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ABSTRACT 

Author: Charlotte Jeppsson 
Title: Leg amputation and change of identity 
Supervisor: Staffan Blomberg 
Assessor: Sune Sunesson 

Losing a leg is a devastating event, and as an amputee, the individual’s view of 
her- himself changes in relation to the society. As I have been working with 
amputees for a long time, I have observed these changes and have found interest 
in the issue. The purpose of this study was to examine how identity is influenced 
or changed 1-3 years after a leg amputation in the age of 65-80 years. The social 
constructivism, that community and individuals interact with each other, theories 
that describe how the identity is influenced by this social interaction, how the 
identity for example is expressed by the human body and views about ageing and 
disability were applied in this study. The investigation was grounded on 
interviews with open questions. Nine persons, in the age of 65-80 years, 1-3 years 
after the amputation, were interviewed about their own thoughts of the 
amputation, restrictions and daily life, requiring assistance from their families and 
friends. In my investigation most of the interviewed persons described their 
identity as the same as it was before the amputation and they had a positive 
approach to life. The interaction between the individual and the community made 
habits and experience of treatment before the amputation important. There is a 
difference between my result in this study and my experience from my work as a 
welfare officer at the hospital. In my work patients often say that they have a more 
negative approach to life, that they feel different, and have more difficulties. They 
also say that there is more change of their identity after the amputation. The 
persons experience has to be understood in their context, both in which situation 
they talk about their identity and how the community around them looks like. The 
results of this study agree with earlier findings. 

Key words: Leg amputation, disablement, identity, aging, participation, 
adjustment. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord  

Att skriva denna uppsats har varit väldigt intressant, lärorikt och roligt. Under 

processens gång har det uppstått en del tvivel och frågor och därför vill jag 

innerligt tacka de som hjälpt samt stöttat mig. Ett stort varmt tack till min 

handledare Staffan Blomberg för alla snabba svar och all viktig hjälp som jag har 

fått för att få struktur på arbetet. Tack till de sjukgymnaster som har hjälpt mig lite 

i urvalsprocessen. Ett jättetack till alla berörda på min arbetsplats och privata 

vänner som hjälpt mig när jag har haft svårighet med datorn, att skriva efter 

konstens regler har inte alltid varit så lätt. Till sist men inte minst till mina 

anhöriga som stöttat och har haft tålamod med mig. 

 

Charlotte Jeppsson 
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1 Inledning 

Enligt Fitzpatrick (1999) är amputation, historiskt sett det äldsta kirurgiska in-

greppet som utförts rutinmässigt. Enligt Köhled (2009) amputeras 2500 person-

er/år i Sverige och 80 % av alla ben amputationer beror på cirkulationsstörningar. 

Enligt Buttenshaw (1993) och Frierson och Lippman (1987) görs flest amputa-

tioner pga. vaskulära sjukdomar på patienter över 60 år. Atherton och Robertson 

(2006) menar att risken för amputation ökar med åldern och omkring två tredje-

delar av amputationerna inträffar hos personer över 60 år. Nära hälften av ben-

amputationerna drabbar personer med diabetes. Andra orsaker till amputation är 

olycksfall, tumörsjukdomar och medfödda missbildningar. Ortopediska kliniken, 

SUS, Malmö, utförde 109 benamputationer år 2010. Som kurator träffar jag de 

flesta och det finns möjlighet att erbjuda social rådgivning, stöd samt psykosocial 

samtalskontakt utefter patienternas, eller anhörigas behov samt önskemål, både 

pre- samt postoperativt vid en amputation. Jag är också med i amputationsteamet 

där alla yrkeskategorier är representerade och vi arbetar bl.a. med att kontinuerligt 

revidera vårdprogram och broschyrer för amputerade. Vi följer också patienternas 

rehabilitering (de som bor i Malmö) när de går i vår gåskola. Ortopediska kliniken 

har även en amputations-, protesmottagning. Det är ofta under det första året vi 

har kontakt, samtal men ibland behövs det även i ett senare skede. Genom en-

skilda samtal hos mig och tematräffar där amputerade samt anhöriga blir inbjudna 

till gruppföreläsningar och för att förmedla tankar om sig själv samt sin situation, 

berättar patienterna ofta hur de tycker att de förändrats. Många patienter jag 

träffar, i regel över 65 år, upplever det som ett problem eller åtminstone förmedlar 

de att deras syn på sig själv, deras identitet förändras eller påverkas efter amputa-

tionen. Patienter känner sig stympade, handikappade, arga, isolerade, besvikna 

samt ledsna. En del har nyligen gått i pension andra har varit pensionärer innan 

och det finns de som tänker att det bara är amputationen som medför svårigheter 

att upprätthålla sitt ”gamla jag”. Vissa upplever situationen mer positiv. De lever, 

är tacksamma för att det onda benet är borta, utför aktiviteter som tidigare och har 

ett bra stöd av anhöriga samt bekanta. De ser inte situationen som ett problem 

utan tycker det fungerar bra och känner sig som innan amputationen. Andra 

patienter berättar både positiva samt negativa tankar och ser situationen nyan-
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serad. Patienterna ser alltså ofta enligt min uppfattning många individuella orsaker 

när jag träffar dem och det blir ”deras egna problem”. De uttalar att de är avvik-

ande eller annorlunda, och har svårare att tänka att samhället kanske påverkar 

synen på hur både de och andra människor ser på amputerade.  

1.1 Problemformulering 

I tidigare forskning kan man läsa att Benner och Wrubel (1989) anser att själv-

känslan kan förändras genom inre eller yttre fysiska förändringar av kroppen. 

Giddens (1997) menar att man uttrycker sin identitet med kroppen. Jeppsson 

Grassman et al. (2003) nämner att en kropp som tagits i besittning av en sjukdom 

kan komma att upplevas som främmande i vilken individen inte känner sig 

hemma, kroppen håller individen fången. Taghizadeh Larsson (2008; 2009a; 

2009b) har skrivit om olika sätt att skapa mening i sin upplevda ålder och skiljer 

också på hur gammal man som individ uppfattar sig fysiskt, själsligt eller mentalt. 

Hon menar att upplevd och subjektiv ålder påverkar åldersidentiteten. Hon skriver 

också mycket om tredje-ålder-livsstilen och hur man där kan känna sig tillfreds 

med tillvaron, även som funktionshindrad. Amputerade kan reagera olika och 

komplexiteten i reaktionerna beror på samspel mellan objektiva, fysiska och indi-

viduella psykologiska faktorer (Rybarczyk, Szymanski & Nicholas 2000). Zidén, 

Wenestam och Hansson-Scherman (2008) nämner bl.a. känslor av begränsning i 

rörelseförmågan, ökad tacksamhet, respekt för egna behov, mer beroende, att 

roller förändras samtidigt som känslan av ökad isolering. Är dessa tankar och 

känslor (som jag även då ofta hör från patienter i mitt arbete) generellt vanligare 

när man nyligen blivit amputerad och vad händer efter en tid? Vad sker med 

individens identitet och hur upplever denne sin situation ett tag efter amputa-

tionen? Påverkar samhället individen på något sätt och kan individen i så fall se 

detta? Är detta ett problem för individen och/eller för samhället? Finns det någon 

form av övergripande både medveten och omedveten ”social önskvärdhet” eller 

värdering i samhället som innebär att man som individ ska försöka se saker, bete 

sig samt känna sig på ett visst sätt och gör man inte det ”passar man inte in” utan 

blir sedd som annorlunda eller avvikande? Är de amputerade medvetna om detta 

problem och när börjar de i så fall reflektera över det i sin anpassningsprocess? 

Hur ser denna process ut, kan man se generella mönster och faktorer som påverk-
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ar? Ska man utåt förmedla sig positiv, att man mår bra samt är nöjd när eller om 

man inte känner det så? Vilken syn förmedlar sjukvård och kommun enligt 

patienterna? Jag ser behov av mer kunskap, forskning om äldre amputerade samt 

hur deras identitet påverkas. Hamill, Carson och Dorahy (2010) nämner behov av 

ytterligare forskning i den psykosociala anpassningen efter en amputation. I min 

undersökning tittar jag på detta problem och ser det utifrån ett socialkonstruk-

tivistiskt perspektiv med hjälp av Berger och Luckmanns teori där individ och 

samhälle i växelverkan kontinuerligt påverkar varandra. 

1.2 Syfte 

Att undersöka hur identiteten, synen på sig själv förändrats eller påverkats cirka 1-

3 år efter amputationen hos individer mellan 65-80 år och analysera vilka faktorer 

som kan ha påverkat detta?  

1.3 Frågeställningar 

1) På vilket sätt kan man förstå hur identiteten, synen på sig själv förändras eller 

påverkas 1-3 år efter en amputation för individer i åldern 65-80 år? 

2) Vilka faktorer kan påverka hur identiteten eller synen på sig själv förändras 

eller påverkas 1-3 år efter en amputation för individer i åldern 65-80 år? 

2 Tidigare forskning 

Jag har bl.a. använt databaserna, Libris, Lovisa, Elin@Lund, Elin@Skane, 

LibHub vid Lunds Universitet, LibHub inom Region Skåne, PubMed. SveMed+, 

SocINDEX, PsycNET(APA) och PsycINFO(APA). 

2.1 Upplevelse efter skada, ingrepp 

Det har skrivits mycket om hur patienter upplever sin situation efter en skada eller 

ett ingrepp. Amputation är en form av ingrepp och därför är dessa resultat intress-

anta för mitt problemområde. Zidén et al. (2008) skriver som tidigare nämnts att 

individen kan känna en känsla av begränsning i rörelseförmågan, ökad tack-

samhet, respekt för egna behov, mer beroende, att roller förändras, att man för-

söker vinna mer mänsklig kontakt samtidigt som en ökad känsla av isolering. Man 

kan även tänka att man är närmare döden och lära sig att ta en dag i taget efter en 
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skada eller ett ingrepp. Att inte kunna utföra handlingar som är viktiga för att 

tillfredsställa personliga behov påverkar ofta identiteten. Ronaldson (1999) menar 

att funktionshinder och skador påverkar ens bild av kroppen på olika sätt. Det kan 

vara förlust av funktion samt oberoende, ens sociala och yrkesmässiga roller kan 

kännas hotande och där kan bli synliga förändringar på kroppen samt funktionen. 

Olika kulturer kan också påverka synen på kroppen samt funktionshindret. Det är 

viktigt hur andra som inte är amputerade ser på dem som är det. Fantomsmärtor 

kan också enligt Ronaldson (1999) påverka personens identitet. Att ha ont i en 

kroppsdel som är borta och hitta en effektiv behandling, strategi mellan fantom-

smärtor och synen på sin funktionshindrade kropp är viktigt. Charmaz (1983) 

menar att personer med kronisk sjukdom har behov av social kontakt men orkar 

ofta inte underhålla relationer. De vågar ibland inte berätta om lidandet av rädsla 

för att mista vännerna. Kan man inte göra saker kan känslan av meningsfullhet 

inte bekräftas på samma sätt. En del personer går vidare, ser det tidigare lidandet 

som en period där de lärde känna sig själv bättre. Horgan och MacLachlan (2004) 

har gjort en översikt, metastudie (review) av forskningsresultat inom området 

psykosocial anpassning efter en underbensamputation. Där nämns att amputerade 

kan känna sig annorlunda behandlade av personer som saknar funktionshinder, 

uppleva att människor i omgivningen är rädda för att säga ”fel” och blir generade. 

Ibland gör andra människor den amputerade ”sämre” än vad han eller hon själv 

känner sig. 

2.2 Psykosocial anpassning efter underbensamputation  

Individer som har haft kroniska smärtor och sjukdomar under många år har grad-

vis fått en vana i att ha en minskning av funktionen och har därför ibland lättare 

att anpassa sig efter amputationen (Williamson et al. 1994). Ju längre tid som går 

efter en amputation, ju effektivare kan personen hantera situationen (Heinemann, 

Bulka & Smetak 1988). Jeppsson Grassman et al. (2003) nämner att det är viktigt 

att hitta anpassningsstrategier för att bemästra svårigheter och för att få ökad kon-

troll över situationen. Strategier kan vara att planera över dygnet beroende på hur 

och när kroppen fungerar bäst, prioritera, sätta delmål, satsa mer på sig själv samt 

leva i nuet. Horgan och MacLachlan (2004) menar också att en känsla av kontroll 

påverkar självkänslan. För en del är det värst innan amputationen, för en del tiden 
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närmast efter. Direkt efter amputationen kan personen ofta känna förtvivlan samt 

utmattning. Någon studie visade på förnekelse av känslorna och att det under re-

habiliteringen ofta uppstår nya tvivel inför framtiden. De som tidigare förnekat 

sina känslor kan nu uppleva en sorgeperiod (ibid.). Powdthavee (2009) fann att 

funktionshinder i regel har någon form av negativ inverkan på tillfredsställelsen 

när det gäller inkomst, socialt liv och nyttjande av lediga stunder men att det är 

positivt associerat med nivåerna av tillfredsställelse när det gäller mängden av 

ledig tid. Det blir störst skadliga effekter inom hälsodomänen. Anpassning äger 

rum i nästan alla livsdomänerna men är ofta ofullständig för svårt funktionshind-

rade. Efter 4 år upplevs det som negativa effekter på nämnda domäner men per-

soner med svag eller lindrig funktionsnedsättning gör en komplett anpassning.  

2.3 Delaktighet, självbestämmande 

Om man blir amputerad är det lika viktigt som för icke amputerade att vara del-

aktig i beslut, känna oberoende, kunna ta del av det som finns i samhället och att 

ha kontakt med anhöriga samt vänner som stödjer personen i fråga. Saknas detta 

kan identiteten påverkas negativt. Exempel på detta är Murrays (2009) undersök-

ning, där han kommer fram till att det är viktigt för identitet, oberoende samt 

självbestämmande att kunna få och använda protes. Roe et al. (2001b) menar att 

en del äldre tycker det är svårt att be om hjälp. Män kan se det som logiskt eller 

pragmatiskt, kvinnor ofta som en minskning på sitt oberoende eller invasion i sitt 

privatliv. Kvinnor reagerar särskilt på intimitet. Att vara med och bestämma samt 

betala för hjälpen medför ofta ökad kontroll samt oberoende (ibid.). Äldre bör 

vara delaktiga i varje beslut (Roe et al. 2001a). 

2.4 Protes 

Vid amputation förändras utseendet och framträdandet vilket kan påverka identi-

teten (Murray 2009). Han har också undersökt vilken mening det att använda pro-

tes och menar att det kan medföra positiva tankar kring presenterandet av sig själv 

inför andra, en integrerad del av kroppen som medför en självidentitet. Personen 

känner sig ofta som ”vem som helst” och får livet tillbaka. För en del personer är 

det kosmetiska utseendet viktigt, att våga visa protesen. Andra visar den även om 

den inte är konstruerad som det andra benet. En del tycker endast rörligheten är 
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viktig. Vissa menar att självkänslan stärks när man vågar berätta att man har pro-

tes (ibid.). Ofta kommer den mest negativa reaktionen när individen provar en 

protes och upptäcker att den inte fungerar så effektivt som man hoppats på eller 

som man upplever sig ha fått information om (MacBride et al. 1980). 

2.5 Upplevelse av ålder vid sjukdom, funktionshinder 

Jeppsson Grassmans (2008) skriver om vad det innebär att åldras för människor 

med funktionshinder. Jeppsson Grassman och Hydén (2005) menar att ålder är en 

betydelsefull faktor i identitetsbegreppet. Närvänen (2009) skriver att ålder har 

sociala innebörder och att ålder kan ses som grund för socialt ordnande samt 

maktordning och måste förstås kontextuellt. Ålder är alltså enligt Närvänen 

(2009) både en biologisk process och ett socialt fenomen vars innebörder defini-

eras socialt och kulturellt. Man är alltid ung eller gammal, yngre eller äldre i för-

hållande till någon annan men också i en viss social kontext. Vid 65 år går man 

ofta i pension och en del av identiteten försvinner. Taghizadeh Larsson (2008; 

2009a; 2009b) menar att man kan leva ett tredje-ålder-likt liv, ett modernt pen-

sionärsliv, ideal, på många sätt. Tredje-ålder-begreppet kan ha varierande och 

motsägelsefulla skildringar. En del uppfattar det som en tid för vila och själv-

uppfyllande fritid, en del som en period där man fortfarande kan ge bidrag till 

livet, ha tid, kraft samt resurser att förverkliga sig själva. Man kan ha omfattande 

fysiska funktionsnedsättningar och stort behov av hjälp men ändå uppleva att man 

har ett rikt liv (ibid.). Frank et al. (1984) menar att äldre (över 65 år) många gång-

er är mer förberedda på att ha en kroppsuppfattning som äldre efter amputationen. 

Detta beror på tidigare anpassning till åldrandeprocessen och många gånger medi-

cinska hälsobekymmer sedan länge. Äldre hade vidare mer effektiva anpass-

ningsstrategier en större del av tiden. Öberg (2005) skriver om den åldrande 

kroppen och utseendet, från ett utifrånperspektiv, som han kallar samhälleliga 

bilder och ett inifrånperspektiv, individens egna upplevelser. Vi lever i en visuell 

kultur där utseendet säger mycket om vem vi är. Vi har offentliga aktiviteter samt 

nöjen och kroppen blir ett viktigt centrum för identitet och urskiljande.  
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2.6 Depression vid amputation 

Horgan och MacLachlan (2004) menar att man många gånger kan se ett samband 

mellan amputation och depression. Ju mer personen känner sin aktivitet begräns-

ad, upplever ökade känslor av sårbarhet och mindre självuppskattad hälsa, ju 

större är risken för depression samt minskad social funktion. Den psykiska hälsan 

kan variera mycket för olika individer men författarna menar att man ofta kan se 

en depression inom de första två åren efter en amputation. Det kan dock vara svårt 

att bedöma om det är en normal reaktion eller en depression med starkare inne-

börd. Artikeln nämner också att personer som är extroverta och positiva i sin lägg-

ning blir mindre deprimerade. Rybarczyk et al. (1992) menar i sin multipla regre-

ssionsanalys av amputerade att socialt obehag är en signifikant oberoende förut-

sägelse för depression. Socialt obehag har störst risk för depression, inte ålder, 

kön, socialt stöd, tiden sedan amputationen, skälet till amputationen samt upp-

fattad hälsa. Dessa data indikerar på att professionella inom vården ska överblicka 

uttrycken av socialt obehag hos amputerade personer som möjliga markörer för 

depression. Personer som har svårt med sin psykosociala anpassning kan delta tid-

igt under anpassningsprocessen i stödgrupper för jämlika där andra amputerade 

finns. Att kunna sätta ord på och diskutera sitt funktionshinder samt upplevda 

sociala skillnader med andra kan främja självkänslan och synen på sig själv. Äldre 

har enligt Frank et al. (1984) mer effektiva anpassningsstrategier en större del av 

tiden, blir mindre deprimerade efter minst 18 månader eller ju längre tid som gått 

efter amputationen än yngre amputerade inom samma tid. 

