samt begrebet ”reduktion”. Reduktion, kan kobles 

til Ingers udtagelse, da hun beskriver fænomenet fantonsmerter, som ikke er eksisterende, ifølge 

hende. I denne sammenhæng, fortæller Randi: 73”Så er der også det her fantom smerter og 

smerter i det hele taget, man ikke ved kommer. Men der er det altså bare.” Randi beskriver, 

hvordan at hun i hendes bevidsthed, har fantomsmerter, som er i modsætning til Ingers 

opfattelse, af fænomenet. Randi, har accepteret at hun som væsen, har skabt en forestilling, om at 

hun har disse smerter, og så længe hendes sind og bevidsthed holder fast på denne ide, kommer 

hun til at have disse fantomsmerter.  

Til både Randi og Ingers udtagelser om fantomsmerter, kan Hurssels’s begreb om ”livsverden” 

også kobles til. Dette er da, deres opfattelse af den konkrete virkelighed, resulterer i om de har 

fantomsmerter eller ej, og på samme tid også definere den verden de lever i.  

 

For at få et indblik i protesen, som teknologi, giver det god mening at anvende postfænomologiens 

princip om forholdet mellem en teknologi og et menneske, som kan ses i følgende citat fra 

Randi:74”Der kunne jeg mærke, at den blev nemmere at føre frem, fordi der selvfølgelig er en 

computer indeni, der gør at det er nemmere for mig. Fordi ellers der jo er muskler i lår og i balle, 

jeg skal bruge hele tiden. Det skal jeg også i dag, men den hjælper mig rigtig meget og jeg kan 

dreje den” Her ses det tydeligt, hvordan at der er et forhold mellem Randi og hendes protese - 

som en teknologi - og Randi som protesebruger. Dette er da, hun beskriver hvordan at hendes 

protese, er en del af hendes krops bevægelse. Randi fortæller også at:75”… Altså når du har 

accepterede at det er dit eget ben. Så er det bare en del af din krop.”. Dette kan kobles til Ihdes 

begreb  

”embodiment relations”, da hun helt specifikt fortæller om hvordan at hun som bruger af hendes 

protese som en enhed, får en oplevelse, af at den er en del af hendes kropslige bevidsthed, som 

helhed, altså: (I – technology) à world. I forhold til dette, fortæller Inger: 76 ”Ja jeg kan gå. Altså 

 
72 Baggrundsafsnit: ”Fantomsmerter” 
73 Bilag 2: Randi  
74 Ibid  
75 Ibid  
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det har det hjulpet mig til. Og køre bil. Det kunne jeg også gøre før.  Altså det har hjulpet mig til at 

jeg kan fungere. At jeg har selvbestemmelse om jeg vil gå herfra derhen eller tage nogen steder 

hen”.  Dette kan også kobles til begrebet ”embodiment relations”, da Inger fortæller om hvordan 

at hendes protese, som en del af hendes krop, hjælper hende med at kunne gå, køre bil, og 

fungere ’normalt’ i det hele taget. På samme tid, er dette, derfor også: (I – technology) à world.  

Til forskel for embodiment relations, beskriver Ihde begrebet ”hermeneutisk relations”. Her 

fortæller Randi: 77 ”Det her jo så et computerknæ, der bliver ladet op her hver nat. Og så bliver den 

kodet ind på en computer, så min gang bliver… Man kan se hvordan jeg går med det andet ben. 

Altså da jeg fik det her computerknæ for en del år siden” og Inger:78“Altså nu har jeg ikke nogen 

kosmese på… Man kan få sat sådan noget på der ligner et ben. Men det har jeg ikke. Det gider 

egentlig heller ikke. Min fod, den kan sådan… Bevæge sig nede i anklerne. Det betyder at der 

sætter sådan et tryk her på eller foran…”. I disse to citater, ses det hvordan at deres benproteser – 

som en enhed - bliver anvendt. De beskriver begge, hvordan at disse benproteser, ser ud og 

fungere. Man kan derfor sige, at benprotesens møde med verden, er transformeret af deres 

billede af hvilke funktioner der til sammen udgør enheden – altså benprotesen: I à (Technology – 

World). 

 

 
Kapitel 5: Diskussion  

 
 

Vi vil nu diskutere, hvilke utilsigtede effekter, der er vigtige at reflektere over, når man kigger 

på det at være en protesebruger. Vi vil tage udgangspunkt, i vores analyse af vores informanters 

udtagelser.   

 

Først og fremmest, er det vigtigt at pointere at en protese, kan være kompliceret, og på samme tid 

simpel. Det kommer an på, hvilken vinkel man anskuer protesen ud fra. Ud fra vores informanters 

udtagelser, kan vi se hvordan at de beskriver at protesen, rent teknologisk, egentlig med tiden, er 

blevet en del af deres krop, og hvordan de har lært at acceptere den. Begge informanter, beskriver 

 
77 Bilag 2: Randi  
78 Bilag 1: Inger 



Eksamensgruppenr.: V1824788513 
   

 29 

hvordan at protesen, virker som en ’fin’ erstatning for den manglende legemsdel. De er altså 

begge, nået til det stadie, i deres liv hvor at de er indforstået med, at de har en protese, og at den 

er en del af dem, som menneske. Dette er helt klart en positiv effekt, da det har stor betydning for 

deres selvopfattelse, og deres livskvalitet.  

 

På trods af dette, følger der også negative effekter med, i det at have en protese, og dette er 

hovedsageligt de generende eller uventede følelser.  

 

De generende eller uventede følelser, kan opstå i flere forskellige situationer, men ud fra deres 

udtagelser kan vi se hvordan at det påvirker dem, at andre mennesker omkring dem, reagere og 

opfører sig, i forhold til det, at de har en protese. Dette er da, begge informanter fortæller 

hvordan at de i flere sociale interaktioner, har prøvet eller helt bevidst, har skjult det at de har en 

benprotese. Dette kan de have gjort, på grund af frygten for hvordan andre mennesker i deres 

samvær ville reagere, eller hvordan at de ville blive opfattet.  

Yderligere, kan man antage, at de har gjort dette for at beskytte dem selv, og hvordan at de som 

individer, på trods af deres proteser, ønsker at fremstå. Dette kan også ligge til grund for 

informanternes tidligere erfaringer med, hvordan venner og familiemedlemmer har frasagt dem, 

netop fordi de fik en protese. På den måde kan der argumenteres for, at det at få en protese, altså 

kan skabe utilsigtede effekter, og på samme tid den måde vores informanter håndterer disse 

effekter. Men på den anden side kan de utilsigtede effekter også blive set som positive. Dette kan 

blandt andet ses i de møder mellem informanterne og de personer de interagere sig med i 

offentligheden. Informanterne oplever at folk generelt er mere hjælpsomme overfor dem, hvilket 

de nok ikke ville have oplevet på samme måde, hvis de ikke havde en protese. Det kan derfor 

antages at, det har haft en positiv påvirkning på hvordan informanterne opfatter sig selv. Et 

modargument til dette ville være, at de så måske stadig ville blive betragtet, som værende 

anderledes af de mennesker de møder. Dette er netop også det som informanterne her 

selverkendt, i deres udtagelser. De nævner at man som menneske altid ville kigge en ekstra gang, 

hvis man i offentligheden fik øje på noget ’unormalt’ eller ’uvant’. Så på den måde har 

informanterne en selverkendelse af hvordan de fremstår i sociale møder og derfor kan man 

antage, at de hviler mere i hvem de er som menneske.  
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Dog, kan man sige at disse generende følelser, også opstår hos folk uden proteser. Stort set, alle 

mennesker tænker over hvad folk mener om dem, så derfor kan man stille spørgsmålet, om disse 

generende følelser, egentligt udspringer fra selve protesen, eller bare er ’almindelige 

menneskelige’ tanker at have. Forskellen, ligger måske bare i at vores informanter har en 

teknologi, som er en del af deres krop, som hver dag kan påvirke deres tanker og måde at opføre 

sig på, det svinger dog bare i hvor høj grad, de kan blive påvirket af dette. Altså, er de generende 

og uventede følelser den faktor, som spiller den største rolle, for det at være protesebruger. Hvad 

man mener er skamfuldt, forlegent, eller anderledes, kan simpelthen ikke defineres, i hvert fald 

ikke ud fra det at være protesebruger, så skulle man diskutere det at føle sig anderledes, ud fra 

’bare’ det at være et almindeligt menneske, men hvad er et almindeligt menneske, og hvad 

betyder det at føle sig anderledes? Dette kan vi ikke gøre os kloge på, og især ikke ud fra det at 

være en protesebruger, da vi jo gennem hele vores analyse, har set hvordan at de føler sig lige så 

normale, som alle os andre. Det kan derfor være svært at generalisere og svare præcist på hvilke 

negative eller positive utilsigtede effekter kan forekomme hos alle protesebrugere, samt hvad det 

vil sige at være ’normal’ eller ’almindelig’? Det handler måske i sidste ende om hvilke individuelle 

og subjektive, erfaringer og holdninger, protesebrugerne hver især har og hvordan det præger det 

liv de lever.  

 

Kapitel 6:  

 

Konklusion  

 
Ud fra vores undersøgelser, omkring hvorvidt at menneskets selvopfattelse, ændres når man er en 

protesebruger, kan vi konkludere at dette generelt er meget subjektivt og individuelt, da hvordan 

man opfatter en teknologi, er udefinerbart. Derimod, kan man mere specifikt tage udgangspunkt i 

vores to informanters udtagelser, og konkludere at de begge føler at deres protese, har ændret 

deres selvopfattelse, dog på forskellige måder. Det derfor altafgørende, hvilket netværk man har, 

samt hvilken psykiske, og fysiske styrker man besidder. Vores undren, om hvordan man som 

protesebruger har det, er derfor blevet mere tydelig, og afklaret. Det at have en protese, er helt 
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klart ikke alt afgørende for ens selvopfattelse, men det har da stadig en betydelig rolle. Hvilken 

rolle det har, definere og skaber man selv, som protesebruger, men hvordan at menneskerne i 

vores informanters sociale interaktioner opfører sig og reagere, kan ikke forudsiges.  

 

 Perspektivering  

 

I dette afsnit, vil vi lave en perspektivering, over hvad vores opgave ellers kunne have handlet om, 

hvis vi ændrede fokus, men stadig beholdt vores emne, proteser.  