2.7 Positivt tänkande 

Gallagher och Mac Lachlan (2000) skriver om salutogena effekter som kan upp-

komma genom att finna någon positiv mening när man upplever sig funktions-

hindrad. Tänka positivt och uppleva en känsla av kontroll över sitt funktionshind-

er kan påverka graden av depression men enligt artikeln påverkas inte självkäns-

lan. Karaktären kan förändras eller påverkas på så sätt att funktionshindrade känn-

er sig mer lyckliga och tillfreds med livet, har en ökad känsla av att kunna lita på 

någon samt ökad empati samt förståelse för andras problem. De har lärt sig att ha 

tålamod och arbeta mer för att uppnå sina mål. En del har fått bättre strategier för 

att hantera sin situation genom en tuffare mental attityd, blivit mer motstånds-
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kraftiga och bättre på att kämpa. Några upplever enligt artikeln att eliminationen 

av smärtan som de haft innan amputationen är positivt, livskvaliteten har blivit 

bättre och att de mött människor de inte fått möjlighet till tidigare. De som upp-

lever något positivt med amputationen skattar sin hälsa och anpassning till situa-

tionen som högre än de som inte upplever något positivt. Det visar sig enligt 

artikeln lättare att assimilera en underbens- eller transtibial- (amputerad genom 

knäet) protes i livsstilen än om man är bilateralt (båda benen) amputerad eller har 

genomfört en lårbensamputation. I artikeln nämns att det finns en snedhet eller 

skevhet gentemot unga vuxna som har genomgått en traumatisk amputation efter-

som majoriteten av amputationer görs pga. perifera vaskulära orsaker och i regel 

hos personer över 65 år, (ibid.). 

3 Teori 

3.1 Förklaringar av begreppet identitet 

Giddens (1997) menar att man uttrycker sin identitet med kroppen. Kroppen utför 

handlingar i vardagslivet och möjliggör interaktioner med andra. Man kan mani-

pulera kroppen på olika sätt för att få fram den bild man vill visa. När man blir 

funktionshindrad (och utifrån mitt fokus amputerad) kan kroppen framträda på ett 

annat sätt än tidigare i synnerhet om man inte har eller kan använda protes. Vi 

människor anpassar vårt beteende utefter vilka normer som finns och hur situa-

tionen ser ut. Vi har en kärna som man kan förklara som en grundläggande karak-

tär för självidentiteten. Denna kärna medför en kontinuitet och människan känner 

sig på så sätt hemma i sin kropp och har i regel kontinuerliga drag samt bete-

enden. Dessa blir rutiner som påverkar identiteten. Kroppen kan inte alltid formas 

efter individens önskemål och ger ibland uttryck för sådant som man inte vill visa 

andra. En sådan händelse kan vara amputation och kroppens förändring kan då 

medföra en påverkan på identiteten. Goffman (1971) menar att man kan skilja 

mellan jag-identitet, som hänvisar till vår egen upplevelse av eller vår egen sub-

jektiva uppfattning om vem vi är och social identitet, som hänvisar till den bild av 

oss själva som vi får bekräftad i social interaktion, i det sociala mötets spegel, dvs. 

en av andra tillskriven identitet. Jeppsson Grassman (2005) skriver att det forskats 

om olika sorters identitet. Öberg (2005) menar att den åldrande kroppen kan få 
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olika betydelse beroende på vilken av dessa identiteter man fokuserar på, männi-

skors sociala identitet eller deras jag-identitet. Skillnaden dem emellan blir uppen-

bar under åldrandeprocessen. Jag-identiteten kan studeras utifrån upplevd ålder, 

ideal- och utseendeålder. Det kan vara diskrepans mellan dessa åldrar; skilja på en 

individs uppfattning i hur gammal man upplever sig, hur gammal man skulle vilja 

vara och hur gammal man är utifrån sitt utseende. Dessa identiteter kan också skil-

ja sig utifrån samhällets definitioner av människor som är gamla. I vårt senmo-

derna konsumtionssamhälle är kroppen en symbol för identiteten, den ”sanna pre-

sentationen” av vem man verkligen är (ibid.). En vältrimmad kropp är på något 

sätt en symbol för viljestyrka, energi, distans, kontroll över infantila impulser 

samt att man bryr sig om sig själv och hur man ser ut i andras ögon. Taghiazedeh 

Larsson (2008; 2009a; 2009b) har skrivit om olika sätt att skapa mening i sin upp-

levda ålder och tredje-ålder-livsstilen. Hon skiljer också på hur gammal man som 

individ uppfattar sig fysiskt, själsligt eller mentalt. Genom att relatera till sin egen 

livsstil, uppfatta sig som inte sjuk, jämföra det egna utseendet med tidigare 

generationers och uppleva samhörighet med yngre kan personen skapa mening i 

sitt liv. Den ena åldersidentiteten behöver inte påverka den andra. Hennes studie 

pekar mot att fysiska funktionsnedsättningar och sjukdomar inte behöver leda till 

att människor upplever sig som äldre, eller att det skulle saknas möjlighet att upp-

fatta sig som ung eller ungdomlig. Det är intressant att använda begreppet identi-

tet på detta sätt i min undersökning samt att titta på åldersbegreppet utifrån dessa 

olika infallsvinklar Jag tror att identiteten hos mina intervjupersoner påverkas 

olika beroende på hur de tänker. Hur tänker de? Väljer de att se det utifrån det 

perspektiv (med tanke på åldern) som gör att de upplever det positivt eller 

negativt? Kan de se det utifrån alla åldersvinklarna? Tycker de att samhällets 

värderingar påverkar dem när det gäller deras upplevelse av sin ålder? 

3.2 Socialkonstruktivism 

I min problemformulering skriver jag att jag vill undersöka hur samhället och 

omgivningen påverkar den amputerade individen och att jag uppfattar det i min 

roll som kurator att den enskilde personen ofta ser det mest utifrån sig själv. 

Genom min förförståelse tycker jag att individen ibland tänker att det är han eller 

hon som är annorlunda och inte ”passar in” i sin omgivning. De amputerade 
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tycker att andra tittar samt ser annorlunda på dem och de vill inte att omgivningen 

uppfattar dem som ”gnälliga” samt ”besvärliga”. Jag har med denna uppsats alltså 

velat titta på interaktionen, den växelverkan som sker mellan samhälle och individ 

för att öka förståelsen för vad som händer i mötet med amputerade personer. För 

att göra detta är det lämpligt att utgå från ett socialkonstruktivistiskt synsätt med 

hjälp av Berger och Luckmanns (1979) teori. Synsättet innebär att vara kritisk mot 

att se världen som en absolut sanning. Människan omskapar verkligheten utifrån 

erfarenheter och kunskaper, vilket leder till att man kan se omvärlden på många 

sätt. Teorin vill förklara hur individer uppfattar världen utifrån synen på 

människan som en social varelse som skapas och upprätthålls genom social inter-

aktion (ibid.). Jag uppfattar det som om samhället många gånger genom t.ex. 

reklam värderar människan utefter hur kroppen är samt ser ut. Man ska vara 

fysiskt stark, vältränad, välvårdad och vacker. Kroppens fysiska status ingår ofta 

till stor del i identitetsupplevelsen. Intervjupersonerna är ju som vi alla andra 

sociala varelser som finns i vårt samhälle och här sker en interaktion mellan dem 

och övriga samhället. Samhället och omgivningen har en syn på amputerade, 

medveten eller omedveten. De amputerade känner på något sätt av denna syn och 

påverkas samtidigt som de själva förmedlar något tillbaka till samhället. Ibland 

vill de amputerade visa sig positiva och nöjda, ibland negativa. Ibland visar de 

amputerade sig kanske som de tror att andra vill att de ska vara. Det kan variera 

beroende på vilken kontext som individerna befinner sig i (både de amputerade 

och resten av omgivningen). Genom att använda denna teori kan man på ett sätt 

förstå hur identiteten påverkas. Berger och Luckmann (1979) beskriver kun-

skapssociologin i tre teman: samhället som mänsklig produkt, samhället som ob-

jektiv verklighet och människan som social produkt. Samhället som mänsklig pro-

dukt medför att individen uppfattar verkligheten med hjälp av kunskap, nedärvda 

rutiner samt traditioner. Vanor blir självklara och en del av individens allmänna 

kunskapsförråd. Samhället som objektiv verklighet innebär att man kan tala om 

legitimering Det talar om för individen hur man ska bete sig och varför saker är 

som de är. Människan som social produkt innebär att man utvecklas till en med-

lem av den sociala världen. Det är alltså enligt teorin en dialektik mellan individ-

samhälle. Subjektet, människan, skapar verkligheten som blir en social konstruk-

tion men denna konstruktion har också konsekvenser och påverkar människan 
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samt identiteten. Ansiktsuttryck, rörelser, känslor och tankar hjälper oss ta del av 

varandras upplevelser. Bilden av en själv, identiteten, skapas genom andras 

attityder och speglas genom omgivningen. Rutiner används för att individen ska få 

vardagsverkligheten problemfri. Kan inte rutinerna användas är risken stor att det 

upplevs som ett problem (ibid.). Människan skapar ”recept” för att leva i sin 

sociala värld där språket har en central roll. Socialkonstruktivismen använder sig 

även av socialisationsprocessen; en tidig process, den primära, och en senare, den 

sekundära socialisationen. Den primära socialisationen inträffar under tidig barn-

dom och då skapas individens ”första” värld. All senare socialisation kommer att 

bygga på denna, den är avgörande. I regel är det familjen eller någon i barnens 

direkta närhet, den signifikante andre, som förmedlar en verklighet som blir ob-

jektiv för individen. Sekundär socialisation pågår hela livet och startar i slutet av 

den primära. Man ingår i olika sammanhang under livet och måste lära sig dessa 

normsystem för att kunna anpassa sig. De enskilda i dessa sammanhang benämns 

som generaliserande andra. Sekundär socialisation medför att ta del av olika 

världar. Individen kan röra sig mellan dessa, byta ut samt förändra någon (ibid.). 

Berger och Luckmann (1979) menar också att det mänskliga förhållandet till 

kroppen kan ses på olika sätt. Å ena sidan är hon en kropp, å andra sidan har hon 

en kropp. För att tolka människans beteende är synen på kroppen samt individen 

viktig. Kroppen är objekt i sociala praktiker men även ett subjekt genom individ-

ens varande och handlande. Individens kropp ger stöd för upprätthållande av 

självidentiteten. Kroppen är synlig både för personen själv och för andra (ibid.). 

Sammanfattningsvis kan man säga att tänka utefter ett socialkonstruktivistiskt per-

spektiv utifrån Berger och Luckmann är att se samhället som en faktor vilken på-

verkar individen men också att individen själv kan förändra synen på sig själv och 

påverka samhället.  

4 Metod 

4.1 Val av metod 

Jag har gjort en kvalitativ undersökning av fenomenet individens subjektiva upp-

levelse av hur identiteten förändrats eller påverkats 1-3 år efter en amputation. 

Den kvalitativa metoden söker inte objektiva fakta utan subjektiva erfarenheter av 
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en social process. Jag har använt en semistrukturerad intervjumetod utifrån 

Robson (2002). Det är en lämplig metod vid fokus på meningen hos enskilda 

personers upplevelse av ett fenomen. En semistrukturerad intervju består av för-

beredda teman och/eller frågor, ordningen kan ändras och förklaringar till frågor-

na ges. Det kan uteslutas eller tillsättas utforskande frågor för fördjupning. 

4.2 Kritik mot kvalitativa forskningsmetoder 

Kvale och Brinkman (2009) nämner standardkritik mot kvalitativa metoder. Inter-

vjun är inte vetenskaplig utan speglar sunt förnuft, är kvalitativ, inte kvantitativ 

samt subjektiv, inte objektiv och det är svårt att generalisera. Man kan bemöta 

detta med att forskningsintervjun, (de intervjuer jag gjort) är flexibla, kontext-

känsliga och beroende av det personliga förhållandet intervjuare-intervjuperson. 

Ett tryggt och öppet klimat är viktigt under intervjun, samt att undersöka kontext-

en runt respondenterna. Jag har inte stor erfarenhet av att göra intervjuer, analy-

sera empiri och göra slutsatser men en större erfarenhet av att samtala med ampu-

terade. Att skriva uppsatsen har gett mig övning och erfarenhet som därefter kan 

förbättras ännu mer. Den som läser får utgå från just min kontext och var jag be-

finner mig. Kritiken är också enligt Kvale och Brinkman (2009) att den inte prö-

var hypoteser, inte är vetenskaplig och alltför personberoende. Många kritiker 

menar att analysen blir snedvriden eller inte trovärdig pga. ledande frågor och att 

för få deltar i intervjun. Detta kan försvaras med att en erkänd snedvridning eller 

ett subjektivt perspektiv kan belysa särskilda aspekter och bidra till fler perspektiv 

inom kunskapsområdet. Man bör också enligt Kvale och Brinkman (2009) veta att 

underförstådda och omedvetna innebörder som tillskrivs respondenten kan vara 

explicita samt medvetna teorier hos forskaren. Forskaren tolkar och det blir då en 

form av sanning eller verklighet just utifrån forskarens valda teorier. Det kan vara 

så att man beslagtar meningen från respondenten. Eftersom jag har pratat mycket 

med amputerade patienter i mitt kuratorsarbete och varit rädd att färgas av det i 

min undersökning har jag försökt att inte ha några förutfattade meningar. Ibland 

har jag tolkat vissa saker genom att ”läsa mellan raderna” men då har jag skrivit 

det i texten. Det är en svår balansgång och mina tolkningar är just mina, de be-

höver inte delas med intervjupersonernas. Respondenterna har dock fått läsa min 
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uppsats innan den ”spikades” och har inte meddelat mig några invändningar på 

det jag skrivit, mina tolkningar. 

4.3 Urval och begränsningar 

Jag har intervjuat 9 stycken amputerade personer, 1-3 år efter sin amputation. En 

lårbensamputerad, en dubbelamputerad och 7 stycken underbensamputerade. De 

har antingen blivit amputerade på SUS, Malmö eller SUS, Lund och är i åldern 

65-80 år. Jag har intervjuat män, kvinnor, ensamstående, gifta eller sammanbo-

ende och personer med eller utan protes (eller att de ska få den utprovad). Alla har 

kunnat svenska språket och kunnat uppfatta samt svara adekvat på mina frågor. 

Jag har exkluderat personer som blivit amputerade i Malmö som jag haft regel-

bundna samtalskontakter med och även dem där jag pratat med anhöriga till dem. 

4.4 Utförande, tillvägagångssätt 

För att åstadkomma lyckade intervjuer är det enligt May (2005) tre villkor som 

måste vara uppfyllda. Det är tillgänglighet, (intervjuarens tillgång till den infor-

mation som söks), kognition (att respondenten förstår vad som krävs av honom 

eller henne samt motivation (intervjuaren måste förmedla att respondenternas svar 

samt deltagande är betydelsefulla). Genom intervjuförfrågan och telefonsamtal 

har jag förklarat och motiverat varför jag velat intervjua personerna. Från allra 

första början var min förhoppning att intervjua personer som blivit lårbensampu-

teade för cirka 1 år sedan, enbart på Ortopediska kliniken, SUS, Lund men jag in-

såg snabbt att jag inom dessa ramar inte kunde finna tillräckligt med personer som 

skulle klara en intervju. Jag skrev en förfrågan om att få göra undersökningen 

(underbensamputerade för ca 1 år sedan på Ortopediska kliniken SUS, Lund) till 

verksamhetschefen på Ortopediska kliniken, SUS Malmö samt Lund (se bilaga 2, 

s. 60). Det blev ytterligare ett brev till honom eftersom jag fick utöka urvalskrite-

rierna (se bilaga 3, s. 63) och försöka hitta personer som blivit underbensampute-

rade, på Ortopediska kliniken SUS, Lund eller Malmö, för 1-3 år sedan. För att få 

namn på intervjupersoner fick jag listor från en sekreterare på Ortopediska klinik-

en, SUS, Malmö och hjälp av sjukgymnasterna på Ortopediska kliniken, SUS, 

Malmö samt Lund. Jag gjorde en övningsintervju och där visade det sig att identi-

tetsbegreppet var lite svårt att få svar på. När jag frågade personen hur hon såg på 
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sin identitet upplevde jag att hon hade svårt att svara. Jag bestämde mig för att 

även använda orden ”patienternas syn på sig själva”. Jag skickade ut ett brev till 

de tänkta respondenterna (se bilaga 4, s. 65). De fick fundera i cirka 2,5 vecka och 

därefter skickade jag ut en påminnelse till dem som inte svarat (se bilaga 5, s. 69). 

Jag har haft vissa svårigheter med att få intervjupersoner. Några har tackat nej 

pga. att de inte orkat, varit väldigt sjuka och tyckt det varit svårt att prata om sin 

amputation. Några har jag fått ringa eftersom de inte svarat på min förfrågan och 

påminnelse. Personerna har ju rätt att tacka nej men jag kan ändå tycka att det är 

synd att ha gått miste om deras upplevelse. Det kunde ju ha påverkat mitt resul-

tat. Jag tycker det fungerat bra att komma överens om tid samt plats och har varit 

flexibel utefter intervjupersonernas önskemål. De flesta har träffat mig på mitt 

arbetsrum på Ortopediska kliniken, SUS, Malmö och då har jag bjudit på kaffe 

samt fikabröd. En person intervjuade jag i telefon men hade högtalaren på och 

spelade in samtalet. Eftersom jag fick hjälp av sekreterare och sjukgymnaster be-

hövde jag inte gå in i journalerna och titta. Jag hade ju inte samtycke från person-

erna att få göra detta. Min första intervjupatient som snabbt skickade in svar om 

att hon ville delta missuppfattade eller glömde skriva att hon även var lårbens-

amputerad på samma ben. Jag intervjuade henne och hon svarade konkret samt 

adekvat på mina frågor, var intresserad av att uttrycka sig väl samt förmedla sina 

upplevelser. Det hade varit etiskt fel och oförskämt av mig att be henne gå när jag 

såg hon kom med sin lårbensprotes.  

4.5 Transkribering, bearbetning av det empiriska materialet 

När intervjuerna hade genomförts transkriberade jag dem ordagrant. (Fick hjälp 

av en sekreterare på mitt arbete med 1,5 intervju). Jag kan se nyttan i att själv 

skriva ut intervjuerna. Man blir bekant med materialet och får lättare en överblick. 

Därefter försökte jag koda materialet i de kategorier, tema som jag haft i min 

intervjuguide. Jag utgick bl.a. från Aspers (2007) marginalmetod som anses 

användbar för mindre uppsatser. Man utgår från ett kodschema där olika färger 

representerar olika koder. I marginalen markerar man med färgen som hör till 

koden. På så sätt kan man sortera det insamlade materialet i tema och renodla dem 

var för sig. Dessa teman blev sedan rubriker som jag använder i resultatdelen.  
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4.6 Forskningsansats 

Jag utgår från Gilje och Grimens (1996) begrepp, hermeneutisk ansats i min 

undersökning och har fokus på att tolka amputerade människors upplevelser i åld-

ern 65-80 år samt vilka uppfattningar de har om sin har identitet 1-3 år efter 

amputationen och vad som påverkat eller förändrat den. Respondenternas upp-

levelser är bara förståeliga i det sammanhang de förekommer i (ibid.), så jag har 

försökt att se kontexten runt de amputerade. Mina egna värderingar, personliga er-

farenheter, min användning av begrepp samt språk spelar dock in i förförståelsen 

(ibid.). Jag finns ju också i samhället men har samtidigt en annan kontext på vissa 

plan. Dessutom träffar jag oftast patienterna precis innan eller direkt efter amputa-

tionen och samtalskontakten är i regel mest omfattande det första året så jag har 

velat öka min kunskap om vad som händer sen.  

4.7 Reliabilitet 

Enligt Svensson och Starrin (1996) innebär hög reliabilitet att man vid upprepade 

mätningar av ett konstant objekt erhåller samma resultat. I kvalitativa intervju-

undersökningar kan man fundera över om intervjupersonen hade svarat på samma 

sätt vid olika tillfällen. Sinnestillstånd, miljö och intervjuare påverkar. Den inter-

vjun jag gjorde per telefon hade kanske blivit bättre om jag träffat personen ”öga 

mot öga”, även om jag tycker den blev rätt bra ändå. Jag tycker klimatet var öppet 

och tryggt under alla intervjutillfällena men det är väldigt svårt att garantera 

samma resultat om någon annan gjort undersökningen. Jag har försökt få person-

erna att vidareutveckla sina svar om det behövts och tycker de varit öppna samt 

ärliga men skulle önska mer djupgående svar ibland. Hade jag träffat intervjuper-

sonerna fler gånger hade de kanske svarat på ett annat sätt. De hade förhopp-

ningsvis tänkt efter och reflekterat mellan intervjutillfällena men det vet jag inte 

säkert. Som kurator ser jag ofta detta fenomen, det tar lite tid att bilda en tillitsfull 

relation. Jag ser ändå min erfarenhet av att samtala med patienter som något som 

har hjälpt till i kontakten. Nackdelen är att jag som sagt inte är så van vid att just 

intervjua. Det har varit mycket intressant samt roligt att träffa personerna. Jag har 

haft den känslan vid varje intervju och har också sett till att ha gott om tid samt 

inte vara stressad. Jag tycker det varit ganska lätt att fokusera på uppgiften och har 

kunnat ”stänga av” mitt vanliga kuratorsarbete. Vid något tillfälle har jag sagt 
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något till någon av respondenterna i egenskap av kurator men då har jag uttryckt 

det eller sagt det efter intervjun. Jag hade inte hjärta att inte ”gå in” som kurator 

då men jag har vetat när jag gjort det. Att jag träffat de flesta på mitt arbetsrum ser 

jag inte som en nackdel. Det är som vilket samtalsrum som helst och jag känner 

mig hemma där. Man kan dock tänka sig att intervjupersonerna påverkades av att 

de blev intervjuade på ett sjukhus och på en ortopedisk klinik där man dessutom 

utför amputationer. Några har ju till och med blivit amputerade i Malmö där jag 

arbetar. Ingen av intervjupersonerna har dock uttryckt att de upplevde detta som 

smärtsamt eller arbetssamt under intervjun. 

4.8 Validitet 

Svensson och Starrin (1996) menar att validitet är hur väl man mäter det som av-

setts mätas, hur giltiga resultaten är i fråga om undersökningsuppläggning, data-

insamlingsmetodik, analys samt resultat. Trovärdigheten bedöms genom empiris-

ka belägg och att man gjort en rimlig tolkning som är användbar. Min förförstå-

else, forskningsansats, teori samt metod bidrar till det resultat jag får när jag ana-

lyserat empirin och jag undanhåller inte läsaren detta. På så vis blir studien till-

gänglig för kritisk granskning. Man kan i en kvalitativ intervju ställa flera frågor 

och ha flera ingångar som belyser samma egenskaper. Min intervjumall (se bilaga 

1, s. 52) har varit omfångsrik men jag har plockat vad jag behövt under intervju-

erna och det har känts tryggt. Ju fler intervjuer jag gjort ju ”friare” har jag känt 

mig. Det har varit lättare att få samtalet att ”flyta” och jag har inte behövt ta 

frågorna i någon speciell ordning. Jag hade lite svårt i början för jag tyckte frågor-

na ”gick in i varandra”. Kvale och Brinkmann (2009) menar att det är fördelaktigt 

att använda bandspelare. Om jag bara gjort anteckningar hade mycket information 

gått förlorad och det hade påverkat mötet samt kontakten. Jag har intervjuat en 

dubbelamputerad och en lårbensamputerad person. Resterande personer är under-

bensamputerade. Min tanke var (när jag anpassat mitt urval) att endast prata med 

underbensamputerade men av olika anledningar blev det inte så. Hade jag haft 

personernas samtycke att titta i journalerna hade mitt urval blivit mer specifikt. 

Jag ser det ändå som positivt att ha träffat alla kategorier men är också införstådd 

med att det blir en större spridning i materialet. Rent fysiskt är det stor skillnad på 

att vara underbens-, lårbens- och/eller dubbelamputerad och funktionsförmågan 
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påverkas mycket beroende på detta. Trots detta tycker jag att jag kan hitta många 

likheter personerna emellan i hur de upplever sin identitet efter amputationen eller 

amputationerna. Jag har också i minnet att jag träffat de som har protes eller har 

som mål att få det. De är relativt pigga och kan uttrycka sig väl. De som tackat nej 

har vad jag förstår mått sämre och resultatet påverkas av detta. Jag undrar också 

vad jag fått fram om jag skickat en enkät istället. Risken är att de inte svarat och 

frågorna hade inte kunnat formuleras om eller fördjupas. Jag funderar även på, 

som jag skrivit tidigare, hur resultatet blivit om jag träffat personerna fler gånger. 

Kanske hade de kunnat fördjupa sina tankar mer och förmedlat ytterligare ma-

terial. Jag hade en förhoppning att få fram intervjupersonernas identitetsföränd-

ring eller påverkan på ett djupare plan. Jag ser en svårighet med att ställa rätt fråg-

or och intervjua så att man får fram ett ökat djup i deras upplevelse. De flesta 

intervjupersoner sa att de är positiva och försöker göra det bästa av sin situation 

på ett konstruktivt sätt och att de egentligen har det ganska bra. De förmedlade att 

identiteten i stort sätt är densamma som tidigare. Att nämna ordet identitet tror jag 

gjorde att intervjupersonerna blev lite ställda. Jag skulle kanske inte använt just 

det ordet vid intervjuerna utan mer ha frågat hur de ser på sig själva, hur deras 

vardag samt verklighet ser ut och hur det var innan amputationen. Jag var nog lite 

fixerad av själva ordet identitet och ville nämna det i intervjuerna. Det handlar 

nog om min egen prestationsångest också, tyvärr. Det var ju det jag ville under-

söka men jag hade nog inte behövt uttrycka det så specifikt till respondenterna. 

Lite mer nyanser och framför allt mer djup i mitt resultat hade alltså varit önsk-

värt. Frågan är om eller hur jag kunnat ”skrapa mer under ytan” och få djupare re-

sultat när det gäller i vilka situationer identiteten har förändrats eller påverkats och 

vad det i så fall beror på? Vilka frågor skulle jag ha ställt? Det är en konst att 

intervjua och man får se resultatet utefter vad jag har lyckats åstadkomma utifrån 

min erfarenhet. Som kurator hör jag ofta det som är negativt. Individerna mår inte 

bra, känner att de inte kan leva som innan och att de förändrats. Resultatet skiljer 

sig alltså en del från det jag som kurator upplever i samtalskontakten med ampu-

terade. Samtidigt är det kanske på ett sätt ganska naturligt att det blivit så här. Går 

man till kuratorn har man ofta problem av något slag eller mår dåligt. Ställer man 

upp och deltar i en undersökning vill man kanske visa sin positiva sida. Man vill 

vara till lags i samhället och inte visa sig ”gnällig och besvärlig”. Det är ju ofta 
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just de orden jag som kurator hör i samtalen. Patienterna vill inte att andra ska 

tycka så eller rent av synd om dem. Jag tolkar det alltså som att samhällets på-

verkan lyser igenom även vid intervjutillfällena men det beror också på hur situa-

tionen ser ut när man pratar om sin identitet och vem man pratar med. Vad för-

medlar den andra till den amputerade och vilken form av relation är det? Vad tror 

man omgivningen förväntar sig? Kvale och Brinkmann (2009) menar vidare att 

man stärker validiteten genom att be om feedback från respondenterna. De har fått 

läsa intervjuutskrifterna samt uppsatsen innan den blev ”spikad”. Jag har försökt 

koppla empiri till teori som är lämpad för det jag undersöker och därmed gjort en 

empirisk förankring. Jag kan som tidigare nämnts inte ha anspråk på att 

generalisera pga. att jag enbart har intervjuat ett litet antal individer. De personer 

jag träffat har gett mig en bättre förståelse i just deras identitetspåverkan eller för-

ändring även om jag önskar den blivit djupare. Man bör även ha i beaktan att 

identiteten förändras pga. ålder och kontext, alltså kan man inte säga att detta är 

en sanning för alla. Jag kan se likheter utifrån tidigare nämnd forskning som 

styrker det generella i uppfattningen om identitetsförändring eller påverkan men 

kan samtidigt förstå att det inte är en sanning för alla amputerade, inte minst 

utifrån Berger och Luckmanns socialkonstruktiva teori.  

4.9 Förförståelse  

Som kurator har jag en ganska stor förförståelse när det gäller amputerade. Jag 

träffar patienterna när de är i kris, behöver råd, stöd samt ett psykosocialt om-

händertagande. I min undersökning har jag försökt vara beredd på att individen 

även kan se sin situation mer positivt. Bearbetningen kan ha kommit långt på 1-3 

år. Jag har försökt ha ett öppet sinne för alla känslor och tankar samt att ha ut-

forskande frågor så att respondenterna kunnat utveckla svaren. Jag hade en tanke 

på att de kanske skulle säga att de fortfarande var ledsna och sakna sitt ben, att 

många känslor samt tankar var kvar som jag då ofta hör i det akuta skedet vid en 

amputation och när jag pratar med dem i egenskap av kurator. 

4.10 Etik 

På Lunds Universitets hemsida kan man ta del av skrifter om forskningsetiska 

riktlinjer på http://www.lu.se/o.o.i.s/3045 och http://www.codes.vr.se enligt So-

http://www.lu.se/o.o.i.s/3045
http://www.codes.vr.se/
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cialhögskolans råd och anvisningar för uppsatsarbete (2010) ska forskaren arbeta 

utifrån forskningsetiska riktlinjer; öppenhetskravet, självbestämmandekravet, kon-

fidentialitetskravet samt autonomikravet. Intervjupersonerna har fått läsa uppsats-

en, godkänt den presentation jag gjort samt de citat jag använt och på så sätt tyck-

er jag att jag inte brutit mot sekretessen. Det kan vara så att någon som arbetar på 

sjukhuset i Malmö eller Lund läser denna uppsats och kanske då kan förstå vilken 

person som jag intervjuat men då har i så fall denna intervjuperson godkänt att jag 

får skriva och berätta det jag gör. Jag har dock ändrat namnen på intervjuperson-

erna. Integriteten är viktig och som forskare bör man också värdera nyttan i för-

hållande till den eventuella kränkning som individen kan tänkas utsättas för. Jag 

ser undersökningen som ett sätt att öka min kunskap samt förståelse för de ampu-

terades identitet. Genom att arbeta utifrån forskningsetiska riktlinjer, samt att 

under intervjun kontrollera om jag uppfattat rätt och som jag tidigare nämnt delge 

intervjuutskrift (se bilaga 6, s. 72) samt forskningsresultat, själva uppsatsen (se bi-

laga 7, s. 73) har de intervjuade haft möjligheten att meddela mig om något upp-

levs som kränkande. Eliasson (1995) nämner vikten av medvetenhet om valet av 

perspektiv som forskare och att man själv lever i det studerade samhället. Det är 

ganska sannolikt att man inte kan förhålla sig neutral när man gör en undersök-

ning och väljer perspektiv men medvetenhet och tydlighet här gör att tillförlitlig-

heten samt trovärdigheten ökar. Jag vet om mitt engagemang för amputerade men 

genom att använda Berger och Luckmanns teori tar jag ställning till vilket per-

spektiv jag använder.  

5 Presentation av intervjupersonerna 

(Namnen är fingerade). 

5.1 Berit 

Berit, min övningsintervjuperson, är 74 år och änka sedan fem år. Hon blev under-

bensamputerad på vänster ben i mars 2010 pga. ett sår på foten och kärl som inte 

var bra. Berit har diabetes, astma samt njurbesvär. Sonen är ett stort stöd och 

hjälper henne ofta. Hon har en trerumslägenhet centralt i staden, det finns hiss och 

hon har katt. I yrkesför ålder arbetade hon på Byggnadsnämnden och ritade stads-

planer. Berit flyttade ifrån sina vänner när hon kom till Skåne för fem år sedan 
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och har inte så mycket kontakt med dem nu. Hon pratar i telefon varje dag med 

systern som är 2,5 år äldre. Berit säger att hon har ett litet socialt nätverk och de 

hon träffar mest är personalen på sjukhusavdelningarna. Hon har protes, kan gå 

korta sträckor men inte ute när det blåser, är snö och halt. Hon måste ha rollator 

när hon går med protesen inne. Berit har hemtjänst, de hämtar soporna varje 

morgon och hjälper henne med byte av påslakan. Hon har lärt sig att gå i trappor 

men det finns trots allt vissa hon inte klarar av.  

5.2 Gustav 

Gustav, 80 år, blev underbensamputerad på höger ben 2008 pga. sår som inte ville 

läka, infektionsrisken var stor. Han har haft diabetes i 50 år, har hörapparater och 

svårt att svälja. Han säger själv att han är multisjuk, har skador i nacken och där-

för är finmotoriken samt känseln i händerna dålig. Gustav har protes som ibland 

trillar av. Han ska in och justera den. Han har två sår på vänster ben men har för-

hoppningen att kunna gå med protes och betastöd igen. Gustav är gift, har en dott-

er samt ett barnbarn. Han berättar att han träffar vänner i 3 olika gruppkonstella-

tioner. De försöker hålla hjärnan i trim och diskuterar olika ämnen. Gustav är do-

cent i genetik och har arbetat på olika läkemedelsföretag. Han har daglig hem-

tjänst, behöver hjälp med toalettbesök, har permobil och sjukgymnast kommer 

hem till honom. Han var väldigt aktiv innan amputationen men säger att det är 

svårt nu. Det är inte bara amputationen som påverkar utan även de andra sjuk-

domarna. Gustav har förväntningar på att kunna gå på toaletten själv samt att 

kunna gå lite mer. 

5.3 Karl 

Karl är 72 år, skild, ensamstående, har 3 barn och även barnbarn. Alla bor i 

samma stad så han träffar släkten ofta. Karl blev akut underbensamputerad pga. 

infektion och sår på höger ben i februari 2010. Han har protes och går med hjälp-

medel (rollator) inomhus. Karl är öm i tån på andra benet och det kan oroa 

honom. Han har även diabetes, ledgångsreumatism i hela kroppen och flera disk-

brock i rygg samt nacke. Karl har haft fyra hjärtinfarkter och är blind så han upp-

lever sig begränsad. Han har ledsagare 2 ggr/vecka, trygghetslarm, hjälp med in-

köp, tvätt, städning samt morgonhjälp. Karl bodde tidigare i en annan stadsdel 



21 

 

men fick inte bostadsanpassning och var tvungen att flytta. Han hade fler kompis-

ar där han bodde innan och träffar nu inte sina vänner som förr. Karl har arbetat 

som rörläggare och grävmaskinist. Förr idrottade han mycket med bl.a. boxning.  

5.4 Doris 

Doris är 74 år och blev först underbensamputerad pga. helbenstrombos i juni 2010 

och därefter reamputerad, lårbensamputerad pga. infektion cirka 3 veckor senare 

på samma ben. Har myolom, enligt henne en lindrigare form av cancer som kan 

sitta i benmärgen (hennes sitter i ländryggen). Hon får behandling på hematolog-

en. Doris har besvär med ögat och har blivit opererad ett antal gånger men miss-

lyckades med starroperationen 2006. Hornhinnan blev skadad och hon fick en ny i 

Örebro. I januari 2010 fick de inte tag på den ena sutursenknutan så därför är det 

lite suddigt på ögat. Det andra ögat blev bra efter operationen, år 2005. Doris bor i 

lägenhet, är ensamstående och har inga barn. Hon har en bror som har cancer och 

han har fått behandling i Malmö samt Danmark. Doris har stort socialt nätverk, 

har arbetat som läkarsekreterare, simning, golf och konst har varit fritidsintressen 

men det är svårare nu efter amputationen. Doris kan inte köra bil eftersom hon 

inte har en bil med automatisk växellåda. Hon har protes men då det är en lår-

bensprotes som går högt upp på benet och sitter nära ljumsken så skaver den. Hon 

håller på att prova ut, få någon form av hjälp så att det kan bli bättre. Doris har 

hemtjänst en gång/dag i form av bäddning, dusch, larm, soptömning och diskning. 