 

Første ting, er sociale medier og skønhedsidealer. Man kunne her, have skrevet om hvordan den 

ideelle krop og brugen af de sociale medier, kunne være med til at påvirke den måde at 

protesebrugeren ser sig selv på, udseendemæssigt, da man kan formode at der ville være et 

endnu større pres på hvad der er det ’normale’. Man ville her kunne have benyttet feminisme og 

social konstruktivisme fra videnskabsteori, da det ville kunne forklare ’udseende’, kan være social 

konstrueret. Vi kunne også, have valgt at snævre vores fokus ind på kun kvinder, og hvordan at 

samfundet på mange måder adskiller disse kønsroller, samt hvilke forventninger der er til 

skønhedsidealer. Man ville have kunne lavet interviews fra protesebrugere af begge køn, og 

bagefter sammenligne kønsroller og skønhedsidealer, og om det så har en negativ eller positiv 

virkning, på deres opfattelse af deres udseende. Her ville det have været oplagt at benytte Erving 

Goffmans bog ”Hverdagslivets rollespil”, hvori han beskriver hvordan mennesker i samfundet 

interagere med hinanden. Vi ville i analysen, kunne have benyttet Goffmans teori om hvordan vi 

deler vores identitet op i to dele:  ”Front”- og ”Backstage” identitet.  Vi ville ud fra dette kunne 

have set på hvordan kvinder med proteser agere, og hvordan de handler i offentligheden. Her 

kunne vi have set på den interaktion der forekommer mellem de mennesker kvinderne møder 

(Frontstage), og hvilke følelser og tanker kvinderne måtte have når de er hjemme hos dem selv 

(Backstage).  

 

Anden ting, er at vi også kunne have valgt en helt anden vinkel på emnet proteser, som 

udelukkende ville have været teoretisk baseret, modsat hvad vi har gjort nu. For eksempel, kunne 

vi have undersøgt emnet Transhumanisme, og have fokuseret på hvordan vi i fremtiden ville 
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kunne lave teknologiske forbedringer af mennesket. Transhumanisme, snakker om hvordan vi i 

fremtiden, ville kunne forbedre livskvaliteten af den menneskelige art. Her ville vi kunne 

undersøge hvilke etiske og moralske aspekter der er ved at lave om på hvordan vi som mennesker 

definere os selv, rent biologiske og hvad det vil sige at eksistere. Ulempen, ved at vælge denne 

vinkel på emnet er, at det ville være for svært at undersøge, da vi ikke ville være noget empiri, 

som ville kunne understøtte vores opgave. 

 

Kapitel 7:  
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Bilag  

Bilag 1 og 2 er transskriptioner af lydfiler, fra vores interviews. Bilag 1.1., 2.2., er underskrevet 

samtykke fra vores informanter.  

 

Bilag 1: 

Inger – Interview 
 
IC – Interviewer/Clara 
RI – Respondent/Inger 
 

IC spørger: “Første spørgsmål er om du giver os lov til at vi må bruge interviewet i vores rapport? 

Og så er det ellers bare at du lige kunne fortælle lidt om dig selv og hvad du laver til daglig og 

hvem du er som person?” 

 

RI svarer: “Ja det gør jeg. Jeg er jo folkepensionist, men jeg laver mange ting. Jeg har for eksempel 

det der eget netværk for amputerede, som jeg har stiftet af i Lejre Kommune. Det har jeg gjort 

ved, at jeg deltog i nogle borgermøder. Jeg var sådan lidt politisk aktiv og der kommer til at sidde 

ved siden af en fysioterapeut, som fortalte mig at jeg godt vidste at jeg kunne få vederlag fri 

fysioterapi og træning, når jeg var benamputerede.”  

 

IC spørger: “Altså at det var betalt?” 

 

RI svarer: “Ja, af det offentlige. Der er der sådan en sundhedsstyrelse, som har lavet en vejledning 

om det. Det vidste ikke. Så kom jeg over i kontakt med nogle over på træningscenteret, her over 
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på den anden side af vejen, faktisk på den anden side af Roskildevej. Der mødte jeg jo nogle andre 

mennesker, der også var amputeret. De gik nemlig på et samlet hold, på det tidspunkt. Så spurgte 

jeg dem om de ville have lyst til at lave sådan et nyt netværk og det ville de gerne. Så skaffede jeg 

et lokale op i det lokale ældrecenter og så aftalte vi at mødes, som det nu er. Det har vi gjort i to 

og et halvt år. Den første tirsdag i hver måned med undtagelse af om sommeren, for der er lukket. 

Så vil jeg også holde møder ude for, de der er ting, fordi der har været nogle store problemer. 

Fordi lige pludselig, så fandt kommunen ud af, at dem som var amputeret på grund af sukkersyge, 

kredsløbssygdomme eller kræft, de havde ikke lov til at få vederlagsfri træning og fysioterapi.” 

 

IC spørger: “Hvorfor ikke?” 

 

RI svarer: “Det står der i vejledningen. Så sagde jeg det var sgu da mærkeligt? Altså jeg ikke 

amputerede af nogle af de årsager. Jeg er amputerede fordi jeg kom til skade, da jeg var 60 og 

brækket min ankel er blevet opereret og opereret og opereret. Til sidst havde de lavet en 

fejloperation. De havde sat en kunstig ankel protese ind. Der var sat en kunstig knogle ind i min 

ankel og den og cementeret fast på samme måde, som man havde, i sin tid, sat bumler på med 

cement og det resulterede i at min knogle den smuldrede. Så blev mit ben tre centimeter kortere. 

Så kunne jeg have valgt at forsøge, at få sat i en jerndims ind i anklen og op igennem benet og det 

skulle jeg så være forberedt på, at det kunne tage mellem 6 og 12 måneder om at hele. Så skulle 

jeg have benet i gips og jeg måtte ikke støtte i et helt år.” 

 

IC spørger: “Så det var en lang proces?” 

 

RI svarer: “Ja det var en lang proces. Så ville mit ben blive yderligere 6 centimeter kortere. Så 

sagde jeg så til den der læge over på Odense Universitetshospital. Så kan du ligeså godt hak lortet 

af. Altså jeg kunne ikke rigtig se, at jeg havde et ben, hvis det var sådan et stykke kortere end 

andet. Så sagde han, da han havde siddet i et øjeblik og synket det. Det tror jeg også jeg ville have 

valgt i din situation. Så blev det sådan og så jeg blev opereret på Rigshospitalet, fordi jeg bor på 

Sjælland. Og så var indlagt der i to måneder og var til genoptræning der i tre måneder, så der gik i 
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alt fem måneder inden jeg så kom hjem. Så var det, at jeg sad der og kunne ikke komme nogen 

steder.  

Det kunne jeg jo så alligevel ikke vel, fordi jeg kunne jo ikke køre bil. Det er højre ben og vi havde 

en bil med manuelt gear og kobling og alt muligt. Jeg kunne godt køre, men jeg turde ikke. 

Overlægen på Rigshospitalet han sagde til mig, du kan sgu da bare køre. Det gør de der soldater 

der kommer hjem, sagde han så. Så sagde jeg til ham du... Han hedder varbur, han hed varbur. Det 

var ham der opererede alle de der krigsinvalider, der kom nedefra fra Afghanistan.” 

 

RI fortsætter: “Så sagde til ham. Kan du så ikke lige låne mig din øse, sagde jeg så? Fordi så kan jeg 

da lige køre en tur rundt om riget, så kan du se om det virker. Ej, sådan spillede det ikke helt sagde 

han så. Det korte af det lange var, at jeg skulle have Venstrestillet speeder, så har jeg en søn der 

sagde mor, så køber jeg sgu en bil til dig. Det var jo flot ikke?”  

 

RI fortsætter: “Så fik jeg den her, for jeg kunne ikke få en invalidvogn, fordi jeg var jo uden for 

arbejdsmarkedet. Jeg var kun folkepensionist, så hvad skulle jeg dog. Hvorfor skulle jeg bevæge 

mig nogle steder hen. Hvad kom det til samfundet ved, altså. Sådan fungerer samfundet.”  

 

IC spørger: “Og hvem bestemmer det? Er det kommunen eller dem du har snakket med?” 

 

RI svarer: “Det er kommunen og ankestyrelsen. Jeg har selvfølgelig også anket afgørelsen, fordi så 

laver de sådan nogle afgørelser. Så siger kommunen, pyha, nu har de sagt sådan, så behøver vi jo 

ikke gøre noget. Den næste udvej man har det er, det er at lægge sag an. Civil retssag ved 

domstolene. Det noget andet end kommunen ikke. Så skal man også have penge, det jo ikke 

gratis.”  

 

IC spørger/opfølgende: “Nej, det ved de vel også godt?”  

 

RI svarer: “Ja det gør de. Men jeg har sådan en bil. Jeg har en speeder der sidder i venstre side 

og…” 
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IC spørger: “Det kan man få lavet eller hvad?” 

 

RI svarer: “Ja, der er nogle bestemte værksteder, man kan få lavet det på. Jo har det Hvis jeg skulle 

have lavet det af de Danske Handicaporganisationer af de værksteder de tilbyder, så vil der være 

seks måneders ventetid. Bare for at komme hen i værkstedet og få det lavet. Men så fandt jeg selv 

en over i Jylland, som selv Herman… Han havde været tidligere racerkører. Han hed auto Max, det 

hedder han selvfølgelig ikke, men han hedder Max.” 

 

RI fortsætter: “Han har specialiseret sig i at lave nogle handicap indretninger og det gjorde han på 

en uge. Så kørte min mand over for at hente den der lille bil. Den havde to speedere, så han kunne 

bruge den ene og jeg kunne bruge den, når jeg skulle bruge den. Så skulle jeg lærer at køre i den. 

Det var lidt af en udfordring. Fordi når ens hjerne igennem, siden man har været tyve år har været 

koblet med at køre på den måde. Så skal man passe… Jeg blev hele tiden ved med at sidde og 

rykke med det der ben, som jo ikke kunne. Man kan jo ikke mærke speederen og bremsen. Det jeg 

synes det var for farligt at køre. Så jeg fandt ud af at sætte benet over midterkonsollen på denne 

her bil. Så var det ligesom om at min hjerne slår fra for som var benene jo ikke i forbindelse til det 

der. Sådan har jeg kørt de sidste fem år. Nu fungere det udmærket. Det går fint. Jeg kører både til 

Jylland og hvorhen jeg skal og rundt omkring. Så det kan sagtens lade sig gøre. Og jeg træner jo 

også i det der er vederlagsfri træning. Jeg har vand træning og der har jeg en helt speciel protese 

til, som er slidt op. Nu vil kommunen ikke give mig en ny, fordi det er der også en principafgørelse 

om.”  