Vänner handlar samt städar. Doris hade endast larm innan amputationen och 

omläggning. Hon tränar nu i gåskolan samt på sjukgymnastik 1 gång/vecka.  

5.5 Rickard 

Rickard är 66 år och amputerad på sitt högra underben i november/december 2010 

pga. sår och ska i dagarna prova ut en protes. Han har diabetes och har haft 3 små 

stroke. Han är skild men har ett nytt förhållande med en kvinna. F.d. frun och han 

har ett barn på 34 år och sedan har han 2 styvbarn, 30 samt 28 år. Rickard har 

arbetat på sjön i 26 år och varit säkerhetschef och maskinist på båten. Han kör 

permobil, har många vänner, tycker om att läsa, resa, utställningar samt sitta i 

hamnen och på stranden och titta på båtarna. Hade samma fritidsintressen innan 

amputationen. Rickard bor i lägenhet och har utökad daglig hemtjänst som tvättar, 
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hjälper honom med personlig hygien samt städning. Han handlar själv. Rickard 

har förväntningar på att kunna gå och resa. Strokerna har gjort att han har lite 

svårt uttrycka sig. Han vet ordet men kan ibland inte uttrycka det.  

5.6 Elsa 

Elsa är 70 år, ensamstående, har inga barn, men en undulat. Hon bor i en lägenhet, 

3 rum och kök och är bilateralt (båda benen) underbensamputerad. Hon fick ben-

sår sommaren 2006 på båda benen. Det läkte inte på vänster sida och hon fick en 

fistel vilket gjorde att man fick skära bort hälen. I augusti samma år kände sig 

Elsa kall om högra foten. Benet blev snabbt lila och hon blev underbensamputerad 

på höger ben. I juni 2010, blev det amputation på vänster ben. Elsa kunde stå på 

höger ben med sin protes och kom snabbt hem. Hon ska snart prova ut en protes 

på vänster ben. Elsa har suttit i rullstol sedan -91, använde då också käpp pga. 

svag rygg men kunde gå korta sträckor. Målet är nu att kunna stå på proteserna 

och själv gå på toaletten. Elsa tar på sig höger protes innan hemtjänsten kommer 

och liftas sedan. Hennes brorson bor på 3:e vån i samma hus, har flexibel arbetstid 

och är hennes stora stöd. Han handlar men Elsa lagar själv mat. De äter 

tillsammans och så tvättar hon till honom. Elsa har mycket vänner men orkar inte 

åka iväg så mycket. Det blir telefon och så får hon besök eller träffar vänner ”ute 

på stan”. Elsa har varit sekreterare men sade upp sig vid 50 år, gick på AMU och 

blev kock. Var kokerska på ett ordenssällskap. Elsa började resa vid 14 år och 

slutade 2005. Har kört bil innan men inte nu. Trapphuset och hissen ska vid 

intervjun snart bli handikappanpassade så att hon själv kan ta sig ut. Elsa har 

rollator och hemtjänst 4 ggr/dag. Hon får hjälp med dusch, läggning samt 

toalettbesök men bäddar själv sängen med griptång, sopar samt tvättar golven. 

Elsa syr, klipper och tråcklar. Brorsonen syr det sedan på symaskin eftersom hon 

har dålig syn. Elsa är ”radioman” men kan inte läsa. Hon sitter 30-40 cm från 

TV:n och hör på engelska filmer. Hon har neuropati i urinblåsan och har haft 

hjärtinfarkt. Elsa är mån om sitt utseende. 

5.7 Agne 

Agne är 78 år. Har haft byggfirma sedan han var 18 år. Sonen övertog den för 10 

år sedan men Agne arbetar i den ändå. Han har arbetat mycket med trädgårdsan-
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läggningar men efter amputationen är det svårt. Är nu med på möten, räknar och 

sköter om driften. Han har fru och 5 barn. Frun hjälper honom hemma så de har 

ingen hemtjänst. Agne kör bil, med automatisk växellåda och det underlättar när 

han ska ut och besöka kunder. Han råkade ut för en olycka i arbetet i maj 2010. 

Foten kom under en lastare. Agne hade först hälen kvar men på grund av svåra 

smärtor och läkares bedömning blev han efter någon dag amputerad under knäet. 

Han går med protes och tycker det fungerar bra. Hemma tar han av protesen och 

sitter i sin rullstol. Han har ett stort socialt nätverk och träffar mycket folk genom 

arbetet som han har ett brinnande intresse för. Agne ser det som viktigt att vara 

igång. Han är även by-pass opererad och tycker han fått väldigt fin vård på sjuk-

huset, fina hjälpmedel och att Sverige är bra anpassat för funktionshindrade. 

5.8 Iris 

Iris är 72 år, ensamstående och underbensamputerad i januari 2010 på höger ben, 

och har amputerat två tår och halva stortån på sin kvarvarande fot. Det gjordes 

innan man amputerade bort underbenet på höger fot. Hon har 3 barn, barn-

barnsbarn och varit änka i 20 år. Maken dog hastigt pga. förstorat hjärta. Iris har 

inget stort socialt nätverk, en ”riktig” väninna och några i andra städer som hon 

träffar ibland. Hon har bott i sin nuvarande lägenhet sedan 2001. Den är bostads-

anpassad. Iris har jobbat som lantbrevbärare samt på postkontor. Hon arbetade 

tills hon var 60 år och fick då garantipension. Iris sålde sin bil i fjor pga. ampu-

tationen och säger att hon inte har mycket fritidsintressen. Iris går och handlar 

varje dag och så träffar hon ibland sina väninnor. Hon har diabetes. De gick först 

ner och vidgade kärlen i benen. Hon fick mer ont och till sist blev det amputation. 

När hon kom hem efter cirka en månad hade hon full hemtjänst och satt i rullstol. 

Iris fick snart protes och gick i gåskola. Hon har sedan december 2010 haft pro-

blem med skav från protesen och hon ska snart till Ortopedtekniska avdelningen 

för att eventuellt få en ny. Iris har nu ingen hemtjänst utan klarar det mesta själv. 

Hon har trygghetslarm samt färdtjänst. När det är storstädning hjälper en kusin 

och dennes man henne.  
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5.9 Karin 

Karin är 73 år och underbensamputerad år 2008, på vänster ben. Hon fick väldigt 

ont i benet och färgen förändrades. Hade tidigare haft propp i benet och det var 

det även denna gång. Hon är frånskild, ensamstående och har en son på 41 år som 

bor med familj i Stockholm. Vidare har hon 3 barnbarn. Karin har ett stort socialt 

nätverk och många fritidsintressen, spelar bridge, är med i en aktieklubb, en 

kulturförening, går ofta på bio och teater samt är med i en bokklubb. Det hon 

saknar är golf, gympa och dans vilket hon gjorde mycket innan amputationen. 

Hon sålde sin bil när hon blev amputerad och tycker att det är ett bra beslut även 

om hon saknar den. Karin går med protes och det har gått bra men hon har nu ett 

sår på stumpen som gör att protesen skaver. Hon går till ortopedingenjör och tror 

att det ska gå att göra något åt. Karin har permobil och tycker det fungerar bra att 

köra in med den i affären i huset där hon bor. Hon bor i lägenhet. Där finns hiss 

men det är ändå åtta trappsteg. Karin är ganska duktig på att gå i trappor om hon 

inte har mycket att bära. Handlar hon, använder hon ryggsäck för det underlättar 

bärandet. Affären i huset där hon bor skickar även upp varorna till henne när hon 

storhandlar. Karin hade hemtjänst i form av städning i tre år men har nu ett städ-

bolag som hjälper henne. Det är billigare och så städar de alla fyra rummen i 

lägenheten. Hemtjänsten tvättar. Det är Samhall som gör det och så har hon trygg-

hetslarm. Karin bäddar själv sin säng fast det är tufft men hon lägger inte på säng-

överkastet. Hon tycker Sverige är bra anpassat för funktionshindrade och att hon 

har fått mycket hjälp samt hjälpmedel för att underlätta vardag och leverne. Karin 

har myelodysplastiskt syndrom (MDS), en benmärgssjukdom. Hon har haft stroke 

ganska nyligen, är nästan helt återställd efter denna men kan ibland tappa orden. 

6 Resultat 

Jag presenterar min analys av empirin på så sätt att jag utgår från de teman som 

jag fick fram när jag kodade materialet; amputation, begränsning och anpassning, 

hjälp av hemtjänst, anhöriga, vänner, socialt nätverk, delaktighet och självbe-

stämmande, samhällets syn på funktionshindrade, upplevelse av ålder samt posi-

tivt tänkande. Jag försöker se likheter, skillnader och spridningen i materialet. Jag 

presenterar varje tema med att först sammanfatta respondenternas uppfattning och 



25 

 

har valt att ta med det som jag anser mest betydelsefullt. Därefter knyter jag an till 

tidigare nämnd forskning som styrker respondenternas upplevelser för att sedan 

delge min analys, tolkning av empirin. Jag utgår från ett socialkonstruktivistiskt 

synsätt och tar mycket hjälp av Berger och Luckmanns teori.  

6.1 Amputation 

De flesta av intervjupersonerna hade långvariga besvär som bensår och dålig 

blodcirkulation innan amputationen/amputationerna. Några berättar att de hade 

trombos i benet, en råkade ut för en olycka. En del säger att de upplevde amputa-

tionen som en lättnad. Det var skönt och slippa de fruktansvärda smärtorna och på 

något sätt hade de förberett sig mentalt på att det kunde bli amputation. Några 

säger att de inte hade något annat val än att amputera. Enligt forskning kan ampu-

terade reagera olika och reaktionerna kan vara komplexa beroende på olika sam-

spel mellan objektiva, fysiska och individuella psykologiska faktorer (Rybarczyk 

et al. 2000). Har man haft smärtor samt sjukdomar under lång tid har man i regel 

fått en gradvis vana av att ha en minskad funktion. Detta kan göra att man ibland 

lättare kan anpassa sig efter en amputation (Williamson et al. 1994). 

Elsa som är dubbelamputerad säger: 

E: Amputationer, nä, jag är alltså glad för att det var så, så att jag inte vaknade efter 
en trafikolycka och de hade sagt tyvärr har vi amputerat dina ben. Då kanske det 
varit i ett annat läge. [---] Men jag kunde mentalt , visste att så skulle det gå, pöh, om 
pöh, om pöh, om pöh, så att nä, de [---] Det var en lättnad. Jag slutade med Tramadol 
den 28:e juni. Ingen smärta mer än då morfinen och Ketogan i de 5 dagarna. Sen har 
jag inte tagit en Tramadol, en, men tar för ryggen då och då en Panodil. [---] Nä, man 
måste, det gjorde så ont, så ont, bara  men rörde vid, skrek jag. 

Doris beskriver sin upplevelse av beslutet om amputation så här:  

D: Trombosen hade jag ju sedan i maj [---] Jag låg på Kärl först länge och då fick… 
då var ju benet svullet och så men då fick de ner svullnaden och jag kunde gå där, då 
hade jag två ben. Men det var på Kärl som man bestämde amputation [...] Och jag 
fick bestämma mig på 10 minuter [---] Och den doktorn han pratade kanske lite för 
högt ovanför mig så att säga så att han sa ’Mitt råd är amputation annars går det till 
gangrän’ och då hade jag liksom inget val. 

Enligt socialkonstruktivismen, Berger och Luckmann (1979), har respondenterna 

redan innan amputationen börjat omskapa verkligheten till en ny social konstruk-

tion utifrån erfarenheter och kunskaper, deras egna långvariga besvär samt smärt-

orna innan amputationen. De har anat att det kan bli amputation. De har också på-

verkats av social interaktion med bl.a. specialistläkare som efter en många gånger 
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långvarig kontakt har berättat att amputation är det bästa alternativet och kanske 

också en nödvändighet för att överleva. Doktorns kunnande samt bedömning har 

fungerat som en spegel och det har hjälpt respondenterna att se att de måste ampu-

tera. Efter amputationen har de sedan fortsatt att genom nya kunskaper samt er-

farenheter omskapa synen på sin situation. De har själv upplevt att smärtorna 

minskat samt blivit annorlunda och tiden har gjort att de flesta kan se att det var 

rätt beslut. De som har blivit akut dåliga eller råkat ut för en olycka har fått om-

skapa verkligheten mer i efterhand efter amputationen. De har inte kunnat förbe-

reda sig innan. 

6.2 Begränsning, anpassning, hjälp av hemtjänst, anhöriga och vänner 

Alla respondenterna upplever någon form av begränsning och anpassning efter 

amputationen. De säger sig ha samma identitet som innan men kan ändå se att de 

har fått anpassa sig och att det har inneburit någon form av begränsning. Ju mer 

självständig och oberoende man är, ju positivare blir identiteten. Det är också vik-

tigt hur man upplever den hjälp man har, var den än kommer ifrån. De intervju-

personer som är gifta eller sammanboende menar att det är värdefullt när frun 

hjälper dem. Det känns tryggt att veta att det finns någon nära. Är man nöjd känn-

er man sig mindre begränsad och har lättare att anpassa sig. Om respondenterna 

inte har tyckt att hjälpen från hemtjänst varit till belåtenhet har de i regel försökt 

att påverka sin situation. Är man inte tillfreds med hjälpen så känner man sig mer 

begränsad och har svårare att anpassa sig. De flesta har åtgärdat problemet och får 

t.ex. nu hjälp som de trivs bättre med. Jag uppfattar att det är viktigt att planera 

och styra sin vardag så mycket man kan. Livssituationen samt känslan av begräns-

ning och anpassning påverkas också av personens hälsotillstånd, andra eventuella 

sjukdomar samt funktionshinder. Vissa tycker att andra sjukdomar påverkar mer 

än amputationen. En viktig faktor som påverkar upplevelsen av begränsning och 

anpassning är att ha protes. Kan man använda protes känner man sig mindre be-

gränsad. Identiteten påverkas positivt. Jeppsson Grassman et al. (2003) menar att 

när man får en sjukdom kan kroppen upplevas som främmande. Man kan känna 

sig fängslad i sin kropp. Det är viktigt att hitta anpassningsstrategier för att be-

mästra svårigheter och för att ha ökad kontroll över sin situation. Strategier kan 

vara att planera över dygnet beroende på hur och när kroppen fungerar bäst, prio-
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ritera, sätta delmål, satsa mer på sig själv samt att leva i nuet (ibid.). Ju längre tid 

som går efter en amputation, ju effektivare kan personen hantera situationen 

(Heinemann et al. 1988). Ofta kommer den mest negativa reaktionen när individen 

provar en protes och upptäcker att den inte fungerar så effektivt som personen i 

fråga hade hoppats eller som individen upplever att han eller hon har fått infor-

mation om (MacBride et al. 1980). Murray (2009) menar att vid amputation för-

ändras utseendet och framträdandet. Han har också undersökt vilken mening det 

har för personer att använda protes och kommit fram till att det kan medföra posi-

tiva tankar kring presenterandet av sig själv inför andra. Protesen blir en inte-

grerad del i kroppen. Personen känner sig ofta som ”vem som helst” och får livet 

tillbaka. Självidentiteten påverkas och man kan använda kroppen mer. Att inte 

kunna utföra handlingar som är viktiga för att tillfredsställa personliga behov på-

verkar ofta identiteten. Roe et al. (2001b) menar att en del äldre tycker det är svårt 

att be om hjälp men att vara med och bestämma samt betala för hjälpen medför 

ofta ökad kontroll samt oberoende (ibid.). 

Doris som har en protes som vid intervjutillfället skaver säger: 

D: ”Om den fungerade bättre så skulle jag varit mycket mer på G”. 

Iris berättar att trots protesen så har hon fått anpassa sig en del:  

 D: Det enda som jag tycker att är lite jobbigt, det var när jag hade två ben så steg jag 
upp på morgonen och gick ut i köket och ja, man gick på toaletten och tvättade 
händerna och sånt, ut i köket och lagade frukost och satte mig vid morgontidningen 
och läste den och sen gick jag och plockade undan och bäddade och hela det. Sen 
gick jag då och tvättade mig och duschade och klädde på mig. Det är tvärtom idag. 
Jag kör ifrån sängen och in på toaletten och så får jag då duscha eller tvätta av mig 
och klä på mig, när jag stiger upp och sen går jag och äter frukost. 

Agne säger så här: 

 A: Lite grann ju, jag var ju uppe ju, var ju igång ju 6-7-tiden varenda morgon men nu 
är jag ju sällan igång förrän 9 eller 10 på dagarna. Det tar ju lite tid om morgnarna 
och innan man får ha tvättat sig och gjort rent och behandlat… 

Rickard tar upp att det inte är handikappanpassat överallt och säger: 

R: Jo, jag tänker det att lite annorlunda är det. Och så är man också, allihopa det är 
antingen, det är inte anpassat till handikappade […] Nej, en del är gjort men en del, 
två tre trappsteg ha, ha, glöm det. 

Iris som klarar det mesta själv säger: 

I: Nej, jag bor på botten och handikapp… så jag bara kör rätt in och har altan utanför 
så man  kan köra rätt ut och  sitta där på sommaren  […]  Så det är,  ja,  det är kanon. 
Bättre  kunde jag aldrig bo för där är ju inga trösklar. Inga stora dörrar, stort badrum. 
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Du kan  köra  in  och snurra  med rullstolen [---] Oh, det är underbart.  Jag tyckte inte 
om och  ha  hemtjänst.   Och jag fick mat, tyckte inte om maten,  usch, nä,  så då,  nu 
tycker jag, nu lagar jag det jag själv vill. 
C: Men du har ingen hjälp idag? 
I: Inte ett dugg. Jag har ett larm, ett trygghetslarm. 

Karl önskar mer hjälp av hemtjänsten och uttrycker: 

K: Det är klart, jag har mera hjälp ju. Det får man ju, alltså ibland så får man ju tigga 
om hjälpen ju därför de säger ju bara ju ’vi har inte tid, vi har inte tid’. 
C: Är det hemtjänsten? [---] Om du ska ha hjälp? 
K: Då får jag ringa till en sån larmklocka ju. 
C: Jaha, så du har inte regelbunden hjälp på morgonen då? 
K: [---] Jo, de kommer ju och väcker mig om man säger som ett sjukhus väcker kl. 8 
eller 7  på morgonen och  så kan du  försöka tvätta dig där om du kan.  Om man bara 
tar en sån sak  som tvättning.  Jag kallar det för kattatvätt som de har.  Du har kanske 
hört det.  Ta lite van  i näsan, då är du ren.  Det är inte jag van vid.  Jag är van vid att 
duscha och sånt och hålla mig ren varenda dag. 
C: Kan de hjälpa dig och duscha? 
K: Ja, det får de ju göra ju men det är lite si och så det också ju. 

Doris säger: 

D: Sedan måste  jag säga att hemtjänsten i  Malmö är bedrövlig. [---] Förväntningar? 
Jag hade väntat mig mer av hemtjänst för de är så märkliga och den ene vet  inte vad 
den andra  gör, som sagt var.   Och jag skulle… Bara ett sådant exempel.  Jag skulle, 
jag kom dit där till xxx, där jag bor nu den 15:e december och  de skulle komma och 
städa till mig.  De har, efter en månad hade de inte kommit.  Mina vänner  städar  till 
mig och jag  drar av det och då så sa  jag till förvaltningen  eller till hemtjänst att jag 
ville ha en specificerad nota. ’Det kan vi inte’.  Och då sa  jag  till  en sådan där assi-
stent,  eller vad   hon  heter… biståndshandläggare att:  Om du går  in och  köper  10 
klädesplagg så vill du väl  veta när  du kommer hem  vad var och en har kostat? […] 
Och då vill jag också veta vad detta kostar. […] ’Ja, men vårt  system är inte upplagt 
så’.  Nej, men då får ni göra det. [---]  Och då så har de dessutom tagit bort frukosten 
för  att jag  kan inte  vänta till frukost  till halv tio  utan jag  måste ha  min frukost på 
morgonen. 
C: Och de vill komma och hjälpa dig halv tio? 
D: Ja, nej, du har ingen bestämd tid. De kommer när de kommer […] och (skratt) så 
ringde jag och så sa... ’Men du har inte frukost längre’. Vem har bestämt det? 
C: Så du vet inte om att de har tagit bort det? 
D: Nej, den 1:e februari … 

Doris har dock hemtjänst 1 gång/dag och säger också: 

  D: ”Och det är alltså… Det ju är fruktansvärt att ny, ny, ny, ny”. 

Berit är nöjd med den hjälp hon fått och får men säger också hur roligt det är när 
hon  kan göra saker själv. Hon berättar när hon fick en ramp in till badrummet: 

B: Jättebra. De, de har varit hemskt snälla hela tiden… 
C: [---] Mm.  Men nu klarar du… Visst klarar du  själv  nu att gå in i badrum och så? 
Det sa du? 
B: Ja, ja visst. 
C: Men du har larm? 
B: Och  när jag  hade fått  det  så  tyckte jag det var så roligt så då åkte jag  in och ut. 
[---] Ja. Så, så har jag tvättmaskin där också va. 
C: Ja. 
B: Så då tvättade jag varenda trase vet du.  Det var så roligt.  
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Iris säger att: 

 I: […] jag kan känna i  mina relationer till  mina barn att jag är mest till bry alltså så. 
De ska hämta mig, de ska lämna mig, de ska alltså, man ska vara med när det är föd-
elsedag och allting.  Ja, de får ju hämta och lämna. Så tycker jag är bara en black om 
foten för dem.  De hade klarat sig bättre om de hade sluppit mig. 
C: Nä men… 
I: Jo, men så kan  jag  tänka men inte  för  att de aldrig har sagt, det  är jag själv som 
vill inte besvära. 

Doris säger så här om den yngre släktgenerationen: 
 
D: Nej, jag har, jag har  lika mycket stöd men tyvärr så är den yngre generationen så   
upptagna  […] Yngre vänner,  jag har  jämnåriga  vänner  men  jag menar  den yngre 
släktgenerationen,  de ungdomar, de är ju  i karriärer. Och karriären går före mosters 
ben. 

Elsa har mycket gott stöd av sin brorson. Han hjälper henne mycket praktiskt och 
läser även upp post för henne eftersom hon har svårt att se och läsa. De har en väl-
digt god relation och hon skojar med att säga: 

 E: Ja, ja, o, ja, o, ja, o, ja, o, ja,… så de när de e  går bra, utan honom så hade det var-
it svårt.  Då hade man fått hyra.  Finns ju de antingen  inom, inom vården alltså vård-
tagare i  xxx  som har hjälp med  allt sånt och har god man och sånt men det behöver 
jag ju inte. 
C: Nä, vad skönt. 
E: Han har fullmakt ju. 
C: Ja, och han gör det nog mer än gärna. 
E: O, ja, han vet att han får  […] han ärver min gamla madrass … 

Karin som är ensamstående säger att det kan vara lite jobbigt att vara ensam: 
 
K: Alltså, jag skulle säga lite e att det kan vara lite jobbigt det där med att vara en-
sam och handikappad, va. Enklare om man är två då, va. Det kan kvitta hur mycket 
vänner och så man har som ställer upp. Det är jättegulligt och man blir så glad för 
dem och tycker så mycket om dem och så men det hade varit skönt och ha någon 
nära en också som att det skulle underlätta praktiskt och inte minst ta hand om en 
och jag kan ju känna ibland att t.ex. på kvällarna när jag går och lägger mig att 
vaknar jag i morgon bitti, nej, inte riktigt så men att man ligger så att man känner 
och känner efter. Känns det här och hur känns det där och… ja… 

 

Enligt Berger och Luckmann (1979) uppfattar individen verkligheten med hjälp 

av kunskap, nedärvda rutiner samt traditioner. Detta har byggt upp deras iden-

titet. Respondenterna berättar att de tidigare haft vanor som de nu inte kan upp-

rätthålla själva. De måste omskapa sin verklighet och antingen acceptera saker 

som de är eller försöka förändra på något sätt. Lösningen måste införlivas i deras 

identitet antingen genom att de kan göra saker själva, eller genom att de får hjälp 

eller kan byta ut hjälpen till något som fungerar bättre. Man kan som individ ha 

olika svårighet med att anpassa sig till olika saker och se sig på skilda sätt. Det 

beror på hur rutinerna sett ut innan amputationen, vilka vanor man som individ 
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haft. Enligt Berger och Luckmann sker en påverkan mellan individ och samhälle. 

Personerna förmedlar hur de vill ha saker samt hur de känner sig och det gör i sin 

tur att människor runt omkring dem speglar detta tillbaka, identiteten bekräftas. 

Samhället, som t.ex. hemtjänst påverkar också individen genom att man antingen 

är nöjd med hjälpen eller att man tycker att det inte fungerar så bra. Om man inte 

själv kan eller får den hjälp som medför att man kan ha det som innan, är det 

svårare att även efter amputationen se sig som t.ex. den person som fortfarande är 

noga med t.ex. städning och hygien. Identiteten har svårare att upprätthållas. 

Berger och Luckmann (1979), menar också att man kan se samhället som objektiv 

verklighet där legitimering, talar om för individen hur man ska bete sig. 

Människan blir en social produkt och utvecklas till en medlem av den sociala 

världen. Jag tycker att man kan se att samhället har vissa värderingar på 

människor bl.a. genom att man ska se till personens resurser, man ska klara så 

mycket som möjligt själv, man får viss rehabilitering, stöd och uppmuntran för att 

bli bättre på saker som rör ens egen vardag. Det är bra men jag kan samtidigt se 

att om en individ är rädd och osäker samt inte tror på sin förmåga eller helt enkelt 

inte kan, kan denna kanske känna att man ”puffar” på för mycket. Personen kan 

uppleva sig ensam och övergiven. Detta tror jag påverkar identiteten negativt. 

Min tolkning är att personen kan tänka att han inte är värd någonting och ligger 

samhället till last. På något sätt blir det ett dubbelt budskap till individen. 

Samhället förmedlar samt legitimerar att personer har rätt till olika form av hjälp 

men inom vissa gränser. På detta sätt kan ju personerna ta del av den sociala 

världen, om inte till fullo så till en del. Jag upplever det som om man är i 

beroendeställning och har svårt att röra sig så blir samhällets värderingar ganska 

styrande på personens upplevelse av den hjälp han eller hon får. Samhället 

bestämmer till stor del hur hjälpen ska se ut och har man inte någon annan som 

kan hjälpa till, blir man som person ganska sårbar. Är man nöjd med hemtjänsten 

upplevs det positivt. Samhällets resurser räcker inte alltid till och på detta sätt 

påverkar ibland samhället individens identitet negativt. Jag tror identiteten 

påverkas positivt när man får hjälp av vänner och anhöriga om man känner att de 

verkligen vill hjälpa till. Att vara gift eller sammanboende verkar vara en trygghet 

om den andre kan hjälpa till samt stödja. Man känner, är van vid varandra samt 

vet hur den andra vill ha det. Får man hjälp av sin respektive så behöver man 
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kanske inte ha hjälp av andra ”utifrån” och då upprätthålls den gamla identiteten 

bättre ”utåt” till resten av omgivningen samt samhället. Jag tror att detta gör att 

man känner sig mer oberoende och självständig gentemot samhället. Enligt 

Berger och Luckmann (1979) måste man nog som funktionshindrad våga visa, be 

om och ta emot hjälp av anhöriga samt vänner. Om man förmedlar detta så finns 

det en chans att man verkligen får hjälp. Men det kan också vara så att man som 

funktionshindrad förmedlar att man inte vill ha hjälp och då vill eller vågar 

kanske inte anhöriga att hjälpa till. Det kan också vara så att anhöriga samt vänner 

förmedlar att de inte har tid eller av andra orsaker inte kan hjälpa till. Då påverkar 

det den funktionshindrade och han eller hon ber då inte om något heller. Här 

varierar det hur relationerna sett och ser ut av många olika anledningar. Det går 

jag inte in på men att relationen påverkar är ett faktum. I vissa situationer tror jag 

det är viktigt att våga fråga, prata och undersöka. Vad vill den funktionshindrade 

och kan jag som vän eller anhörig göra något? Det verkar som de flesta vill att 

anhöriga (förutom respektive då) samt vänner tar det första steget. Som amputerad 

eller funktionshindrad frågar man inte, man ber i regel inte om någon hjälp.  

6.3 Socialt nätverk 

Det är lite olika hur intervjupersonernas sociala nätverk ser ut men de flesta anser 

sig ha ett ganska stort nätverk och tycker det är bra. Någon säger hon inte orkar 

träffa alla på samma sätt som tidigare utan hon väljer att dra ner på tillfällena. 

Någon upplever att vännerna inte vill träffa honom i samma utsträckning som 

innan. Telefonen är viktig för att ha kontakt. Intervjupersonerna känner ibland att 

de är en börda och att vännerna tycker det är arbetsamt att göra saker tillsammans 

med dem. Någon uttrycker att man inte själv vill fråga om man ska gå på teater 

eller bio. Man tror att det är besvärligt för vännerna att ta med rullstolen. Det är 

inte handikappanpassat överallt och då kan man inte göra som vännerna utan blir 

beroende av hjälp. Det kan vara svårt att hitta handikappanpassade ställen där det 

inte finns trappor osv. Charmaz (1983) menar att personer med kronisk sjukdom 

ofta har behov av social kontakt men ofta inte orkar underhålla relationer. De 

vågar ibland inte berätta om lidandet eftersom de är rädda att mista sina vänner. 
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Karin säger: 

K. De nära vännerna var så omtänksamma och hjälpsamma, ställde verkligen upp på 
alla sätt. Kom hem och hälsade på, tog mig med ut,  på trevliga saker, hjälpte mig att 
handla och kom och serverade lunch.  
C: Härligt. 
K: Ja. 
C: Tror du att det påverkade dig? 
K: Om det påverkade mig? 
C: Ja. 
K: Absolut ju,  hade de inte funnits  så hade jag ju varit eh,  helt annorlunda förmod-
ligen. Man hade, man suttit där ensam. Nu har man hela någonting nära sig och göra 
saker tillsammans med och, nä…  

Elsa berättar att: 

C: Eh, har du mycket vänner? 
E: Oh, jag kunde haft ännu mer. Jag orkar inte åka iväg. 
C: Nej. 
E: Men min telefon har jag, också tittar folk in och jag har då min brorsons  väninna. 
Alltså, hon är sambo med någon annan men  det är ett litet gäng. […] Och så  har jag 
då hela trappan så  jag har inte  nån som helst problem  och jag  skulle kunna åka var 
som helst, till xxx till, kompisar och till xxx och var som helst. 

Rickard säger att det sociala umgänget ser likadant ut som tidigare: 

C: Hur ser ditt sociala nätverk ut? 
R: Jo då,  jag  har kontakter överallt.  Jag har vänner här  i xxx […] Så jag  tycker att 
det, det ser normalt ut, det sociala umgänget. 
C: Man kan säga att det är samma nu som innan amputationen. 
R: Ja, jamen. 

Doris:  
 
D: Alltså,  jag är fortfarande aktiv och tar  reda på saker och ting och pratar med folk 
(skratt) och styr och ställer. 
C: Mm. Så egentligen så… 
D: Är jag, jag. 
C: Ja. 
D: Men inte utelivet. [---] Göra middagar  och göra  roliga saker och gå på teater och 
så, det har  jag  inte varit [---] Och sedan  så  är det en annan sak.  Man ska inte trötta 
ut sina vänner, nej. 
C: Känner du det så? 
D: Nej, det  gör  jag inte.  De har varit  fantastiska  men  man ska  inte  trötta  ut  sina 
vänner.  De ska komma och fråga:  'Vill du gå på teatern'?  Jag ska inte säga:  'Kan vi 
gå på teatern’? Nej. 
C: Nej, men,  men  innan  då? Tyckte du att… Kunde ni  båda ställa  frågan då  innan 
det här hände? 
D: Ja, oh, ja. [---] Ja, men det  här är ju inte… Det här är  ju långsiktigt. Det är ju inte 
kortsiktigt. [---] Det är lite, lite nedslående att sitta i en rullstol. 

Någon upplever det som vännerna har slutat komma efter amputationen, att 
vännerna upplever det som jobbigt att träffa personen som amputerad.  

Karl upplever det så här: 

K: Ja, jag har ju ja, vänner som folk i allmänhet, det har jag. 
C: Som du träffar ofta eller? 
K: Ja, nu träffar jag ju knappast dem alls när man blev dålig ju. 
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C: Efter operationen eller? 
K: Ja, bl.a. för det. 
C: Varför det, är det för att det är svårt att ta sig dit eller? 
K: Nej, det är bara det att där är ingen  som vill  ha  med  invalider och göra ju.  Så e 
det bara ju eller så tycker de synd om dem ju. Det är bara så. 
C: Har de sagt det? 
K: Nä, de säger  aldrig  någonting sånt. […] Jo, det är så mycket.  Har man,  när man 
träffat dem, jag kan bara säga en sån sak ju, där var ju gamla vänner för en del veck-
or sen ja,  vi kan komma ju,  när det är,  alltså ofta och hälsa på dig ja,  sen de har de 
inte visat sig. 
C: Så de säger de kommer men det gör de inte? 
K: Nä, nä, och jag frågar inte efter det heller. 
C: Du ringer inte dem själv? 
K: Nä, jag går inte och tigger på folk att de ska… 
 

Det sociala nätverket enligt Berger och Luckmann (1979) har betydelse och på-

verkar identitetsupplevelsen. Detta kan jag se hos respondenterna. Har de stöd av 

anhöriga samt vänner så upplever sig respondenterna som sedda och att männi-

skor i omgivningen bryr sig. Jag tror också att respondenterna i sin tur ofta visar 

sig glada och tacksamma för det stöd de får och på så sätt fortsätter anhöriga samt 

vänner med samma beteende. Det sker en tydlig växelverkan mellan individ och 

omgivning. Jag kan också se att några gör medvetna val. De väljer att inte träffa 

vännerna så ofta som innan. De orkar inte och det blir omständligt att ta sig dit. 

Det kan underlätta om vännerna kommer på besök istället. Här ses återigen någon 

form av kommunikation mellan individ, anhöriga samt vänner och utifrån detta an-

passar man relationen. Utifrån detta tankesätt styr den funktionshindrade själv, 

omstrukturerar sin verklighet och vardag samt hittar andra vanor. Detta tror jag på-

verkar identiteten. Den förändras, man är kanske inte lika social som tidigare men 

upplever det ändå positivt. Man väljer och påverkar själv, blir ett subjekt, och när 

man väl träffas orkar man förmedla en positiv inställning samt ett glatt humör. 

Man blir då sedd som just positiv och glad. Att visa sig som trött, ledsen och nega-

tiv är svårare för dessa personer eftersom deras identitet inte rymmer det på 

samma sätt. Samhället påverkar också respondenternas uteliv. Människan blir en 

social produkt, någon form av objekt eller kanske till och med lätt ett offer efter-

som det ofta inte är handikappanpassat. Personerna kan inte ta del av alla aktivitet-

er ute i samhället, åtminstone inte utan hjälp. Det gör att de ibland känner sig iso-

lerade och till last. Identiteten i att vara aktiv och mycket ute bland människor blir 

förändrad. Man kan inte göra det man vill, ber inte om hjälp pga. rädsla för att vara 

en börda och har ofta tron att anhöriga samt vänner inte skulle tycka om det. Man 
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väljer kanske istället att visa sig glad, positiv samt att allt är bra och får på så sätt 

detta speglat tillbaka av andra. Det hade varit en fördel om samhället varit mer 

handikappanpassat. Det hade underlättat för funktionshindrade att själv kunna göra 

saker, bli aktiva subjekt. Jag frågar mig hur det sett ut om det i vårt samhälle varit 

vanligare att anhöriga samt vänner hjälper till, att det varit ett naturligare sätt att 

leva. Jag har här inga värderingar men ser ändå att samhällets syn, kultur, lagar, 

regler och normer många gånger påverkar hur hjälpen ser ut från anhöriga. 

6.4 Delaktighet, självbestämmande 

De som klarar sig utan hemtjänst har i regel haft det direkt efter amputationen 

innan de fick sin protes men säger nu att det är skönt att kunna klara sig själv. När 

de hade hemtjänst kunde de inte styra och bestämma sin vardag på samma sätt. De 

var beroende av att passa tider. Respondenterna uttrycker att det är viktigt att 

kunna säga ifrån hur man vill ha det eller om någon personal gör "fel". Det ökar 

självkänslan, självbestämmandet och delaktigheten. En del har anhöriga samt 

vänner som hjälper till och jag uppfattar det så att om det fungerar är det positivt 

men det finns en rädsla hos många att vara till besvär. Jag uppfattar det ändå som 

om respondenterna är tvungna att ha hjälp så anpassar de sig efter situationen. De 

känner att de inte har något annat val. Flera har också sagt att de saknar sin bil. De 

tycker att det är en stor begränsning och saknar friheten som de hade i att själv 

kunna köra ut på olika aktiviteter. De måste nu ta färdtjänst eller sjukresor och 

säger det är bra att det finns men att det är arbetsamt att vara beroende samt passa 

tider. Några har permobil vilket i viss mån underlättar. Någon ser att Sveriges 

lagar om att ta del av samhällets resurser påverkar delaktigheten samt självbe-

stämmandet men det är en del kvar som kan förbättras. Enligt forskning bör äldre 

vara delaktiga i varje beslut (Roe et al. 2001a). 