 

RI fortsætter: “Så nu er jeg nødt til at skal begynde at klage igen. Det tager en måned, i hvert fald, 

for at få afgjort det i Ankestyrelsen. I den tid er jeg jo fuldstændig sat ud af spillet. Så det ligesom 

de udfordringer man har. De der andre mennesker, som ikke kunne få træning, har jeg så fået 

iværksat at de godt kan. Så klager jeg jo til kommunen på deres vegne og jeg ringer til hende der 

var formand for Sundhedsudvalget i Folketinget dengang. Det var Liselotte Blixt. Hun kom her til 

Lejre og fortalte dem hvad hun syntes og så fik vi lavet sådan, så de fik træning alligevel. For der er 

ikke nogen der siger, at en kommune skal tage den laveste fællesnævner og bruge den. De må 

gerne have lov. Og så spurgte jeg dem også om, hvad koster det her? De havde jo lokale, de havde 
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maskiner, de havde fysioterapeuter ansat. De kunne ikke spare noget, så det kostede dem bare 

den tid de var der. Det var ikke en udgift. Så man kan jo godt male lidt, når man er sådan lidt 

vedholdende. Vi skal også nok få det gennemført det andet. Det bliver også politisk og det bliver 

man nødt til. Det laver jeg så.”  

 

 

IC spørger: “Hvornår fik du din protese, men det har vi snakket om?” 

 

RI svarer: “ Jo det har vi jo. Men før den tid jeg har været på arbejdsmarkedet selvfølgelig og 

været chef for en arbejdsløshedskasse forskellige steder i Tingens Landsforbund og i FOA. Jeg har 

været fuldmægtige på hovedkontoret og jeg har været mange…  så jeg er vant til at læse lov stof. 

Det hjælper mig også en del. Man skal jo flintre rundt imellem…”  

 

IC spørger: “Det er vel også derfor er der nogle af de andre, som har svære ved det eller svært ved 

det fordi de ikke aner hvad de skal gøre?” De kan ikke finde rundt i det? Så er det godt at have 

noget erfaring med lidt af det der?” 

 

RI svarer: “Ja det er det altså. Der også nogle der ligesom på forhånd bliver deprimeret af det. Eller 

hvad skal man sige?”  

 

IC opfølger: “De giver lidt op på forhånd, fordi de ved der er sådan?” 

 

RI svarer: “Ja det gør de sikkert. De bliver bare gale, men ikke på den der dumme måde. Men på 

den anden måde.” 

 

IC spørger: “Hvad har det haft betydning for dig og dit liv generelt i hverdagen at få en protese?” 

 

RI svarer: “Det er selvfølgelig klart, jeg kan ikke gå så langt. Det har jo ikke kunnet siden jeg var 50 

år alligevel. Men jeg har stadigvæk gået i et træningscenter, også før jeg blev opereret. Jeg har 

også været bevidst om, at man skal træne og sådanne nogle ting. Altså betydningen har så været, 
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at nogle mennesker har frasagt sig fra mig, fordi de simpelthen ikke har ville været sammen med 

mig. De kunne ikke finde ud af at tackle det tror jeg. Jeg har flere venner, som jeg har mistet.” 

 

IC spørger: “Fordi de har svært ved at snakke om det eller?” 

 

RI svarer: “Det ved jeg ikke. Jeg har konfronteret dem med det og så siger de bare, at det er noget 

pjat. Jeg siger: hvorfor kommer du så ikke at besøge mig? Min søster har også gjort det. Hun 

kommer heller. Det er noget underligt noget. Det er der flere som oplever, som jeg har snakket 

med, at deres familier og venner de føler jeg ved ikke… I kan jo ikke se på mig jeg har den 

protese?” 

 

IC svarer/spørger: “Det er derfor jeg lige sad og tænkte, altså det er jo ikke noget der har altså 

været en ændring? Sådan personlighedsmæssigt. Men måske mere fysiske udfordringer. Hvordan 

man lige har det med sig selv?” 

 

RI svarer: “Jeg vil sige det sådan. Jeg havde jo meget ondt før. Hele tiden havde jeg ondt i det der 

ben. Det har jeg ikke mere. Jeg har overhovedet ikke ondt. Jeg har ikke fantom smerter. Det er der 

nogen der har. Det ved jeg ikke det havde jeg også til at starte med, men så sagde til mig selv, 

sådan noget pis. Jeg kan jo se det lort er væk, selvfølgelig kan jeg ikke…” 

 

IC spørger: “Forsvinder de smerter, fordi du træner?” 

 

RI svarer: “Ja, det tror jeg. For mig virker det sådan.” 

 

IC opfølger: “Det giver også god mening. Når man også holder det ved lige.” 

 

RI svarer: “Ja, det jo klart at hver gang du støtter og rejser sig op, så tænker man på det. Jeg 

tænker ikke over det. Det gør jeg nogle gange, hvor jeg er træt og sådan noget. Så er det lidt ikke 

tungere ikke? Men jeg har været på Idrætshøjskolen med mit barnebarn, som var 14 år her sidste 

sommer. Og jeg kan jo ikke gøre det som unge mennesker kan, men det er andre niveauer man 
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kan lave det på. Man kan gå ture. Jeg gik da over i Sønderborg. Der gik jeg helt indtil Sønderborg 

by og tilbage igen. Det er sådan cirka 7-8 kilometer. Der synes jeg er meget godt. Jeg har da også 

gået 11-12 kilometer før og sådan noget.” 

 

IC spørger: “Uden at det gør virkeligt ondt?” 

 

RI svarer: “Det gør ikke ondt. Hvis jeg havde valgt ikke at blive opereret og have fået et ben der var 

ni centimeter kortere, så havde jeg ikke kunnet. Det tror jeg sgu ikke. Altså jeg kan selvfølgelig ikke 

bevise det, men jeg tror det ikke. Jeg fik også anerkendt det som patient skadet ved 

Patientforsikringen. Først fik jeg afslag og så klagede jeg til Patientombuddet. Min mand har 

fotograferet mine ben før og så efter, operationen. Man kunne tydeligt se benlængdeforskellen på 

billedet. Det kan man jo. Hvad tror I selv, skrev jeg. Jeg tror jeg sendte fem linjer og så de billeder. 

Så gik der i tre uger og så fik vi medhold.” 

 

IC spørger: “Men er det fordi de ikke går i dybden med de sager der bliver sendt ind til dem?”  

 

RI svarer: “Ja det tror jeg. De har ikke læst det hele vel.” 

 

IC spørger: “Er det fordi de ikke har tid til det eller er det fordi de ikke gider? Jeg ved ikke hvordan 

man skal spørge. Har de penge til det? De kan være at de ikke lægger så meget energi ind i den her 

sag og de prøver bare…” 

 

RI svarer: “Jeg tror de tænker, fødselsdagen, folkepensionist. Vi kan godt blive lige bang ikk. Det 

tror jeg faktisk at de gør. Når man så får en erstatning. Så skal jeg så sige, så får man 20 procent 

mindre end du ville have fået. Man får kun 20% af 100% procent, fordi man er gammel.” 

 

IC spørger: “Er det efter en eller anden alder?” 

  

RI svarer: “Ja ja, de bliver nedgraderet efter alder og så er man mindre og mindre værd.” 
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IC spørger: “Hvilket giver ikke så god mening, fordi når man bliver ældre. Så er der dog større 

chance for, at der forekommer sådanne skader. Tænker jeg da?”  

 

RI svarer: “Derfor tænker jeg også, at det er underligt. Så skulle man have lidt mere hjælp netop.”  

 

IC spørger/opfølger: “Ja ja, præcis. Altså hvis man har levet i så mange år og ydet så meget til 

samfundet. Så ville man nok forvente, at der ville komme lidt tilbage en igen.”  

 

RI svarer: “Ja, det er også sådan jeg forestillede mig det. Det virker underligt og det er jo ikke 

sådan så, at der er nogle læger der bliver draget til ansvar for det der. Det er jo samfundet der 

betaler. Den der erstatning. Altså den læge. Han lavede rent faktisk et forsøg med min ankel. Det 

er jo sådan set blevet bevist, hvor den læge oppe på Odense sygehus, sagde jo til mig. Det der har 

jeg set før, da han så billedet. Det har jeg se op på den anden side ad gangen til en ankel 

konference for ankel kirurger. Og det blev præsenteret af ham, som har opereret dig, som et godt 

eksempel på en god operation. Det gør jo, at der går over og prøver det. Det vi godt være chokeret 

over. Det kan man da.” 

 

IC spørger: “Ja, måske du kan forklare hvordan det foregår? Altså når man skal have en protese, 

hvordan sker det?” 

 

RI svarer: “Ja det er jo så også noget sjovt noget, fordi det har man jo heller ikke begreberne om 

når man sidder der uden ben. Jeg var på Rigshospitalet og der kommer der nogle bandagister 

derinde, hver eneste fredag.  Så bliver der taget mål. Det gør man ved at tage en afstøbning med 

gips og så laver man det der hylster og så får man efter… Jeg fik allerede en protese fem uger efter 

jeg blev opereret og der kunne jeg godt gå.” 

 

RI fortsætter: “Altså, jeg skulle gå i en sådan gangbar. Men så slap jeg jo og så gik jeg sådan her. Så 

sagde de: Det må du ikke. Hahahaha. Ja det var jo meget sjovt. Det var vildt, en vild oplevelse ikke 

også altså. Så skal den protese… Dengang der var mit. Den der, mit ben dernede var en omkreds af 

45cm. Det var fordi det var meget hævet efter operationen. Lige nu er det 25. Og det er så… Det 
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siger noget om hvor mange gange man skal skifte protese. Det koster jo penge hver gang. Så siger 

kommunen… Når man siger at man skal have en ny. Så siger de: Arh det kan da ikke passe det er 

kun et år siden. Eller det er kun 9 måneder siden.”  

 

IC spørger: “Men det giver god mening hvis det ændrer sig gradvist?” 