Karl vill känna sig mer självbestämmande och säger: 
 
C: […] Tycker du att Sverige är anpassat så du kan leva det livet du vill nu? 
K: Det får  jag göra ju.  Det finns  inget annat liv ju.  Och det är samma sak med livet 
här ju som allt annat. ’Vi har inga pengar, vi har inga pengar’. 
C: Så du skulle vilja ha lite mer hjälp? 
K: Ja,  jag skulle egentligen vilja ha en sån,  du har  ditt rum du kan gå in där och be-
höver du hjälp så trycker du bara en knapp så kommer där folk. 
C: Ja, typ ett serviceboende eller så men kan du inte få det? 
K: Ja, då blir det ju sådana, ursäkta,  jag tar  uttrycket men halvbombade ju.  Men det 
vill jag ju inte heller så länge jag är normal  i skallen så… 
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Gustav känner sig delaktig och självbestämmande och uttrycker det så här: 

G: ”Jo, därför att om en hemtjänstpersonal gör fel så säger jag  till och alla vet ju det 
men de som gör något fel och det accepterar de…”. 

Han tror också att detta gör att han upplever sig ha samma identitet som tidigare: 

C: [---] Tror du detta, att du  har lätt för  att säga  ifrån [---] Tror du det  påverkar din  
identitet. Tror du inte det? 
G: Jo, det gör det, absolut. 
C: Och du har alltid varit den personen som kan säga ifrån? 
G: Ja, jag tycker det. 

Delaktighet och självbestämmande påverkar synen på respondenternas identitet. 

Ju mer delaktiga och självbestämmande de känner sig, ju mer ökar känslan av att 

vara samma person som innan amputationen. Samhället hjälper enligt Berger och 

Luckmann (1979) till att legitimera synen på självbestämmande och delaktighet 

genom de regler samt lagar som finns. Rättigheter, självbestämmande, integritet 

och respekt är begrepp som är viktiga i t.ex. Socialtjänstlagen, SOL samt Hälso- 

och sjukvårdslagen, HSL. Tycker personen detta fungerar och är nöjd, förmedlar 

han eller hon detta. Det blir en ömsesidig positiv påverkan. Anser personen att det 

inte fungerar, om han eller hon inte får vara med och bestämma, påverkar sam-

hället individen negativt och i regel förmedlar personen detta tillbaka. Återigen 

sker en växelverkan mellan individ-samhälle, enligt Berger och Luckmann 

(1979). Samhället förmedlar en kluven roll på så sätt att man har vissa rättigheter 

som funktionshindrad men om man t.ex. önskar mer hjälp än man anses ha rätt till 

så bestämmer myndigheterna och ger avslag. Myndigheterna tolkar lagtexten som 

många gånger är ramlagar. Ibland medför detta att de professionella myndighets-

personerna och den enskilde vårdtagaren inte är överens om vad som anses rätt 

beslut eller vilka rättigheter man har som enskild. Identiteten kan då påverkas 

negativt genom att personen upplever att andra bestämmer och man inte får vara 

delaktig i vissa beslut. Personen blir en social produkt, ett objekt och får rätta sig 

efter besluten. Men identiteten kan också upplevas mer positiv när personen finner 

alternativa lösningar eller säger ifrån hur han eller hon vill ha det, blir ett aktivt 

subjekt. Ibland kan det medföra positiva resultat när individen säger sin åsikt, man 

kan t.ex. få utökad hemtjänst. När individen påverkar blir samhället till större del 

en mänsklig produkt. Överklagar den enskilde (min reflektion) kan det medföra en 

praxis. Myndigheterna får vägledning i att tolka lagtexterna. 
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6.5 Samhällets syn på funktionshindrade 

Personerna upplever att samhällets värderingar ibland påverkar hur andra ser på 

dem. De som kan gå upplever inte samma känsla av att andra tittar när de kommer 

med sin protes. Personerna känner också att hemtjänst och anhöriga för det mesta 

uppmuntrar, stödjer samt har en tro på dem. Det påverkar personerna i en positiv 

riktning men blir det för mycket beröm kan det upplevas negativt. Många tror att 

samhällets syn har förändrats i positiv riktning sedan tidigare. Förr fanns inte så 

fina proteser och inte samma hjälp. Idag ser man mer positivt på funktionshindrade 

även om det finns brister. Funktionshindrade får idag ta del av samhället på ett 

annat sätt än förr och visar sig mer ”ute bland andra”. Någon respondent menar att 

det även ändrats i en negativ riktning. Samhällets värderingar är enligt henne att 

man ska vara duktig, producera, ha dyra kläder och saker. TV, data samt mobil-

telefoner har ökat markant och media samt reklam styr mycket. Man ska vara ung 

samt vältränad och kroppen samt människan bedöms ofta efter detta. Närvanen 

(2009) menar att ålder både är ett socialt fenomen och en biologisk process vars 

innebörder definieras socialt samt kulturellt. Man är alltid ung eller gammal, yngre 

eller äldre i förhållande till någon annan men också i en viss social kontext. Kultur 

samt värderingar i samhället medför en form av maktdefinition, kategorisering och 

relation till varandra. Öberg (2005) skriver om utseende samt kroppens åldrande. 

Vi lever i en visuell kultur där utseendet säger mycket om vem vi är. Vi shoppar, 

har offentliga fritidsaktiviteter samt nöjen och kroppen, hur vi ser ut, blir viktig för 

identiteten. Vi vill med kroppen visa vem vi är. Kosmetika, skönhetsprodukter och 

att se ung samt attraktiv ut förknippas idag med idealet för vitalitet.  

Gustav säger: 

 G: Ja, det har det ju att jag sitter i rullstol, ofta, just nu, alltid, betyder ju mycket.  För 
vissa människor har en förmåga att prata över huvudet på en rullstolsbunden. När jag 
märker det så säger jag till. 
C: Vad bra. 
G: Jag fräser till. […] Ja, det är oförskämt. [---] Prata med mig. 
C: [---] Men tror du det har blivit bättre nu än om man tänker förr i tiden? 
G: Jag  har ju inte varit rullstolsbunden så hemskt länge så jag kan inte riktigt avgöra 
det. Jag tror att, det har skrivits mycket i tidningarna  om det.  Kanske är det lite bätt-
re, möjligtvis [---] Nä, egentligen skulle alla politiker och  tjänstemän  sitta i  rullstol, 
åtminstone en vecka. 
C: Ja. 
G: Det vore en framgång faktiskt. 
C: Jag tror inte man kan riktigt förstå det om man inte själv är i det. 
G: Nä, just det. 
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Rickard säger så här: 

C: Men tror du  de påverkar dig?  Om de är snälla,  vilket du uttrycker att de är,  men   
om de inte hade varit det. Hade det påverkat dig eller hade du kunnat strunta i det? 
R: Om de är elaka kan jag vara elak också. 
R: [---] Jag har väldigt bra självförsvar. 

Elsa säger att vuxna ibland blir generade när de möter henne i rullstolen: 

 E: [---] Vissa, när jag sitter på xxx på xxx för en kopp kaffe… då kommer ofta papp-
or och  mammor  med sina barn.  ’Oh, titta mamma,  inga ben inga ben’,  och då  blir 
föräldrarna generade.  
E: [---] och så vänder ungen sig om och vänder sig om och liksom går baklänges  för 
att titta på mig, ’sch, sch’ säger mammor och pappor, men jag blir inte generad. 

Hon säger också att samhället såg annorlunda på funktionshindrade förr: 
 
C: Nä, men jag menar, du tror inte att, att människor hade en annan syn på äldre och 
funktionshindrade förr? 
E: Jo, visst, visst  hade  de det.  Vi bodde  ju i  Barsebäck och vi hade  ju hus i  Barse-
bäckshamn och  de var  ju inlåsta de som var  handikappade.  Och det visste man pre- 
cis. Där inne var Evert och den, o, jo.  Nu är det  så  mycket strävan  utåt.  En del går   
ju på dans och de gör ju allting. Så de är skillnad. 

Karl uttrycker att samhället ser annorlunda på funktionshindrade: 

K: Jag,  jag ser på det viset att hade de fått,  så hade  de klubbat ner en  när man är 65 
år, så hade de gjort det. 
C: Men tycker de så att det är så man behandlar… 
K: Ja, du är inte värd någonting. 
C: Vad beror det på, hur? 
K: Ja, dem, de, det e själva samhällssynen idag. Sen är det bara det att när de själv är 
på, när de kommit upp i den åldern, då tycker de ju inte alls om det ju. 

Utifrån Berger och Luckmann (1979) påverkar man som individ sin omvärld ge-

nom sitt utseende, man blir ofta bemött utefter hur man ser ut. Några respondenter 

nämner att de vill ses som välvårdade och snyggt klädda. Det hjälper dem att vid-

hålla sin identitet. Samhället påverkar samtidigt enligt Berger och Luckmann 

(1979) individen och jag tror också själv att det påverkar de flesta, även ampu-

terade. Många säger att om de har sin protes på så reagerar ofta inte omgivningen 

på samma sätt som om de kommer utan den. Respondenterna känner att hemtjänst 

och anhöriga påverkar dem. Antingen på så sätt att de uppmuntrar, stödjer och har 

en tro på dem men det kan också vara så att de försöker bestämma över den ampu-

terade och då upplevs detta negativt. Det handlar mycket om hur den amputerade 

är van att bli behandlad sedan tidigare. Är känslan att man blir bemött som man är 

van vid upprätthålls individens identitet. Kan man säga ifrån hur man vill bli be-

mött påverkar det identiteten positivt. Samtidigt kan jag mellan raderna utläsa att 

ibland får eller vågar inte personerna visa sig som de innerst inne är samt känner 
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sig. De är rädda för att bli annorlunda sedda, att de är ”gnälliga” och ”besvär-

liga”. Respondenterna säger att de flesta människorna är naturligt hjälpsamma i 

exempelvis affären och det känns bra. Man slipper be om hjälp.  

6.6 Upplevelse av ålder 

Patienterna säger att de många gånger känner sig yngre i sinnet och mentalt, än de 

känner sig i kroppen. En del känner både och vid olika tillfällen. Det beror på hur 

mycket de klarar själv och hur just den dagen ser ut. Vissa håller sig unga i sinnet 

genom att träffa människor som stimulerar dem mentalt, genom att göra roliga 

saker och umgås med trevliga människor, lyssna på ungdomlig musik samt läsa 

litteratur. Jag tolkar det som att ett ungdomligt och aktivt socialt nätverk påverkar 

upplevelsen av åldern så att man känner sig yngre. Några säger också tydligt att 

man får räkna med lite krämpor när man blir äldre. En person säger att när man är 

gammal och inte arbetar, räknas man inte längre. Man ger inte samhället något, 

producerar inget. Öberg (2005) skriver att det forskats om olika sorters identitet. 

Den åldrande kroppen kan få olika betydelse beroende på vilken av dessa identi-

teter man fokuserar på, människors sociala identitet eller människors jag-identitet. 

Skillnaden dem emellan blir uppenbar under åldrandeprocessen. Han skriver att 

jag-identiteten kan studeras utifrån upplevd ålder, idealålder och utseendeålder. 

Det kan vara diskrepans mellan dessa åldrar; skilja på en individs uppfattning i 

hur gammal man upplever sig, hur gammal man skulle vilja vara och hur gammal 

man är utifrån sitt utseende. Dessa identiteter kan också skilja sig utifrån sam-

hällets definitioner av människor som är gamla. I vårt konsumtionssamhälle blir 

kroppen en viktig symbol för identiteten. Man ska vara vältränad, stark, fint samt 

modernt klädd. Värderingarna som gäller är många gånger att förmedla vilje-

styrka, energi, distans, kontroll över infantila impulser samt att man bryr sig om 

sig själv och hur man ser ut i andras ögon. Taghiazedeh Larsson (2008; 2009a; 

2009b) har skrivit om olika sätt att skapa mening i sin upplevda ålder och hon 

menar också att det framstår som relevant att tala om en diskrepans mellan olika 

typer av upplevda åldrar: Hur gammal man uppfattar sig fysiskt, själsligt samt 

mentalt. Den ena åldersidentiteten behöver inte påverka den andra. Hennes studie 

pekar mot att fysiska funktionsnedsättningar och sjukdomar inte behöver leda till 

att människor upplever sig som äldre, eller att det skulle saknas möjlighet att 
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uppfatta sig som ung och ungdomlig. Närvänen (2009) menar också att ålders-

indelningar och deras sociala innebörder såsom status samt social position varierar 

över tid och rum samt utgör en grund för social kategorisering i samhället. Frank 

et al. (1984) kom i sin undersökning fram till att äldre (över 65 år) många gånger 

var mer förberedda att ha en kroppsuppfattning som äldre, se kroppen som äldre, 

efter amputationen. Detta menar han berodde på tidigare anpassning till åldrande-

processen och många gånger medicinska hälsobekymmer sedan lång tid. 

Iris säger: 

I: Ibland gör jag det. Känner mig yngre för igår, ja, för det var i går, i förgår var det, 
då var jag på xxx. Det är ett sånt där för äldreboende. Och det var en dam också från 
xxx som frågade om jag inte skulle gå med för där var musikcafé. Jo, det kan jag 
väl, säger jag. Ja, där tyckte jag faktiskt att jag kände mig yngre men jag tror inte jag 
såg yngre ut än någon av dem men känslan… men annars bland känner jag mig hur 
gammal som helst. 

Karl säger: 

K: Jag säger det, allting är bra om man känner sig något så när frisk. Sen förstår jag 
att en 72-åring är väl inte lika frisk som en 22-åring, alltså om man lever normalt liv. 
[…] I mitt sinne känner jag mig yngre. 

Karin säger: 
 
K: Utan jag kan  tänka så  här va,  att det är tur att jag är,  att detta  hänt när jag är 74 
snart och inte händer när jag är 30 och sådär va,  och har  småbarn och sånt va,  utan 
nu är det… åldern gör ju att man får någonting ju. 

Gustav tycker han har alla åldrar i sitt sinne: 

 G: ”Ja , jag vill nog påstå att jag har alla åldrar, även alltså från prebubertet, pubertet 
och högre upp ja, 80 på en gång”. 

 Enligt Berger och Luckmann (1979) påverkar andra hur en individ upplever sig 

åldersmässigt. I vårt samhälle bedöms man mycket efter sitt utseende, ungdomlig-

het, duglighet och det socialiseras man många gånger tidigt in i. Idag har vi be-

grepp som arbetsför, stå till arbetsmarknadens förfogande samt berättigad till 

sjukersättning och jag kan se en förändring i t.ex. vad som räknas som arbetsför-

måga samt när man har rätt till sjukersättning. Nu är mina respondenter pensionär-

er men det genomsyrar ändå hela samhället och även som pensionär tror jag att 

man kan påverkas av denna anda. Människan blir någon form av social produkt 

beroende på hur hennes inkomst ser ut och varifrån den kommer. Samhället blir 

någon form av objektiv verklighet, det legitimerar vad som är rätt, hur man ska 

bete sig i en viss ålder och varför saker är som de är. Är intervjupersonerna till-
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sammans med yngre eller aktiva människor känner de sig unga i sinnet. Man kan 

också tänka att man har rätt till pension och inte behöva arbeta när man har en viss 

ålder. Det sker då en form av växelverkan mellan individ-samhälle som påverkar 

individerna positivt men som också håller fast vid samhällets värderingar.  

6.7 Positivt tänkande 

Innan amputationen berättar många av respondenterna att de tänkt på hur det ska 

bli sedan, vilken hjälp de kommer att behöva och hur pass självständiga de 

kommer att bli. Någon trodde inte det skulle fungera med protes men det gjorde 

det. När jag träffade personerna för intervju, uttryckte de att de är positiva till 

livet, gör så gott de kan och det bästa av det. Problem är till för att lösas och man 

får ta dag för dag. Alla personerna försöker tänka positivt. De säger att det är som 

det är och bara att acceptera. De flesta vill inte säga till någon när de mår dåligt 

samt känner sig nedstämda. De bearbetar det själva och tycker att det är viktigt att 

de visar sig pigga samt glada. Någon berättar att genom att själv kunna hjälpa 

andra, lyssna och vara förstående så upprätthålls en värdefull känsla av att man 

”gör nytta” samt är viktig för andra. För en del är det mycket viktigt att hålla fast 

vid denna identitet eftersom man alltid varit en sådan person. Zidén et al. (2008) 

nämner att efter en skada eller ett ingrepp kan man bl.a. känna en känsla av ökad 

tacksamhet samt större respekt för egna behov. Man försöker ibland också att 

vinna mer mänsklig kontakt samt lära sig att ta en dag i taget. Att inte kunna ut-

föra handlingar för att tillfredsställa personliga behov påverkar ofta identiteten. 

Jeppsson Grassman et al. (2003) nämner att det är viktigt att hitta strategier som 

kan bemästra de svårigheter man har. Detta medför ökad kontroll över situationen. 

Strategier kan vara att planera över dygnet beroende på hur och när kroppen 

fungerar bäst, prioritera, sätta delmål, satsa mer på sig själv och att leva i nuet. 

Gallagher och MacLachlan (2000) skriver om salutogena effekter som kan upp-

komma genom att finna någon positiv mening när man upplever sig funktions-

hindrad. Tänka positivt samt att uppleva en känsla av kontroll över funktions-

hindret kan påverka graden av depression men enligt artikeln påverkas inte själv-

känslan. Karaktären kan förändras eller påverkas på så sätt att man känner sig mer 

lycklig och tillfreds med livet, har en ökad känsla av att kunna lita på någon samt 

en ökad förståelse för andras problem. Man kan lära sig att ha tålamod samt att 
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arbeta mer för att uppnå sina mål. En del får bättre strategier för att hantera sin 

situation, en tuffare mental attityd, blir mer motståndskraftiga och bättre på att 

kämpa. Man kan också uppleva en elimination av smärtan som man haft innan 

amputationen, att livskvaliteten blir bättre och att man kan möta människor man 

inte har fått möjlighet till tidigare. Undersökningen visar också att de som upp-

lever något positivt med amputationen skattar sin hälsa och anpassning till situa-

tionen som högre än de som inte upplever något positivt. Det är i regel också lätt-

are att assimilera en underbens- eller transtibial- (amputerad genom knäet) protes i 

livsstilen än om man är bilateralt (båda benen) amputerad eller har genomfört en 

lårbensamputation. I artikeln nämns att det finns en skevhet gentemot unga vuxna 

som har genomgått en traumatisk amputation eftersom majoriteten av amputa-

tioner görs pga. perifera vaskulära orsaker och i regel hos personer över 65 år.  

Agne som varit med om en olycka och därför blivit amputerad säger så här:

A: [---] Så att… där är väl inga större bekymmer. Jag kan gå rätt så bra. Jag kan köra 
bil jag har ju automatare och så. Bra bil, stor plats för att komma in och ut och så, att 
det gör ju mycket när man kan själv förflytta sig och komma ut och träffa kunder 
och sånt så, så att det är värt mycket och håller väl en uppe väldigt. Alltså, man 
hinner inte tänka så mycket på att man har ont och sånt va. Utan det fungerar helt 
bra ändå. Det kan väl hända att man på morgnarna, när man vaknar så tittar man på 
sitt ben, så tänker man ska jag dras med detta […] alltid. Sådana tankar kommer det 
ju ibland men att det får man ju vara glad att det är detta och att det inte är huvet 
som har fått sig en smäll utan har man sina sinnen kvar och kan tänka och tala och se 
så är det ju värt mycket. […] Så att jag kan ju inte se utan det är ett litet under som 
har skett att man klarar sig med detta och man får vara glad för det och har man sen 
möjligheter som jag att få lov och vara kvar och hjälpa till lite grann som man vill 
och vad man tycker man orkar, så är det ett väldigt plus tror jag också. Ja, för sitta 
hemma och vänta på att det ska bli bättre är nog det sämsta man kan. [---] Och få 
leva 25-30 år till i alla fall och va i aktion. Så länge som man är frisk och man 
uppfattar det så att man gör lite nytta så är livet väldigt positivt. Vi kan ju inte ha det 
bättre. Vi har det egentligen för bra alla människor, va. Vi kan äta vad vi vill och vi 
kan köpa lite vad vi vill och göra lite vad vi vill, så va. Har man bara hälsan 
någorlunda så är det helt perfekt. [---] Nä, man kan ju inte ha förväntningar utan  
man är ju glad när de upp-skattar en och ställer upp för en. 

Agne har också en tro som hjälper honom: 

A: [---] Jag tror det är viktigt och ha rätt tro så att säga, så att man tror att inte allting 
är slut när man lämnar denna jord. Här finns nåt som både hjälper och ser till och har 
lite syn över oss. Jag vet att ungdomarna de läser lite kristendom så att säga, och jag 
tycker det är helt fel ju att det har försvunnit i skolorna för det är därför mycket våld 
och sånt ju har kommit till. Det hade behövt och läsa och känna och få den rätta 
känslan för medmänniskorna så att säga för det tror jag inte man får mer på den 
skolgången vi har idag. För att när man kommer i riktig knipa och är ensam då är det 
viktigt att man vet att där finns nån som man… Det är det som jag tror är en stor 
hjälp i många situationer, så att säga. När det händer något speciellt och sånt och det 
kan vara i vardagliga situationer och sånt ju, man behöver alltid lite extra hjälp. Där 
är ingen som är oumbärlig. 
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Rickard säger: 

R: ”Livet är inte kört om man tagit bort benet eller handen eller...” 

Berit säger: 

B: ” […] Jag tycker att jag  är positiv till det mesta och jag försöker […] att inte, inte 
falla ner i svarta hål och sådant där, va. Det gör jag inte”.

Goffman (1971) menar att det finns en skillnad mellan jag-identiteten och den 

sociala identiteten. Många av respondenterna uttryckte att negativa tankar behåller 

de för sig själv och så har det alltid varit. Det är viktigt för de flesta att ha en 

positiv social identitet. Den bild vi får bekräftad i social interaktion är det sociala 

mötets spegel och är man glad samt pigg så blir man ofta bemött på ett positivt 

sätt. Detta upplever respondenterna som närande. På något sätt upplever också 

intervjupersonerna att andra har förväntningar på dem att vara positiva samt 

duktiga. Berger och Luckmanns (1979) teori, dialektiken mellan individ och sam-

hälle kan ses igen. Genom att förmedla och visa att man bryr sig om andra, vilja 

hjälpa till samt vara intresserad av andras upplevelser bekräftar man sin gamla 

identitet, både för sig själv och inför andra. Dessa värderingar är viktiga i vårt 

samhälle och har man en gång kämpat och arbetat efter att handla efter dessa, 

tolkar jag det som att intervjupersonerna ser det som viktigt att kunna göra det 

även efter amputationen. Det stärker identiteten väldigt mycket. Samtidigt 

påverkar detta människor på så sätt att man ibland inte vill eller vågar säga när 

man inte mår så bra. Man håller det inom sig och försöker tänka bort det. Det man 

inte pratar om finns inte. 

7 Slutdiskussion 

De flesta respondenterna uttrycker att de har samma identitet och syn på sig själva 

både innan samt efter amputationen. Faktorer som jag kan se påverkar detta är att 

kunna använda protes, vara delaktig, självbestämmande, ha ett bra socialt nätverk, 

få den hjälp man önskar sig antingen från hemtjänst, vänner och/eller anhöriga 

samt att ha ett positivt tänkande. Med hjälp av Berger och Luckmanns teori gör 

jag slutsatsen att det är en ständig växelverkan mellan individ-samhälle samt om-

givning. Samhället, omgivningen påverkar många gånger och på detta sätt blir 

individen en social produkt där samhället blir en objektiv verklighet, en form av 

sanning som är legitimerad pga. vanor, rutiner samt värderingar. Ibland stämmer 
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detta överens med individens egna tankar om hur han eller hon vill ha det. Indi-

viden speglar då detta tillbaka, ett samförstånd uppstår och personens identitet 

vidmakthålls. Ibland känner sig inte individen nöjd med det som erbjuds. På något 

sätt förmedlar då i regel han eller hon detta och försöker påverka samhället och 

dess resurser. Individen kan försöka ändra förhållandena, bli ett aktivt subjekt som 

vill påverka och lyckas det kan det ske en förändring. Här kan man i så fall se att 

samhället blir en mänsklig produkt. Individen kan förändra sin situation och om 

detta händer ofta samt i många situationer kan så småningom en större påverkan 

ske på samhället (men det har jag inte sett i min empiri). Det är individernas egna 

sociala, upplevda situation som varit i fokus och deras identitetsupplevelse. Jag 

kan också tänka mig att det finns personer som istället för att försöka påverka, blir 

objekt, drar sig tillbaka och kanske känner sig mer ledsna samt besvikna. De 

kanske tänker att det är som det är och jag kan inte göra något. Jag kan se dessa 

tendenser hos en av mina intervjupersoner men samtidigt försöker han ändå på-

verka samt använda olika strategier för att få igenom sina önskemål. Jag tolkar det 

som att identiteten påverkas både medvetet och omedvetet för de som blir ampu-

terade men att de ofta har bra strategier och resurser för att försöka behålla och 

uppnå samma identitet som tidigare. Kroppen förändras fysiskt genom amputa-

tionen och detta är patienterna medvetna om men beteende samt hur de vill visa 

sig utåt mot andra är i regel samma som tidigare. Enligt detta tankesätt strävar de 

mot och att själv välja att förmedla sin positivitet och blir då sedda som positiva. 

Mitt resultat visar ju också att intervjupersonerna i regel förmedlar sig som posi-

tiva och konstruktiva. Är det för att förväntningarna från samhället är att man ska 

klara sig själv samt vara positiv? Är denna påverkan och värdering svår att prata 

om som amputerad men även för professionella? Har intervjupersonerna svårt att 

känna tillit till andra personer och i större omfattning berätta om det som är svårt? 

Har jag och andra svårt att hjälpa dem eller förmedla att det är tillåtet samt natur-

ligt att berätta om det som är arbetsamt och hur det påverkar dem som person? Jag 

ser en svårighet både i rollen som intervjuare och som kurator att under endast ett 

samtal nå ett djup i deras tankar samt känslor. Både de och jag tycker nog ändå 

enligt min uppfattning att det är lättare att samtala mer på djupet när jag har rollen 

som kurator. Jag tror också att det är tryggare för individen att i en tidig ny 

kontakt fokusera på det positiva och det man kan? Det är nog ett väldigt 
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socialiserat tankesätt som man haft sedan länge. Det kanske går ända tillbaka på 

personens uppfostran men detta är inget som kommit fram i min empiri. Människ-

or ”ute på stan” låtsas ibland inte om att man är funktionshindrad. Är det så att 

allmänheten är rädd för att prata eller fråga om det? Kan det vara rädsla för att 

själv hamna i samma situation? Jag uppfattar det som att respondenterna vill ha 

stöd, erkännande och empati men de vill inte att andra tycker synd om dem. De 

säger också att ingen som inte själv är amputerad kan förstå hur det verkligen är 

och det är ju sant. Jag kan se att vi alla genom de värderingar som finns i sam-

hället i regel hjälps åt att se det så positivt som möjligt. Det är bra men jag kan 

också se faran om man inte kan prata om det som är svårt när det verkligen upp-

levs så för någon. Som kurator ser jag det som viktigt att våga samt tillåta sig att 

bekräfta alla sina känslor och på så sätt ta in det i sin identitet. Jag ser en skillnad i 

att prata med personerna akut, både innan samt efter amputationen och nu som i 

intervjuerna, 1-3 år efter ingreppet. De har bearbetat mycket, anpassat sig och in-

förlivat det som hänt samtidigt som mycket av deras gamla identitet ofta är kvar 

när det gäller bemötande samt hur de vill bli bemötta. Resultatet visar att de har 

ett positivt tänkande och jag tror att detta gäller de flesta. Det är ändå viktigt att ha 

i åtanke att andras situation där kontexten är annorlunda kan förmedla en annan 

syn på sin identitetspåverkan eller förändring. Det är lärorikt att tänka på detta 

eftersom man blir mer öppen, tolerant samt flexibel. Detta gäller både mig som 

yrkesperson, privatperson, funktionshindrade och andra i samhället. Det finns en 

dialektik mellan individ-samhälle och genom att öka medvetenheten kan man 

kanske förändra mer. Det finns ingen stationär sanning.  Jeppsson Grassman 

(2003) skriver om begreppet livslopp utifrån individer som är kroniskt sjuka, 

funktionshindrade och som lever under svåra ekonomiska förhållanden under lång 

tid. Hon menar att individ och miljö ständigt förändras. Yttre förhållande påverkar 

den enskildes handlingsutrymme samt möjligheter. Den enskildes resurser, önske-

mål, prioriteringar och självbestämmande förändras också och detta påverkar i sin 

tur omgivningen. Hon skriver också om nyckelord, utifrån Giele och Elder (1998) 

som bl.a. tid och timing samt passiv och aktiv anpassning. Jeppsson Grassman 

(2003) menar vidare att strategier som man som funktionshindrad haft tidigare 

kan bli oanvändbara och de rehabiliterande insatserna måste kanske ändras. Hon 

anser att livsloppet för funktionshindrade kan se annorlunda ut och skilja sig från 
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den gängse eller normala uppfattningen om hur livet och dess faser ska se ut. I 

Jeppsson Grassman och Hydén (2005) skriver hon att viktiga frågor som man 

måste ta hänsyn till är när i livet individen fått sitt funktionshinder, hur lång tid 

har personen haft det och vilken betydelse har detta haft på livets olika faser och 

för roller samt identiteter. Det är också betydelsefullt att titta på hur gammal den 

individ är som ser tillbaka på erfarenheten av att leva med funktionshinder samt 

vilken historisk tid eller epok personen lever i. Som professionell yrkesperson tror 

jag att detta är viktigt. Jag har inte den fullständiga sanningen och dessutom är 

min uppfattning eller bedömning inte stationär för de patienter jag träffar i mitt 

arbete. Det är viktigt att ständigt se individen i sitt sammanhang och att vi dess-

utom alla har en del i samhället samt påverkar/s själv. Jönson (2009) skriver: 

Olika aktörer konstruerar, tillhandahåller och gör bruk av kunskap och mening om 
ålder, äldre och åldrande. Den som utbildar sig till ett yrke som har med äldre och 
åldrande att göra blir en del av detta kunskapande och görande och bör därför ha 
med sig en förmåga till kritisk självreflektion och förståelse av de processer som på  
olika nivåer influerar betydelser av äldre och åldrande. (Jönsson, 2009, s. 16). 

8 Framtida forskning 

Jag kan se ett behov av ytterligare forskning. Det skulle vara intressant att under-

söka hur yngre och äldre än mitt urval, upplever sin identitetspåverkan eller för-

ändring vid amputation, få ett tydligare resultat beroende på om man är under-

bens-, lårbens- eller dubbelamputerad samt att se hur det ser ut efter att längre tid 

har gått efter amputationen. Man hade kunnat titta på amputerade i arbetsför åld-

er, både de som varit amputerade sedan barndomen, är födda så eller har blivit 

amputerade i vuxenlivet. Det skulle vara lärorikt att undersöka ungdomars upp-

levelser av att bli eller vara amputerade. Att som Jeppsson Grassman att följa 

individer med sjukdomar, funktionshinder, i olika åldrar, i 18 år, och som då i 

mitt fall amputerade individer genom t.ex. sin ungdom, när de utbildar sig, 

skaffar arbete, bildar familj och blir föräldrar skulle vara lärorikt. Hur hade de 

upplevt att deras identitet förändrats eller påverkats under så lång tid? Det hade 

även varit intressant att titta på hur identiteten påverkades eller förändrades förr i 

tiden om man går tillbaka historiskt, förändringar i genusperspektivet samt att 

undersöka detta i andra länder, inom olika kulturer och samhällen. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Förslag på tema, intervjufrågor, semistrukturerad intervju mall, guide. 

Jag tycker att det är viktigt med namn, personnummer, adress samt telefon-

nummer på en speciell lista. På den listan kan jag också skriva det fingerade 

namnet och i sin tur använda det vidare när jag skriver ut intervjun. Börjar med att 

önska personen välkommen och tack för att han eller hon vill vara delaktig i detta. 

Nämner syfte, sekretess, att personen kan få ta del av materialet framöver och 

avbryta när helst han eller hon önskar. Frågar om jag får spela in intervjun på 

band och kontrollerar så att bandspelaren går. 

Persondata 

Ålder 

Civilstånd, familj  

Socialt nätverk 

Boende; var är Du född, uppväxt och var bor Du nu? 

Arbete, utbildning 

Fritidsintressen 

Körkort, bil 

Protes 

Tema 

Amputationen 

Begränsningar, anpassning 

Identitet, synen på Dig själv 

Ålder 
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Samhällets syn, andras syn på ålder, funktionshindrade, amputation 

Beteende, bemötande 

Stöd, hjälp, rehabilitering 

Relationer 

Delaktighet, självbestämmande 

Frågor utifrån teman 

Amputationen 

Vill Du berätta om Din amputation? När, varför, upplevelsen innan samt efter? 

Anser Du amputationen påverkat Ditt liv? Hur? 

Underfrågor 

Ser Du skillnader, likheter med tanke på hur Din situation, Ditt liv ser ut nu 

jämfört med innan amputationen?  

Hur? På vilket sätt? 

Anser Du att Sverige är anpassat så att Du kan leva det liv Du vill efter 

amputationen? 

Begränsningar, Anpassning 

Finns det begränsningar i det Du kan göra nu efter amputationen? 

Underfrågor 

Har Du förändrat, anpassat något i Din vardag pga. amputationen? Vad och hur? 

Har Dina dagliga rutiner påverkats efter amputationen? 

Är det pga. Din ålder eller amputationen? 

Behöver du mer hjälp efter amputationen? På vilket sätt? 

Hur aktiv var Du innan amputationen, hur rörde Du Dig? Hur är det nu? 
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Har Din ekonomiska situation påverkats efter amputationen? 

Har du andra matvanor efter amputationen? 

Är det skillnad i hushållet, hur Du hushållar, lagar mat, handlar billigt? 

Hur känner Du Dig? Hur mår Du? 

Vilka omständigheter tror Du påverkar detta? 

Identitet 

Innan amputationen? 

Hur skulle Du vilja beskriva Dig själv som person innan amputationen? Hur såg 

du på Dig själv innan amputationen?  

Vilka var Dina intressen? 

Hade Du mycket vänner innan amputationen? 

Har Du mycket vänner efter amputationen? 

Hur ser Du på Dig själv efter amputationen? Hur ser Du på Dig själv som person, 

förändrades något av detta i och med amputationen och i så fall vad? 

Vad beror det på, vilka omständigheter påverkar här? 

Förväntningar på, från Dig själv?                     

Förväntningar på, från familjen?                                             

Förväntningar på, från andra?                                                        

Förväntningar på, från myndigheter, organisationer?                     

Hur känns detta? 

Tänker Du mycket på dessa saker. Är det i så fall positiva eller negativa tankar? 

Hur ser tankarna ut? Har de något mönster? Växlar de ofta? 
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Ålder 

Känner Du Dig så ung, gammal som Du faktiskt är? 

Känner Du någon skillnad i Din upplevelse av Din ålder nu efter amputationen, 

har amputationen påverkat hur Du känner Dig åldersmässigt? 

Känner Du någon skillnad när Du tänker hur Du åldersmässigt känner Dig fysiskt, 

själsligt och mentalt? 

Kan Du göra det Dina vänner i samma ålder gör? Kan Du t.ex. göra det Du vill 

göra som t.ex. ta del av bio, teater, fritidssysselsättningar osv.?  

Om inte, har Du behov av det? Skulle Du vilja göra det? 

Känner Du någon diskrepans (skillnad) mellan upplevd ålder, idealålder och 

utseende ålder? 

Klär du Dig likadant som tidigare? 

Har Du förändrat något annat i Ditt utseende? (frisyr, smink) 

Finns någon diskrepans (skillnad) mellan hur Du upplever Dig, ser på Dig själv 

och hur Du är socialt, hur Du visar Dig utåt? (mellan jag-identitet och social 

identitet) 

Någon skillnad efter amputationen om Du tänker på hur det var innan? 