 

RI svarer: “Så falder benet af. Det sagde jeg også til dem, jeg taber jo benet og ligger og flyder 

nede på gulvet. Men hvad fanden tror du? Det er fordi der sidder nogle uprofessionelle, der ser 

nogle sagsbehandlere. Det er ikke fysioterapeuter der sidder og sagsbehandler i den her kommune 

i hvert fald. Så de ved ikke hvad det er de snakker om. De har bare sådan nogle: Når så er der 

sådan et skema og de ved ikke?” 

 

IC spørger: “Ja så kigger de på det praktiske? Men sådan er det vel også i kommunen Der er vel 

sagsbehandler eller folk der er uddannet til det som sidder og så er der separate fysioterapeuter?” 

 

RI svarer: “Nej, der er ikke nogen fysioterapeuter der tager sig af det i den afdeling.” 

 

IC opfølger: “Okay, men det burde der jo være.” 

 

RI svarer: “Ja det burde der, men det er der ikke. I hvert fald ikke i denne her kommune. Jeg ved 

ikke om der er i andre. Det kan jeg svare på. Men det er sikkert nok sådan, fordi de går frem efter 

sådan nogle ting de har stående i nogle regler.  Og så må det jo være sådan. Så man skal helt op og 

stå hver gang der er et eller andet man skal lave om. Altså jeg kan give jer et meget mærkeligt 

eksempel, synes jeg selv at det er.  

RI viser sin protese: Jeg har sådan en her. Så sidder der sådan en her. Det er Libak og der sådan 

noget gummi på bagsiden. Skifter du sokker hver dag for eksempel eller underbukser? Det er et 

meget indiskret spørgsmål. Jeg nødt til at vaske den her hver dag for at jeg kan være ren herinde. 

Ja. Hvordan skal jeg vaske den, hvis ikke jeg har den på? Jeg kan ikke. Den skal jo også tørre. Det 

her udvendigt, det er jo sådan noget… Det bliver jo ved med at være vådt i et stykke tid. Så jeg har 
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kæmpet for at få 2, så jeg kunne vaske den og skiftes mellem dem. Det kunne de ikke forstå i 

kommunen.” 

 

IC opfølger: Men det er vel de ville kunne forstå, at de fleste mennesker godt vil have.” 

 

RI svarer/fortsætter: “ Ja hvis man viser det til dem. Jeg sendte billeder til hele byrådet i Lejre 

Kommune. Jeg sagde til dem, hvordan har I det selv synes i? Hvordan synes i det fungerer? Ja så 

var jeg til møde med borgmesteren sammen med min mand. Og så sagde han: nu har de lavet 

præcedens i Lejre Kommune, for at i har fået en lejner til at skifte med. Ja tak for sagde jeg så, det 

var godt. Farvel.” 

 

IC spørger: “Jo, er nok kommet lidt ind på det, men bare mere specifik. Hvordan tror du det har 

påvirket dig som person? Identitetsmæssigt?” At få en protese, hvis det overhovedet har påvirket 

dig? Altså vi lægger ikke mærke til det lige nu, men om du selv føler at vi har ændret?” 

 

RI svarer: “Nej det tror jeg ikke. Nej jeg tror nærmest… Jeg har jo altid været en person der ikke 

gav op. Det kan godt være at jeg bliver rigtig ked af det ind imellem, men man kan også godt stå og 

tude over et eller andet, der går mig imod, som andre mennesker kan. Men det tror jeg ikke, nej. 

Det påvirker mig kun hvis det er sådan, at jeg skal forklare det så omstændeligt for folk. Så 

påvirker det mig. Jeg synes det er så opslidende.” 

 

IC spørger: “Er det ikke lidt ligesom hvis man gang på gang skal sige det samme igen og igen. Altså 

sådan er det tit når man er syg og så skal man et sted hen og et andet sted hen. Man bliver ved 

med at sige det samme til forskellige personer?”  

 

RI svarer: “De kan alle sammen sidde og ryste på hovedet og sige et eller andet. Som person nej, 

har jeg ikke ændret mig. Det tror jeg ikke på, jeg tror nærmere at jeg er blevet mere irriterende.” 

 

IC spørger: “Hvilke udfordringer har din protese hjulpet dig?” 
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RI svarer: “Ja jeg kan gå. Altså det har det hjulpet mig til. Og køre bil. Det kunne jeg også gøre før.  

Altså det har hjulpet mig til at jeg kan fungere. At jeg har selvbestemmelse om jeg vil gå herfra 

derhen eller tage nogen steder hen. Altså når man kan være på en idrætshøjskole i otte dage. Der 

selvfølgelig et spænd af aldersgrupper og forskellige ting… Man kan deltage i nogle ting, altså at 

man ikke sætter sig ned og siger: Det tør jeg ikke, det tør jeg ikke.... Det skal jeg prøve.” 

 

IC spørger: “Og det har vi også snakket lidt om og vi behøver ikke at komme mere ind på det vil 

hvis det er. Men hvordan dine omgivelser, venner og familie, har reageret på det med at du skulle 

have en protese?” 

 

RI svarer: “Mine børn har været helt fantastiske. Min søn og min datter. Det er helt vildt. Mine 

børnebørn de var sådan i starten… nu er de 17 år. De største af dem er to tvillinger piger... Så 

passer jeg dem jo og komme og passer dem. Der boede de her oppe på den anden side af vejen og 

nu er de så flyttet til Roskilde. Så sad jeg der, nogle gange om aftenen og havde så meget lyst til at 

tage benet af, fordi det var rigtig rart lige at slappe af. Så siger jeg, at jeg var lidt ked af, hvis de 

skulle blive ked af det… Så siger så til dem: Det gør ikke noget hvis jeg tager mit ben af vel? Nej 

farmor, det styrer du selv sagde de så. De siger: ej hvor er vi stolte af at du gør det så godt. Så på 

den måde er der ikke noget… De inviterer mig på café og vi skal sidde og snakke. Sidste gang, så 

ville de betale.” 

 

IC spørger: “Og din mand har så været en stor støtte, det har jo gjort meget ikke?” 

 

RI svarer: “Jo jeg har det. Der er nogle kvinder, de render deres vej. Det findes altså også, men det 

er ikke nok fordi de sidder derhjemme og bliver gale. Altså kunne jeg forestille mig. For min mand 

sagde nemlig til mig. Det siger jeg dig, hvis du bliver bitter, så skal du ikke regne med mig. Altså. Og 

det forstår jeg godt. Fordi så nogle mennesker der hele tiden fokuserer på dem selv og deres eget 

lort. Og som ikke kan se ud over deres egen næse. De er jo en plage for omgivelserne.” 

 

RI fortsætter: “Altså min egen mor var kommet til skade sad ti år i kørestol. Min søster smadrede 

hende faktisk i en bil, kørte galt med en hende. Hun skældte mig ud hele tiden. Jeg har to søstre. 
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Den ene var hende der kørte galt. Hende kunne ikke skældte ud, for det var synd for hende. Min 

anden søster hun har en dreng der er autist, en meget kraftig autist. Hende kunne hun jo heller 

sige noget til, fordi hun havde den dér dreng. Jeg skulle simpelthen have det glatte lag. Jeg skulle 

have det hele af vide. Og det var lidt træls. Jeg kunne ikke få hende til at holde op, hun blev ved til 

sin dødsdag. Sådan var det og sådan ville jeg ikke være.”  

 

IC spørger: “Jeg tror vi har snakket om det, men om du bevidst tænker over, at du har en protese 

og det sagde dum at du ikke gør som sådan, medmindre at du lige har en dag hvor det rammer 

ekstra hårdt” 

 

RI svarer: “Ja, hvis lige er træt eller sådan noget. Så kan jeg nogle gange sidde og sådan: Arh, så 

skal jeg også rejse mig op igen. Men altså, jeg tror vel alle mennesker har det sådan, det er ikke 

kun..”  

 

RI fortsætter: “Nej jeg synes det ikke. Jeg synes faktisk er privilegeret, fordi jeg ikke har ondt og at 

jeg kan få noget der fungerer og at jeg ikke også har flere sygdomme. Fordi de der, der har flere 

sygdomme, så er der flere udfordringer. Det må jeg sige.”  

 

IC spørger: “Altså, vi har i gruppen… I vores studiegruppe har vi snakket om… Vi ved jo ikke mega 

meget, men vi ved kun det der står i bøgerne. Du er den første vi snakker med. Men altså vi har 

lidt en formodning om, at det der er hårdest ved at få en protese dette syn psykiske frem for det 

fysiske. Hvad du synes om det?” 

 

RI svarer: “Det tror jeg egentlig kan være rigtigt. Fordi nu er der er forskel på mig. Jeg har jo valgt 

det selv på det tidspunkt, da jeg er en meget stor forskel. Du køre ud på en landevej og der er en 

eller anden der smadrer dig og så vågner du op. Og så mangler du et ben. Eller måske to ben. Det 

er der også.”  

 

IC spørger/opfølger: “Der er også mange der forbinder det med traumer.” 
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RI svarer: “Ja det er det også. Helt sikkert. Det skal man overhovedet ikke sige noget om, for det er 

det. Men fordi jeg havde forberedt mig mentalt, altså det havde jeg. Så var der ikke det samme for 

mig. Men jeg kender flere ikke, som har været meget meget dårligt tilpas. Og som slet ikke er 

kommet over det. Fordi de synes jo at deres liv ikke har nogen mening og at de ikke er noget værd. 

Og sådan nogle ting og det er sådan nogle, som vi også sidder og snakker om i den her gruppe vi 

har. Og vi prøver på at give dem lidt gejst. Måske har det godt den ene dag måneden, men så har 

de også det. Jeg håber de har lidt flere dage, men det er jo det det hele går ud på. Det er netop det 

psykiske også.” 

 

IC spørger: “Er det ikke også rigtig meget hvordan ens omgivelser påvirker en, fordi hvis man har 

et godt netværk som støtter en eller hvis du er alene og ikke har en mand og så du ikke har det 

særlig godt og folk kigger lidt mærkeligt, men det kan være at man har en anden protese, så er det 

da mega hårdt psykisk. Så er man da meget bevidst om det?” 

 

RI svarer: “Altså nu har jeg ikke nogen kosmese på… Man kan få sat sådan noget på der ligner et 

ben. Men det har jeg ikke. Det gider egentlig heller ikke. Min fod, den kan sådan… Bevæge sig 

nede i anklerne. Det betyder at der sætter sådan et tryk her på eller foran. Hvis den er helt stiv. Og 

det var den første jeg fik. Nu er det ligesom sådan, at den kan følge når går... Ligesom da du havde 

stiv ankel. Den kan følge min krop. Det betyder rigtig meget. Det kræver også balance fordi på den 

anden side så skal du… Du kan jo ikke...” 

 

RI fortsætter: “Man kan ikke styre balancen, som du kan med en normal ankel. Der kan du 

stramme benet og ankel også. Det kan du ikke mere. Så det er faktisk... Det er klart, at det er 

dyrere sådan en fod. Og det er jo igen det med at kommunens penge. Så skal vi til at rode i det.”  

 

IC spørger: “Er det så sådan, at hvis nu man var meget privilegeret eller har mange penge, så kan 

de købe sig til at få en vildt god protese?” 
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RI svarer: “Ja, det er der. Dem der ikke har nogen de kan jo ikke gøre det. Og det hedder altså, at 

man skal… man kan få det bedste og det billigste produkt. Hvad er det for en definition? Kan I 

finde ud af hvad det er? Det er sådan lidt modstridende ikke? 

Men det står der rent faktisk i bekendtgørelsen om hjælpemidler og det kan jo være tænder, 

høreapparater, ben og alt det der. Det er hjælpemidler.” 

 

Bilag 2: 

Interview – Randi 
 
I = interviewer  

R = respondent 

 

 I spørger: ”Jamen, vil du starte med at fortælle lidt om dig selv og hvordan du selv synes du er 

som person og hvordan en normal hverdag kan se ud for dig?” 

 

R svarer: ”Hvor skal jeg starte i mit liv? Det er jo 13 år siden jeg blev, kom ud for ulykken ikke. Jeg 

ved ikke hvor meget i ved om det, men det er en højresvingene lastbil der har kørt mig ned og jeg 

var på cykel ikke. Klokken to om eftermiddagen lige før påske, så kommer der en der skal til højre 

og jeg skal lige ud og han ser så ikke mig, selvom jeg er foran. Men det er jo det. Hændeligt uheld 

ikke. Det jo sker hele tiden, kan man høre. Men øm, hvis jeg starter der fra sådan, jeg var jeg jo i 

gang med social og sundhedsassistentsuddannelsen. Jeg har været selvstændig lige fra jeg var ung, 

og jeg startede med at være i tøjbranchen og så blev vi selvstændige købmænd og så blev vi, blev 

jeg blomsterdekoratør og vi havde vores egen forrentning mig og min mand.”  

 

R fortsætter: ”Så det var forretningslivet og øh så blev det så det, tid hvor, at vi kørte lidt træt i det 

fordi der var jo mere arbejde end der var fritid. Og så blev vi enige om at sælge og så blev vi så skilt 

også fordi, at vi var gode til at arbejde sammen, men vi kunne ikke sådan lige finde ud af...” 

 

I spørger opfølgende: ”Var det før eller efter ulykken?”  
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I svarer: ”Det var før ulykken. Så tog jeg til København, jeg er født på Amager og tog til København 

og så ville jeg tage den der uddannelse: social og sundhedsassistentsuddannelsen. Og øm i starten 

var det jo bare arbejde på halv tid ikke fordi det var jo bare fra 8 til 14-15 stykker så det var jo også 

rart at have med mennesker at gøre. Så jeg var godt inde i den uddannelse og så et halvt år før, så 

jeg var ansat af Københavns Kommune. Og så blev jeg så fyret da jeg så lå på Rigshospitalet og har 

været udsat for den her ulykke. Så det var meget godt. Det var en god start på alt det negative 

også ikke.” 

 

R fortsætter: ”Der var ikke meget opbakning, de må jo tænke på deres eget men det er værste ved 

det vil jeg sige at øh.” 

 

R fortsætter: ”Det var jo den her lastbil med anhænger, som så valgte at køre fra ulykkesstedet. 

Og der var så en der holdt op på den anden side, en fotograf som tænkte, at der var noget 

mærkeligt noget at der lå en bil derover og der var ikke nogen der holdt der holdt eller noget. Jeg 

lå på vejen på jo, på krydset der med cyklen, frakker og halstørklæder og folk de… Jeg ved ikke om 

i er kendt i København: Borups Allé og Hillerødgade? Det er et kæmpestort kryds der. Og for at jeg 

ikke skulle blive kørt ned af dem der så fik grønt, så var der en der kørte hen og spærrede så jeg lå 

der på vejen.” 

  

R fortsætter: ”Og det var fint og de folk råbte hold nu op og gå nu væk og skrub nu af og vi skal 

bare afsted ikke. Sådan er folk jo. De tænker kun på at komme på arbejde eller hjem fra arbejde. 

Men de hjalp mig så og det var så godt og hun ringede jo så til Rigshospitalet eller kaldte 112. Og 

så kom der en anden dame, hvor hendes mand var læge, fordi de ikke kunne få stoppet blodet 

fordi det var hovedpulsåren her i benet, hvor det så strømmer ud.  De måtte så spørge eller det 

var jo så heldigt, at han vidste og så han sagde til dem at de skulle have fat i en livrem, så de kunne 

trække rigtig stramt til i det ben der var tilbage. Det var jeg jo glad for, så jeg mistede meget af 

blodet, men det var jo godt og de kom også hurtigt selvom, at de synes at det tog lang tid. Men jeg 

kom så på Rigshospitalet og lå i koma i to-tre døgn.” 
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R fortsætter: ”Og det værste ved det det var jo ikke mig selv. Jeg mærker jo ikke noget, men det 

var min familie, min mand og mine børn eller det var jo så min ex-mand der og så mine børn og 

børnebørn og det er jo et chok at høre når der er nogen der er indlagt og er blevet kørt ned at 

mistet et ben. Så jeg har kun 20 centimeter i mit ene lår, højre lår, så jeg har sådan en 

benprotese.” 

 

I spørger: ”Den sidder også meget højt oppe?” 

 

R svarer: ”Ja, fordi I starten var knæet jo ikke ødelagt troede de, men det skulle de så vente og se 

om det levede. Men så skulle jeg se ned og opereres og de kunne ikke se hvor det skulle tages fra 

og sådan nogle ting. Så der var min familie også spændt på fordi knæet er jo en fordel at beholde 

fordi det er jo det der gør mange ting, kan man sige. Men det blev det så ikke til, så det røg bare 

helt op der. Men der er trods alt et stykke protesen kan sidde på den.” 

 

I spørger: ”Hvor hurtig fik du din protese efter?” 

 

R svarer: ”Jeg kom så på Rigshospitalet og så blev jeg overflyttet til Hvidovre, fordi jeg hørte til 

der. Og så begyndte man straks faktisk fra bandagisten Sava og kontakte, det er automatisk tror 

jeg de kontakter. Så kommer de og siger jamen det skal nok gå og du får en benprotese og alt 

bliver så godt eller de siger de ikke vel, men der er en løsning på det.” 

 

R fortsætter: ”Og der ligger man der og man mere eller mindre dopet af morfin og skidt og lort 

ikke så. Man er jo glad for at der bare er nogen der vil hjælpe en når man har overlevet. Så det var 

fint de kom og tog mål til mig og der skal nok gå en lille måned inden man kan have sådan en på. 

Men træningen begyndte jo allerede der efter nogle dage efter jeg kom på Hvidovre.” 

 

I spørger: ”Hvor lang tid lå du på hospitalet? Kom du hjem før du fik protesen eller?” 

 

R svarer: ”Øh nej, det gjorde jeg ikke fordi jeg kunne ikke komme hjem for jeg boede på anden sal.  

Så jeg skulle også søge efter en handicaplejlighed. I hvert med elevator ikke. Men jeg har lige købt 
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denne her lejlighed og jeg skulle faktisk hjem have en elektriker, da jeg kørte hjem, så jeg har lige 

totalrenoveret min lejlighed, så jeg var ikke interesseret i at komme væk. Jeg vil ikke bo hvor som 

helst vel. Det er men jo ikke.” 

 

R fortsætter: ”Men så havde jeg en kolonihave og så kunne jeg jo være derude, men da kom jeg 

ikke i starten, fordi jeg hører at man kunne komme til Montebello i Spanien. Både psykisk og fysisk 

komme sig over, at nu var man…” 

 

 I spørger: ”Okay, sådan et center dernede eller hvad?”   

 

R svarer: ”Ja, det er jo et hospital Danmark ejer og i dag er det meget hofter og knæ folk får skiftet 

og operationer i det hele taget og sådan noget rekreation faktisk. Og det er tre uger i sol og dejligt 

sted og man har ikke de der daglige ting og det hele bliver serveret. Det er bare så godt og det har 

reddet mig rigtig meget. Og man bliver også vant til at man skal begå sig med at få protese på og 

af og følge træningen og på den måde får man en rutine, som man så man har nemt ved det, fordi 

det kræver noget rutine. Og i starten er stumpen såden... Altså det hele.” 

 

I spørger: ”Men det var da du havde fået protesen, at du kom derned?” 

 

R svarer: ”Ja der kom jeg ned. Jeg kom op i flyet med de bar mig nærmest og i kørestolen og så 

havde jeg protesen i sådan en taske. Fordi den må man ikke have på når man flyver, sagde de. 

Men det har jeg haft alle de andre i gange. Så det ser sådan lidt voldsomt ud at komme med. 

Benet kommer her, også kommer jeg der. Man er faktisk lidt på den når man ikke har et ben, et 

ben, man er mere på end man tror, fordi du kan kun hænke jo. Du kan ikke andet. Du har ikke den 

balance endnu. Det en man så oparbejder, ved træning.” 

 

I spørger: ”Det også når det er over knæet, hvis man ikke har det led, så har man ikke det fodled?” 

 

R svarer: ”Nej, man har slet ikke noget, så hvis i prøver at hænke en hel dag, så kan i snakke om 

det. Det sværere end som så, fordi man skal have noget balance.”  
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I spørger: ”Har der været mange problemer med at den ikke passer efter noget tid?”  

 

R svarer: ”Stumpen? Eller protesen mener du? Den går i forandring cirka et par år efter man er 

kørt ned. Men det ved man gudskelov ikke. Der er mange ting der er godt man ikke ved, fordi hvis 

man skal sidde og tænke to år frem. Så er der også det her fantom smerter og smerter i det hele 

taget, man ikke ved kommer. Men der er det altså bare.”  

 

I spørger: ”Når du har haft fantom smerter?” 

 

R svarer: ”Ja det har alle. Det er jo kroppen, det er jo hjernen. Det har i jo sikkert også studeret, så 

hjernen tror jo at benet er der og kroppen skal lære den ændring. Og i dag har jeg en gang 

imellem, men jeg kender jo hvordan det er, men man kan godt en enkelt gang, sådan hver halve år 

have, hvor man bare slet ikke har sovet en hel nat. Det kan være hvis protesen sidder lidt forkert 

eller noget der trykker eller hvis man er gået meget. Altså der ingen der ved hvad det rigtige er. 

Men jeg er i hvert fald glad for at jeg ikke har mere, sådan, fordi det er ikke sjovt fordi du kan ikke 

rigtig gøre noget. Jo du kan spise nogle magnyler eller smertestillende. Ja, du kan ikke rigtigt gøre 

noget ved det. Men vi kender jo ham racerkøreren Jason Watson. Han har led jo meget af det. Han 

fik jo sat noget ind i hjernen, som sgu gøre at han ikke fik det, da han var meget plaget af det.” 

 

I spørger: ”At få en protese. Hvordan påvirker det din sygelighed og dit liv, at der lige pludselig 

sker en så stor omvæltning?”  

 

R svarer: ”Jamen, de sagde at jeg fik denne protese og det var fint, de skulle have et par sko fra 

mig. Jeg skulle så bede om et par sko hjemmefra og så kom den der og så stod den ude i gangen 

på Hvidovre Hospital, så nu var min protese kommet sagde de. Og først dér, da man så den. Nu 

har i ikke set min protese vel?”  

 

I svarer:  ”Nej, ikke sådan rigtigt.” 
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R fortsætter: ”Men den stod ude i gangen og da jeg så den der protese, fordi det er jo et helt ben. 

Så ringede jeg til min datter og sagde der står et monster ude i gangen, fordi man tror man får en 

protese, som går fra stumpen og ned. Man aner jo ikke hvordan det hænger sammen. Men den skal 

jo helt op i og sidde her (R viser I hvor protesen skal sidde), så det er jo et helt ben. Så den virker jo 

forfærdelig, når man lige ser den første gang. Jeg har jo aldrig set en benprotese. Det er der jo ikke 

nogen af os der har. Uden at hvis man kender en der har det. Og det er jo mest hernede at folk er 

amputeret i ulykker. Det jo motorcykler og cykler, altså de bløde trafikanter der er udsat for at få 

benet under cyklen.”  

 

I spørger: ”Hvordan fungere det led på knæet?” 

 

R svarer: ”Det her jo så et computerknæ, der bliver ladet op her hver nat. Og så bliver den kodet ind 

på en computer, så min gang bliver… Man kan se hvordan jeg går med det andet ben. Altså da jeg 

fik det her computerknæ for en del år siden. Otte år siden tror jeg det startede. Det her er nummer 

to jeg har. Der kunne jeg mærke, at den blev nemmere at føre frem, fordi der selvfølgelig er en 

computer indeni, der gør at det er nemmere for mig. Fordi ellers der jo er muskler i lår og i balle, jeg 

skal bruge hele tiden. Det skal jeg også i dag, men den hjælper mig rigtig meget og jeg kan dreje 

den.” 

 

R fortsætter: ”Jeg kan faktisk også gå ned ad trapper, hvis der ikke er for langt, fordi man skal 

holde. Men de unge de går bare ned ad trapperne i midten, altså der er ingen på problemer og det 

jo en stor fordel. Altså man kan også godt få nogle der kan gå op ad trapperne, men det er jo nogle 

specielle motorer og det koster en masse penge og det kommer an på kommunens pengekasse.”  

 

R fortsætter: ”Men det her var så også i København, så jeg fik jo alt det jeg skulle bruge, men jeg 

er jo flyttet til Vordingborg nu og har været ude for at skulle have et nyt. Og det var ikke særlig 

sjovt, fordi de har ikke penge til det eller de prioriterer ikke det. Men hvis jeg ikke havde fået den 

protese, her med computerknæ, så havde jeg aldrig fået bevilget det i Vordingborg, fordi der er så 

mange flere skatteborgere i København end der er på landet.”  
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R fortsætter: ”Så det gælder faktisk om at protesebruger skal bo i en stor by, fordi der prioriterer 

de det mere økonomisk. Det er jo noget rigtig dyrt noget. Men det skal jo også holde til meget. Det 

er jo et slid på det, men man kan også sige, at hvis man ikke bliver selvhjulpen efter en ulykke, så 

skal man jo have meget hjælp fra kommunen. Og så kan du ikke hjælpe dig selv og så går dit liv jo i 

stå og så skal du hele tiden have hjælp hver dag for at kunne fungere. Og så på den måde er det jo 

en meget god investering for kommunen at investere de penge, så man selv kan klare sig selv.  

Men det gør de jo ikke, fordi det er forskellige pengekasser de tærer på. De ser ikke sådan 

økonomiske på det, som os på den måde. Så der er man virkelig oppe imod meget. Og det er ikke 

noget man ved man skal, men man bliver stærk til at kæmpe for det man vil have. Det udvikler os 

også, det er ikke nogen nem situation for nogen. Du skal virkelig begynde at kæmpe endnu mere, 

end du skal når du ikke er handicappede. Det tror man ikke. Man har tilbøjelighed til at tro, at man 

får den hjælp man skal have. Man bliver reddet og så bliver man jo rask eller på den måde man nu 

kan blive og så må du kæmpe for dig selv, for der er ikke andre der gør det” 

 

I spørger: ”Så har det også udviklet dig, som person at have fået en protese?” 

 

R svarer: ”Jeg har altid været meget åben og social. Men det gør at man bliver nødt til at tale for 

sig selv. Så man lære, at det bliver man nødt til for at overleve på den måde og sige hvad der er, 

der er galt og hvad man vil” 

 

I spørger: ”Hvordan har processen været ved at få sådan en protese. Hvordan fungerer den 

proces?” 

 

R svarer/spørger: ”Altså hvad mener du? Hvordan jeg tager det eller hvordan I det hele taget?” 

 

I spørger opfølgende: ”Ja egentlige begge dele. Hvordan du tog det? Havde du lyst til at få en 

protese med det samme?” 

 

R svarer: ”Ja det havde jeg jo for jeg kunne ikke gå ikke. Så jeg havde jo lyst til at få noget. Det 

talte de jo meget varmt for, så det var bedre end…  jeg fik jo også kørestol, det fik jeg allerførst. 
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Jeg fik taget mål til en kørestol. Det er altså ikke særlig sjovt, når man cykle og alle de der ting. Jeg 

var jo 55 da jeg blevet kørt ned. Men det gør man jo bare. Jeg er også fuldkommen dopet af alt det 

der morfin, fordi smerter har man jo også. Men til sidst måtte jeg jo sige, at jeg ikke gad at have 

det, fordi jeg kunne bare sove. Men de blev jo nødt til det og det er jo for ens egen skyld, men 

man kan jo blive afhængig af det. Det ved i jo. Så det kan ikke nytte noget, at man bliver ved at 

tage imod, fordi de siger ikke stop. Det er ligesom at man kan få alt det man vil have. Men det går 

jo ikke, fordi så kan du jo godt spise og sove og så er der jo ikke noget liv. Så det sagde jeg fra, og 

måtte bide de der smerter i mig. Jeg vil ikke være en anden, jeg ville være mig selv og mærke livet, 

for nu havde jeg overlevet. Jeg ville ikke bare være en zombie. Så det er en kamp for starten, med 

træning og ville frem og vil tilbage til sin identitet. Man er jo den person man er.” 

 

I spørger: ”Påvirkede det den person som du er, din identitet? Hvordan påvirkede din 

selvopfattelse?” 

 

R svarer: ”Jamen jeg synes jo ikke…  Det er jo også meget forskelligt og som jeg sagde til Maja. Det 

er meget individuelt for mennesker om den falder helt væk, ens egen identitet eller den bare 

bliver der. For mig har det ikke ændre noget, på den måde, anden at det er blevet mere besværligt 

og jeg kan ikke løbe og der er det der med tilpasninger og alt det der. Men det ved man jo. Det kan 

godt blive godt. Det er bare en periode så er det dårligt. Men min identitet har ikke ændret sig 

overhovedet. Jeg nøjagtig samme person som jeg har været.” 

 

I spørger: ”Okay, så du ser dig selv som en præcis den samme person?”  

 

R svarer: ”Fuldkommen, også min familie. Jeg glemmer det faktisk ret tit. Fordi det bare blevet en 

del af mig. De siger jo også, at så længe man ikke accepterer sin protese, så er har ikke vundet den 

der, så er man ikke psykisk over det. Fordi nogen bliver ved med at sige det er noget lort og sætter 

den over i hjørnet. Og jeg gider sgu ikke. Det er også besværligt og det gør ondt.  For det gør 

hamrende ondt i starten, af Helgolands til, og huden går af. Du skal have plaster, du skal dit, du 

skal smøre, du skal rense og du skal vaske. Og det er jo klart for huden får jo en ny…” 
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R fortsætter: ”Der er jo hele tiden noget der gør ondt på det samme sted hele tiden. Det kan 

huden jo ikke forstå, men efterhånden, så bliver hunden vandt til det. Det er smaddersmart. Vi er 

jo indrettet perfekt, fordi den vil jo os det godt, den heler os jo. Man den skal bare vænne sig til 

den. Det ved man heller ikke noget om. Så man er helt blank.” 

 

I spørger: ”Hvordan påvirker det dit privatliv med familie og venner. Har det haft en påvirkning på 

det?” 

 

R svarer: ”Nej nu er jeg blevet skilt og så startede mit eget liv…” 

 

I spørger: ”Var det før eller?” 

 

R svarer: ” Ja, det var 3 år før. Det endte jo med at det næsten med, at vi gik tilbage til hinanden. 

Det var forfærdeligt og dit og dat og det var også fint for mig. Men efterhånden som jeg bliver 

mere rask, så blev jeg også klar over, at der var en grund til at jeg gerne ville være mig selv. Vi 

kendte hinanden meget tidligt. Da jeg blev mere og mere rask, så vil jeg ikke alligevel, fordi det 

ville ikke holde alligevel. Når man bliver helt sig selv, skal man tro på den mavefornemmelse man 

får efterhånden, når bliver mere sig selv eller hvad skal man sige.” 

 

R fortsætter: ”Men så gik der jo nogle år og så var det jo at jeg skulle have noget arbejde. Man kan 

jo ikke blive ved med at være syg, man skal også tjene penge til samfundet. Og så skulle jeg ud og 

finde noget, et fleksjob. Og det jo sådan lidt, hvor meget kan man? Så kommer man i 

arbejdsprøvning og man render ind på det ene kontor efter det andet og snakker med nogle. De 

ser hvad man kan og de prøver at anbefale noget. Men jeg fandt selv et sted, hvor jeg kunne 

komme I fleksjob. Det var på en planteskole, og der kom jeg jo der med protesen og skulle 

starte…”  

 

R fortsætter: ”Det var faktisk fordi jeg selv har haft blomsterforretninger og så kendte vi nogen 

der kendte, som kendte eller vidste hvem var også tog jeg derned og søgte jobbet. Jeg sagde at jeg 

havde et dårligt ben, man sidder jo ikke og vil lægge sin livshistorie ud. Og så var jeg bare nede og 
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spørger og så sagde de det ved vi ikke rigtigt? Men så inden jeg var gået, så var jeg blevet 

fastansat. Faktisk vidste de ikke rigtigt. Jeg tog ikke bukserne ned vel? Så de vidste ikke egentlig 

var hvor slemt det var. De fik jo simpelthen et chok. Jo fordi man kan jo ikke se det, når man har 

bukser på. Men dér hvor jeg var i lære eller i fleksjob, det var så på en planteskole, der var sådan 

ret kuperet og jeg skulle op ad en bakke nogle gange. Så havde vi nogle vogne vi skulle trække 

med blomsterne. Så nogle gange når vi fik varer hjem, så skulle jeg op at stå et andet sted og så 

mærke de der varer og ned med dem igen. Det var jeg ikke ret nemt, fordi jeg skulle også lærer at 

gå rigtigt med dem og det var skråt. Jeg skulle helst ikke falde vel? Lidt senere tænkte jeg, hold da 

op, hvordan går det her? Jamen jeg måtte bare springe ud i det. Jeg var der i fem år.” 

 

I svarer/spørger: ”Fem år? Det er godt klaret. Det virker som om, at du har, et rigtigt godt 

perspektiv på livet og er kommet virkelig godt igennem det?” 

 

R svarer: ”Ja det gjorde det, men det er jo også hvis man vil det, så kan man godt selvom det er… 

ikke bare lige.” 

I spørger: ”Det kommer også an på ens mindset eller hvordan man har det?” 

R svarer: ”Ja fuldkommen, om man vil. Fordi det er jo, det der skal til før man kan.” 

 

I spørger: ”Da du så fik du protese. Nu snakker du om, at du har holdt din egen identitet. Men 

tænkte du meget over din identitet? Hvordan var din tankegang, lige efter du har mistet dit ben?” 

 

R svarer: ”Jeg tror jeg havde, på Rigshospitalet, en psykolog i et kvarter. Da han først fandt ud af… 

Det var ikke noget… det kunne jeg sagtens selv... Det er ikke noget jeg bare siger, for at være sej. 

Men det er virkelig noget, jeg bare glad for at jeg overlevede. Det var jo det jeg var. Det skulle nok 

gå. Hvis man ser positivt på det så er der jo hjælpemidler. Og så var jeg jo trods alt glad for at jeg 

var i den alder jeg har haft et godt liv og tre børn og børnebørn. Så det var ikke noget at sidde og 

klynke over fordi det ville jeg få et dårligere liv af. Men nu er jeg ikke den type der gør det. Men 

det kan man jo ikke vide? Det gjorde ikke noget andet end jeg tænkte, jeg må bare kæmpe mig 

frem.” 
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R fortsætter: ”Der er jo også meget positivt, at venner og bekendte og alle synes… gøre alt for at 

en. Da jeg begyndte at skulle køre op i bussen, den holdt ind og jeg skulle nej… og jeg skulle lige 

ned og side inden de startede igen. Der er også mange positive ting i det. Vi vil gerne hjælpe 

hinanden sådan er vi mennesker.” 

 

I spørger: ”Så folk er gode til at tage hensyn, synes du?” 

 

R svarer: ”Meget. Har kun mødt positive ting. Rigtig sød og venlig. Jeg snakkede meget dengang 

jeg har haft butik. Men jeg har snakket endnu mere end de sidste 13 år fordi det er folk. Det er 

ligesom at der ikke noget barrierer der skal brydes. Når der er noget i vejen med folk og hinanden, 

så snakker man bare. Eller hvis der er krig eller hvis der er mangel på vand eller lys i ens opgang og 

så kan man godt snakke. Så gør man bare ”hej”. Man skal ud i noget før det ligesom lovligt, at bare 

at kontakte en.” 

 

I spørger: ”Når du ser tilbage på at have fået protesen og alt hvad der er sket. Synes du det haft en 

positiv udvikling på dig eller vil du hellere være foruden.” 

 

R svarer: ”Selvfølgelig ville jeg det. Jeg mangler jo at kunne cykle, for det første. Det kan jeg jo så 

godt. Men jeg har købt mig sådan en Hula trehjulede man køre inde i København. Jeg levede jo 

derinde i otte år med det og kørte rundt på den der. Det var sådan en som alle kørte på. Det var 

ikke fordi de ikke måtte se det, men jeg turde jo ikke med balancen og køre på to hjul. Det ville jo 

være for farligt. Synes jeg. Så havde jeg jo kolonihaven på det tidspunkt, så havde jeg jo nemt ved 

at kunne putte alt muligt op i den der vogn. Jeg købte jo med otte gear og gode dæk, så den ikke 

var så tung som de nu er. Det var en rigtig god løsning fordi jeg jo startede faktisk med at købe ind 

på to hjul. For jeg tænkte det skal du nok lære og så sagde min datter tror du ikke at du lige skal 

starte med den der med tre hjul?” 

 

R fortsætter: ”Den har jeg haft rigtig meget glæde af. Jeg haft den i otte år, men så blev den 

stjålet. Der var jo bud efter dem. De hentede dem om natten og solgte den til udlandet.” 
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I spørger: ”Men der var ikke noget efter sådan en ulykke og så købe en cykel igen. Og gerne vil ud 

og cykle. Det havde du det helt fint med?” 

 

R svarer: ”Der var jo nogle journalister hos mig på et tidspunkt fra B.T. Hvor vi kørte ud til 

ulykkesstedet på Borups Alle og Hillerødgade.” 

 

R fortsætter: ”Det var rigtig ærgerligt jeg ikke tog de billeder med jeg havde fået lavet i aviserne. 

Og der tog jeg ud fordi det faktisk er et rigtig frygteligt kryds. Det tænkte jeg først over bagefter. 

Men det var ikke andet at gøre end at køre derude og så sidde der. Der kom billeder og kom i 

avisen. Jeg havde det meget godt med det. Det havde jeg faktisk. Det kan jo ske alle vejene. Så der 

har jeg cyklet over hundredetusinde gange efter.” 

 

R fortsætter: ”Det er det man skal. Man skal ikke bare sige, at man ikke skal cykle mere. Livet er 

farligt uanset hvad man kommer ud for. Så det gælder om at tage den protese til sig og så få et liv 

igen. Og så være ligeglad med hvad… Der er jo ikke noget med at man skal være genert over det. 

Man skal kun være glad for, at man så kan gå igen. Der er jo ikke nogen der peger fingre ad, én 

fordi man går med en protese. Tværtimod tænker de godt det ikke er mig selv”  

 

I spørger: ”Vi har også snakket med Maja, før nemlig. Hun siger at mange har rigtig svært ved at gå 

ud i offentligheden. Fordi folk dømmer dem eller at det er deres opfattelse af, at folk gør det. Har 

du haft problemer med noget af den slags?” 

 

R svarer: ”Jeg kan huske starten, der havde jeg det første computerknæ jeg fik. Det var sådan en 

firkant. Den var sådan ligesom den her. Den var lidt smallere og så sad den sådan og så var røret 

her og foden her. Den så meget mærkelige ud. Så det gjorde den jo. Og så var den blå, ræveknæ. 

På det tidspunkt da jeg fik den, der begyndte man jo og gerne ville vise alle omkring én, hvad man 

havde fordi der var ingen grund til at skjule det, fordi I gamle dage fik de jo lagt noget ud over. Så 

fik man noget kunstigt og så fik man en strømpe på. Så det lignede et ben. Men det gør man jo 

ikke i dag. Men det er jo kun de 13-14 år siden. Det er jo pænt nok. Der er jo ingen grund til at de 
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skal ligne et ben, når det ikke er et ben. Der er jo mange unge der også har mistet benet på 

knallerter og motorcykler. Man går bare med det med shorts. Så går man bare med det.” 

 

I spørger: ”Så du går også med shorts?” 

 

R svarer: ”Ja det gør jeg. Det havde jeg gjort lige fra starten.” 

 

I spørger: ”Du har aldrig haft noget problem med at gå ud og vise det?” 

 

R svarer: ”Næ, fordi folk kigger. Og hvorfor man kigger på nogen, som ikke går normalt. Det 

ligesom noget vi har i vores blik at vi skal reagere på noget der er uvant. Der er hunde, der er børn 

og der er voksne de er forskellige og de kigger alle sammen, men på forskellige måder. Og de har 

også noget at man ikke har tænkt over. Hvis der går en herude, som humper lidt eller gør noget. 

Hvis der går en helt normalt, så vil vi ikke altid vende hovedet. Men det gør man, når det ikke er et 

normalt gangmønster man har. Men det er ikke for at være nysgerrig. Det er bare for at være på 

vagt over, at man selv skal passe på. Det er egentlig underligt? Det tænker man ikke over. Man gør 

det automatisk. Også når det er, når der er nogle biler der støder sammen eller hvis der er nogen 

der slår. Det er jo ikke altid kun af nysgerrighed. Det er også fordi, at man er født til at holde øje 

med ens omgivelser.” 

 

R svarer: ”Så det er lige som det er helt naturligt at man gør det. Og hvis man ved det, så er der jo 

ikke noget galt i at være udsat for det man blev udsat for i livet.” 

 

I spørger: ”Du siger også på et tidspunkt at protesen var en del af dig. Tænker du nogle gange 

over, at du måske har et normalt ben eller tænker du nogle gange over at du ikke har en protese?” 

 

R svarer: ”Ja det gør man efterhånden automatisk. Altså når du har accepterede at det er dit eget 

ben. Så er det bare en del af din krop.”  

 

I spørger: ”Du føler den del af dig og den her protese her?” 
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R svarer: ”Ja det kommer først når man har accepteret, at nu er livet sådan for en. Men det er ikke 

nemt, det er meget svært, det er meget forskelligt hvordan folk gør. Men det hjælper en meget. 

Unge mennesker kommer hurtigt til at vænne sig til at acceptere det.” 

Der er ingen problemer i det. Man kan både løbe og spille alle mulige og der er så alle mulige 

aktiviteter. Så der er ikke noget der… der var en der lige var kørt ned, da jeg også var kørt ned. Han 

stod på skateboard, stod på ski og han er jo nærmest berømt. Det er jo det. Man har kræfterne og 

modet og så er der ingen hindringer overhovedet. Der er også nogle der bestiger bjerge og jeg ved 

ikke hvad. Så det er kun hvad man vil bruge sit liv på. Men alderen har meget at sige. Man kan 

finde en god vej, fordi det er nemt bare at sidde i en stol og kigge ud ad et vindue. Men det er bare 

så kan man jo næsten lige så godt lade være med at være i live. Det kunne man lige så godt gøre.”  

 

I spørger: ”Du sover vel ikke med den? Nej så tager du den af? Men du siger at du føler at det er 

en del af dig? Hvad så når du tager det af og stiller det ved siden af bordet, hvor du stiller det? Er 

det så stadig en del af dig, der står ved siden af?” 

 

R svarer: ”Ja, det er det. I starten kan jeg huske, da jeg havde det, at jeg tænkte hold da op. 

Hvordan kommer man ud hvis der kommer brand, fordi man skal lige have den på. Men det er jo 

ikke så tit der er brand så. Nu har jeg det bare sådan… Min familie spekulerer overhovedet ikke 

over det. Mit barnebarn han sagde, han havde jo tænkt meget over det. Han var 7 år dengang, da 

han spurgte om det. Jamen, farmor hvad sker der når du dør? Hvad gør de så ved benet? Skal det 

så også med i kisten? Hahaha. Det var meget flot tænkt. Det gør man jo ikke. Man lægger jo ikke 

en protese ned i en kiste.” 

 

R fortsætter: ”Det gør man jo ikke vel. Så jeg håber at der er nogle andre der kan få lov. Der bliver 

jo sendt meget til udlandet af forskellige ting, som kan hjælpe dernede. De gik jo bare med et 

jernrør eller noget træben der blev lavet af nogle pinde. Bare for at hoppe rundt. Så det er jo fint. 

At få sådan noget, det jo bare fantastisk, hvis de kan få sådan noget.” 

 

I spørger: ”Det har du det helt fint med?” 
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R svarer: ”Helt fint med. Det synes jeg kun er godt at man kan hjælpe i andre lande.” 

 

I spørger: ”Har du ellers noget vi mangler spørger om? Føler der der er andet der er relevant? Er 

der noget ved at have en protese, som vi mangler at spørger om? Altså en del af oplevelsen, som 

vi ikke har spurgt ind til, som vi måske ikke er bevidste om?” 

 

R svarer: ”Altså det ved jeg ikke rigtigt. Der jo nogle ting… Du kan jo ikke det samme. Det der med 

at gå i skoven. Det er ikke så nemt. Altså fordi så går det sådan, det stuppe og alt det der. Der 

grænser for hvor meget man gør det. Men man kan jo få mange hjælpemidler. Men det er lidt 

svært at gå på. Men man skal også øve sig i det for at blive god til det. Og så er der det der er med 

i vandet om sommeren. Hvor protesen jo skal af. Man kan godt for en badeprotese. Men det er 

kun til sport. Hvis du er svømmer de bevilger det. Der skal man jo sådan lige kunne tage protesen 

af foran, Gud og hver mand og lægge den på badebroen, eller hvor man bader. Man kan ikke så 

godt gå i sand med en protese. Der må heller ikke komme sand ind og heller ikke vand. Så det 

bliver på badebroen den bliver lagt. Og så går jeg bare ned ad trappen og sidder på en enden, fordi 

jeg elsker jo at bade. Det er jo skønt” 

 

I siger: ”Det er jo også en fysisk aktivitet man kan gøre.” 

 

R svarer: ”Ja det gør jeg også her, når jeg bader. Men jeg kan også sige at det gør jeg, også når 

man ikke har protesen på, så er man jo på en eller anden måde et frit menneske. Så er jeg jo bare 

som jeg altid har været og det er jo også en rar situation og bare kunne svømme. Jeg kan jo godt 

svømme uden noget andet ben og det kan man godt faktisk. Det var jeg ikke helt klar over at man 

kunne? Man kan sagtens svømme med et ben.” 

 

R fortsætter: ” Det er svært at svømme en helt lige bane, men det lærer du jo også. Men bare det 

at kunne det, det er jo bare ekstra lækkert. Også om sommeren og lige hop i og så lige gå op og 

ligge sig og tørrer sig med protesen på.” 
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R fortsætter: ”Men jeg vil sige at der er mange gange… Nu bor jeg tæt på vandet og det er tit at 

jeg bader inden 10. Det er ikke fordi jeg er genert over det, men det er også mere for små børn, at 

de skal synes det er lidt uhyggeligt." 

 

I spørger: ”Når synes de det?” 

 

R svarer: ” Ja det gør børn jo. Der er nogle aldre, hvor de synes det er meget mærkeligt. I udlandet 

der er som regel også meget sand. Der skal man have hjælp til at... Det skal jo også ligge tørt, det 

kan jo ikke nytte noget, at man bare smider inden man springer ud. Der er nogle svømmebassiner 

og det er jo ikke noget problem, man skal lave, så man finder bare ud af hvad man så kan. Så der 

er jo løsninger.” 

 

I spørger: ”Så du tænker ikke rigtigt over det i hverdagen, at du har en protese? Det er bare blevet 

en rutine?” 

 

R svarer: ”Nej.. Jamen det gør det. Jeg bor jeg også et sted hvor der…  Jeg bor i et lille rækkehus 

jeg har købt med en trappe op, fordi træningen med trapper er faktisk rigtig gode. Det giver noget 

styrke i kroppen. Der kan jo blive en dag, hvor man får noget med knæet, men så længe man kan, 

så er det godt at gøre det.” 

 

I spørger: ”Er det første gang du er herude?” 

 

R svarer: ”Næ, nu er jeg gået her i 13 år.” 

 

I spørger: ”Men hvor tit er du så herude?” 

 

R svarer: ” Altså da jeg boede i Vanløse, der var jeg både mandag og onsdag.” 

 

I spørger: ”Når, så det dagligt eller ugentligt tilbud?” 

 



Eksamensgruppenr.: V1824788513 
   

 62 

R svarer: ”Mandage og onsdage, men nu er jeg her kun om onsdagen. Så træner jeg noget yoga og 

nogle forskellige ting. Der hvor jeg bor nu.” 

 

R fortsætter: ”Jeg kan jo slet ikke… Så det her det betyder også meget for handicappede at 

komme sådan et sted, hvor der er andre handicappede. Man får nogle gode venner, man får noget 

kaffe sammen med i kaffepausen. Og du kan gøre så mange ting. Der er så mange muligheder med 

bassin og bold træning og fitness så man kan altid få fat i en fysioterapeut.” 

 

I spørger: ”Har det betydet meget for dig at du kunne være herude? Også sammen med andre der 

har proteser eller andre…?” 

 

R svarer: ”Ja rigtig meget. Det er faktisk rigtig, rigtig vigtigt fordi da jeg havde gået her i tre år, jeg 

tror en 3-4 år. Så vil de jo gerne have os ud, fordi der kommer også nye ting hele tiden, nye 

mennesker der også skal til. Og så begyndte jeg at træne på en almindelig træning i fitnesscenter. 

Men jeg synes ikke det var så sjovt, fordi det jo bare sådan nogle unge mennesker der hopper 

derud af og der skal fart på, der skal høretelefoner…” 

 

R fortsætter: ”Du får jo ikke rigtig noget socialt i de fitnesscentre, andet end hvis du kommer 

nøjagtig samme tidspunkt hver dag. Du får man noget helt andet herude. Der er mange aktiviteter 

og man kan få her. Og så kan man så sige at fordi hvis du er amputerede, så skal du have en stærk 

krop for at kunne fungere. Det er både ben og mavemuskler og arme og alt. Det hjælper meget 

på… Eller det skal man ellers så kan man ikke gå med en protese. Så det er en nødvendig onde og 

det bliver bare behageligt at gå herude, fordi alle de andre også har noget. Og vi har alle sammen 

en udfordring i vores liv. Så man taler med alle og har det godt.” 

 

I siger: ”Sådan virkede det også, da vi sad nede i lobbyen. Hver gang nogle kom fobi gangen, så 

snakkede man lige. Alle kender hinanden næsten.”  

 

R svarer: ”Det har jo været… Det ved i godt... Det har jo været for polio, polio patienter.”  
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Bilag 1.1.: Samtykke fra Inger  

 

 

Bilag 2.2.: Samtykke fra Randi  
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Bilag 3: Spørgeguide  

Giver du lov til at vi må bruge dette interview i vores rapport?  

1. Fortæl om dig selv.  

- Hvem er du som person?  

- Hvad laver du til daglig?  

2. Hvornår fik du din protese, og hvorfor?  

- hvad har dette haft af betydning for dit liv/dig?  

3. Kan du forklare hvordan det foregår når man skal have en protese?  

4. Hvordan tror du det har kunne påvirke din identitet at få en protese?  

5. Hvilke udfordringer har din protese hjulpet dig med?  

6. Hvordan har dine omgivelser, venner og familie fx, reageret på din protese?  

7. Er du bevidst over at du har din protese, altså er det noget du tænker over i hverdagens 

travlhed?  

8. Har du ellers andet at tilføje, som du mener kunne være med til at forstå hvordan det er at 

være en protesebruger?  
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