Samhällets, andras syn på ålder 

Har Du funderat över hur samhället, andra människor ser på personer i olika 

åldrar? Kan Du se en förändring om Du tänker på detta utifrån när Du själv var 

ung? 

Hur tycker Du samhället och andra människor ser på personer i just Din ålder? 

Vad tänker Du om det? Vad tror Du i så fall påverkar hur andra tänker om 

personer i Din ålder? 
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Hur tror Du samhället ser på funktionshindrade i Din ålder? Hur tror Du samhället 

ser på amputerade i Din ålder? Tror Du det är någon skillnad nu om Du jämför 

med när Du var ung? Vad kan det i så fall bero på? 

Beteende, bemötande 

Hur betedde sig, bemötte Dig människor i Din omgivning precis när Du blivit 

amputerad? Hur skulle Du vilja att de betett sig, bemött Dig? 

Anhöriga, nära vänner och mer vänner på distans? 

Tror Du andra människor påverkar hur Du upplever Dig själv, känner Dig? 

På vilket sätt i så fall? 

Hur bemöter olika organisationer Dig? Är det någon skillnad innan och efter 

amputationen? 

Har Du själv ändrat något i Ditt tankesätt angående amputerade personer efter 

amputationen? Vad i så fall? 

Tror Du att Du kan påverka andra (både icke-amputerade samt amputerade) i 

deras sätt att tänka om amputerade personer eller om sig själva som amputerade? 

Hur, på vilket sätt i så fall? 

Stöd, hjälp, rehabilitering 

Hur upplever Du det stöd och den hjälp Du fått från anhöriga samt vänner efter 

amputationen? 

Ser Du någon skillnad på hur Du upplevde stöd och hjälp från anhöriga och 

vänner innan amputationen? 

Hur upplever Du det stöd, den hjälp och rehabilitering Du fått från myndigheter 

som t.ex. sjukvård samt hemtjänst efter amputationen? 

Ser Du någon skillnad på hur Du upplevde stöd, hjälp och rehabilitering från olika 

myndigheter innan amputationen? (om Du hade något behov av det) 
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Är det någon konkret skillnad, behöver Du mer hjälp nu? 

Hur upplever Du att andra människor stödjer, hjälper Dig efter amputationen? 

Ser Du någon skillnad på detta om Du tänker på hur det var innan amputationen? 

Tror Du att detta, dessa saker påverkar Din syn på Dig själv? Hur i så fall, på 

vilket sätt? 

Relationer 

Har Dina relationer med andra påverkats i och med amputationen? Nära relationer 

och på mer avstånd? (distansrelationer) 

Känner Du att Du kan ha samma relation till anhöriga och vänner, bekanta och att 

Du kan vara som Du vill?  

Är detta viktigt för Dig som person, att Du får vara med? 

Hur känner Du att det påverkar Dig? På vilket sätt? Hur känns det? 

Är det praktiska svårigheter eller hur andra ser på Dig eller båda delarna? 

Har Dina intima relationer (fysiska, sexuella relationer) påverkats på något sätt i 

och med att Du blivit amputerad? Om ja, på vilket sätt? 

Delaktig, självbestämmande 

Känner Du Dig delaktig, självbestämmande när det gäller att kunna upprätthålla 

relationer med anhöriga och vänner? Tror Du detta påverkar Din syn på Dig själv? 

Vad beror det i så fall på? 

Vad är orsaken till att Du inte känner Dig delaktig och självbestämmande? 

Kan Du själv göra något för att påverka detta? 

Kan samhället, myndigheter göra något för att påverka detta? 

Vad, på vilket sätt, hur tänker Du runt det? 
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Känner Du Dig delaktig och självbestämmande när det gäller att kunna ta del av 

samhällets resurser? Tror Du att detta påverkar Din syn på Dig själv? 

Vad beror det på?  

Vad kan man göra annorlunda, bättre för att Du ska känna Dig mer delaktig och  

självbestämmande? 

Övrigt 

Hade Du några drömmar eller planer innan amputationen? Ändrades de i och med 

amputationen och på vilket sätt? 

Vad sätter Du mest värde på här i livet? 

Har Din syn på livet förändrats i och med amputationen? 

Hur tänkte Du innan amputationen? Är det någon skillnad? 

Har det skett någon vändpunkt i Ditt liv förutom amputationen? 

Är det något Du vill berätta? 

För att avrunda denna intervju, vad upplever Du som den största förändringen (om 

det finns någon) efter amputationen? Finns något positivt? Vad är negativt? Vill 

Du summera och i så fall hur vill Du göra det när det gäller denna intervju? 

Avrundning, summering 

Är det något Du vill berätta för mig som Du tycker att jag inte har frågat om? 

Något som Du vill tillägga eller förtydliga? 

Är det något som Du har förväntat Dig eller trott att vi skulle prata om, som vi 

inte har berört? 

Att använda under hela intervjun för att utforska mer: 

Kan Du utveckla detta? 

Du får gärna berätta mer om detta. 
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Uppfattar jag det Du säger rätt?  

Menar Du att…? 

Kan Du berätta lite mer om det? 

Hur tänker Du? 

Hur menar Du? 

Har jag uppfattat detta rätt…? 

  

Avslutar med att tacka för intervjun och att personen velat delta. 
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Bilaga 2 

Brev 1 till Verksamhetschef  

 

             

 

2011-02-04 

 

 

 

Till Verksamhetschef Magnus Eneroth, Ortopediska Kliniken, SUS Malmö/Lund. 

 

Jag går nu, vårterminen 2011, min Magisterutbildning på Socialhögskolan i Lund 

och planerar att genomföra en undersökning, skriva min D-uppsats. Jag har 

genom mitt arbete som kurator här på Ortopediska Kliniken, SUS, Malmö redan 

ett intresse för amputerade personer, patienter och tycker det skulle vara intressant 

att få göra en undersökning inom detta område. Mitt fokus är att titta på hur 

identiteten hos underbensamputerade personer (på ett ben) påverkas, cirka 1 år 

efter amputationen. Vilka faktorer påverkar och på vilket sätt? Hur påverkar ålder, 

kön samt familjeförhållanden individens syn på sin identitet? Har andra faktorer 

som t.ex. boendesituation, ekonomi, anhöriga, bekanta, kultur samt existentiella 

tankar betydelse? Det skulle vara intressant både för min egen del och för resten 

av amputationsteamet i Malmö men även för personal som arbetar med ampu-

terade patienter på Ortopediska Kliniken, SUS, Lund att öka förståelsen och kun-

skapen inom detta område. Jag tror att man får mest information genom att 

intervjua personerna själva.  

Jag vill göra en kvalitativ studie genom att göra semistrukturerade intervjuer och 

har för avsikt att göra ett strategiskt urval genom att använda variablerna ålder, 

kön och familjeförhållanden. Jag önskar få hjälp med att få kontakt med lämpliga 

personer att intervjua. Eftersom jag arbetar i Malmö och träffar många av de 
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amputerade inom Malmö Stad är det etiskt försvarbart att istället vända mig till 

Lund. Dessa patienter har jag inte haft kontakt med tidigare i egenskap av mitt 

arbete som kurator och på så sätt inga förutfattade meningar eller ”gamla” kun-

skaper om. De har heller inte en bild av mig som kurator utan träffar mig första 

gången i min roll som intervjuare, forskare.  

På grund av sekretessen är jag beroende av någon på Ortopediska Kliniken, SUS, 

Lund som kan hjälpa mig att få fram dessa lämpliga intervjupersoner. Enligt min 

chef, Rehabchef Katarina Ossiannilsson kan denna person förslagsvis vara Alma 

Rahimic, sjukgymnast i Lund. Jag har kontaktat henne och hon kan tänka sig 

hjälpa mig så egentligen vill jag bara ha ett godkännande att få göra detta från 

Dig. Jag önskar intervjua cirka 8 underbensamputerade (på ett ben) personer och 

vill ha en spridning på så sätt att intervjua både män, kvinnor i åldern 65-80 år, 

ensamboende och gifta eller sammanboende samt personer med eller utan protes. 

Det ska vara cirka 1 år sedan de amputerades.  

Jag önskar också hjälp med (av då förhoppningsvis Alma Rahimic), att skicka ett 

brev till dessa tänkta intervjupersoner där bl.a. mitt syfte med undersökningen be-

skrivs, att det är frivilligt att delta samt sekretessen. Skickar även med en svars-

blankett och ett frankerat kuvert som patienterna därefter får skicka till mig. Jag 

bifogar även Dig detta brev för kännedom. Vill någon av personerna ha mer infor-

mation av mig innan de beslutar sig för att delta eller inte, går det bra att kontakta 

mig på nedanstående adress.  

Det går bra att kontakta min handledare, Staffan Blomberg, på Socialhögskolan i 

Lund. Han kommer att handleda mig hela tiden när jag gör min undersökning 

samt skriver uppsatsen. Jag lämnar hans kontaktuppgifter här nedan. 
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Jag är tacksam för om jag så snart som möjligt kan få godkännande från Dig att 

göra denna undersökning. Jag är ju beroende av att finna lämpliga intervjuperson-

er för att starta min undersökning.  

 

Vänliga Hälsningar 

 

Charlotte Jeppsson 
 
Ortopediska kliniken, SUS, Malmö 
Ingång 21, plan 6 
205 02 MALMÖ 

Tel: XXXXX 
Mailadress: Charlotte.M.Jeppsson@skane.se 
                    Charlotte.Jeppsson.718@student.lu.se 

 
Handledare: 

 

Staffan Blomberg 
 
Socialhögskolan, Lund 
Bredgatan 13 
222 21 LUND 

Tel: XXXXX 
Mailadress: Staffan.Blomberg@soch.lu.se 

mailto:Charlotte.M.Jeppsson@skane.se
mailto:Charlotte.Jeppsson.718@student.lu.se
mailto:Staffan.Blomberg@soch.lu.se
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Bilaga 3 

Brev 2 till Verksamhetschef        

 

 

2011-02-15 

 

Till Verksamhetschef Magnus Eneroth, Ortopediska Kliniken, SUS Malmö/Lund. 

 

Jag går nu med start vårterminen 2011, min Magisterutbildning på Socialhög-

skolan i Lund och planerar därför genomföra en undersökning samt skriva min D-

uppsats. Jag har genom mitt arbete här på Ortopediska Kliniken, SUS, Malmö 

redan ett intresse för amputerade personer, patienter och tycker det skulle vara 

intressant att få göra en undersökning inom detta område. Mitt uppsatsområde 

planeras vara hur identiteten hos personer i åldern 65-80 år som är underbens-

amputerade (på ett ben), påverkas cirka 1-3 år efter amputationen. Vilka faktorer 

påverkar och på vilket sätt? Hur påverkar ålder, kön och familjeförhållanden 

individens syn på sin identitet? Har ekonomi, kultur, anhöriga samt bekanta be-

tydelse? Det kan vara svårt att använda begreppet identitet och få bra svar vid 

intervjuerna så en annan tanke är; Hur såg de amputerades liv ut innan samt efter 

amputationen och vilka omständigheter, faktorer påverkar?  

Jag har för avsikt att genomföra en kvalitativ studie genom att göra åtta semi-

strukturerade intervjuer. Min tanke är att använda ett strategiskt urval och variab-

lerna ålder, kön samt familjeförhållandena gifta eller sammanboende och ensam-

stående personer med eller utan protes. Jag kommer att vända mig både till 

Ortopediska Kliniken, SUS, Lund och Ortopediska Kliniken, SUS, Malmö. Rikt-

linjen är att jag inte ska ha etablerat en långvarig kurators-, samtalskontakt med 

patienten och/eller anhöriga. Det kan hända att jag har hälsat på dem och haft en 

kortvarig kontakt under deras sjukhusvistelse om de varit inlagda här i Malmö 

men det är i så fall ett tag sedan och de var då i regel ganska smärt- samt medicin-

påverkade. Ibland kan det under sjukhusvistelsen vara svårt för patienten att orka 
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och kunna samtala på ett bearbetande sätt. Patienterna är ofta i någon form av kris, 

trauma efter en amputation och som kurator ”följer” jag då ofta patienternas 

tankar och det som de vill prata om. Jag lyssnar och finns där för dem. Många har 

dock mycket tankar samt funderingar om hur allt ska bli framöver. En del har jag 

kontakt med efter sjukhusvistelsen samt under rehabiliteringsperioden och de 

patienterna kommer jag inte att kalla eftersom vi då byggt upp en samtals-kontakt, 

relation på ett annat sätt. Jag har fått hjälp av sjukgymnast Alma Rahimic, 

Ortopediska Kliniken, SUS Lund att hitta lämpliga patienter som blivit under-

bensamputerade på Ortopediska Kliniken, SUS, Lund. Jag har också fått ta del av 

listor med lämpliga underbensamputerade patienter från sekreterare Ulla 

Sundberg här på Ortopediska Kliniken SUS, Malmö. När jag gjort mitt urval 

kommer jag kalla patienterna själv per brev. 

Min handledare på Socialhögskolan i Lund heter Staffan Blomberg och han 

kommer att följa min undersökning samt uppsatsskrivande och se så att allt går 

rätt till och att det blir så bra som möjligt. Det går bra att kontakta honom om Du 

har frågor. 

Önskar Ditt godkännande att det är ok att få göra detta. 

Vänliga Hälsningar 

Charlotte Jeppsson 
 
Ortopediska kliniken, SUS Malmö 
Ingång 21, plan 6 
205 02 MALMÖ 

Tel: XXXXX 
Mailadress: Charlotte.M.Jeppsson@skane.se 
                    Charlotte.Jeppsson.718@student.lu.se 

Handledare 
 
Staffan Blomberg  
 
Socialhögskolan, Lund 
Bredgatan 13 
222 21 LUND 

Tel: XXXXX 
Mailadress: Staffan.Blomberg@soch.lu.se 

mailto:Charlotte.M.Jeppsson@skane.se
mailto:Charlotte.Jeppsson.718@student.lu.se
mailto:Staffan.Blomberg@soch.lu.se
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Bilaga 4 

Intervjuförfrågan samt svarsblankett 

 

         2011-02-16 

 

 

Hej 

Jag heter Charlotte Jeppsson och arbetar som kurator på Ortopediska Kliniken, 

SUS, Malmö. Jag läser också Magisterkursen på Socialhögskolan Lunds 

Universitet och då skriver man sin D-uppsats. Genom mitt arbete är jag med i vårt 

amputationsteam på Ortopediska Kliniken, SUS, Malmö, där alla yrkeskategorier 

är representerade, och är väldigt intresserad av att öka min förståelse för ampu-

terade patienter. Jag träffar ganska många patienter både innan och efter amputa-

tionen samt ibland även anhöriga och det brukar vara mycket tankar samt 

funderingar som kommer fram i dessa samtal.  

Efter amputationen har en del patienter bl.a. berättat att de tycker deras syn på sig 

själv, identiteten har påverkats. Jag tycker detta är ett väldigt intressant fenomen 

och vill här försöka öka min kunskap och bättre förstå vad det är som händer, 

varför samt på vilket sätt, hur identiteten påverkats cirka 1-3 år efter amputation-

en. Hur påverkas synen på en själv efter man blivit amputerad? Vilka faktorer kan 

ha betydelse? Jag är också intresserad av att veta hur livet såg ut innan samt ser ut 

efter amputationen och vilka omständigheter som påverkar? 

Jag är av den åsikten att det bästa sättet att öka denna kunskap är genom att prata 

med, intervjua personer som varit med om att bli amputerade. Denna kunskap 

kommer jag och även resten av teamet att ha stor nytta av när vi i sin tur träffar 

andra amputerade, anhöriga. Din eventuella insats att delta i intervjun och att för-

medla Dina tankar till mig kommer att vara mycket värd i både mitt och vårt 

arbete i teamet med amputerade patienter både i Lund samt Malmö. Jag har fått 
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hjälp av sjukgymnast och/eller sekreterare på Ortopediska Kliniken, SUS, Malmö 

och Ortopediska Kliniken, SUS, Lund att ta fram listor på underbensamputerade 

patienter. På så sätt har jag funnit Din adress och kan därför skicka denna för-

frågan, brev till Dig. 

Jag har för avsikt att intervjua åtta stycken underbensamputerade i åldern 65-80 år 

cirka ett 1-3 år efter amputationen och det är därför Du kontaktas med en för-

frågan om att eventuellt delta i denna undersökning. Det är helt frivilligt och Du 

får avbryta Ditt deltagande när Du vill. Jag har sekretess och det kommer inte att 

vara möjligt att identifiera Dig i min undersökning, uppsats. Jag kommer alltså 

inte att skriva ut Dina personuppgifter och Du får gärna ta del av uppsatsen, 

materialet framöver, om Du önskar. Intervjun beräknas ta 45-60 minuter och om 

Du vill delta kommer vi överens om var och när vi ska träffas. Det utgår ingen 

ersättning för Ditt deltagande, inte heller kostnader för resor.  

Jag bifogar en svarsblankett samt frankerat kuvert med min adress och om Du 

önskar vara med i denna undersökning ber jag Dig fylla i denna samt skicka den 

tillbaka till mig. Jag kommer därefter att kontakta Dig så vi närmare kan be-

stämma var och när vi ska träffas. Har Du frågor om undersökningen är Du 

välkommen att kontakta mig innan Du bestämmer Dig så berättar jag mer.  

Du får också gärna kontakta min handledare på Socialhögskolan i Lund. Han 

heter Staffan Blomberg och kommer att handleda mig under undersökningens, 

uppsatsens gång så att allt går rätt till och det blir så bra som det kan. Jag skriver 

hans kontaktuppgifter här nedan.  

Det skulle vara mycket värdefullt och intressant att träffa Dig och få ta del av 

Dina tankar och funderingar om hur amputationen påverkat både Dig och Ditt liv. 

Ditt deltagande är viktigt och jag ser fram emot att få prata med, intervjua Dig. 

Hoppas Du önskar delta. 
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Var vänlig skicka svarsblanketten till mig ifylld och påskriven innan 2011-03-07. 

 

Vänliga Hälsningar 

 

Charlotte Jeppsson 

Ortopediska Kliniken 
Ingång 21, plan 6 
205 02 MALMÖ 
 
Tel: XXXXX 
Mailadress: Charlotte.M.Jeppsson@skane.se 
                    Charlotte.Jeppsson.718@student.lu.se 

 
Handledare: 
 
 

Staffan Blomberg 
 
Socialhögskolan, Lund 
Bredgatan 13 
222 21 LUND 
 
Tel: XXXXX 
Mailadress: Staffan.Blomberg@soch.lu.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Charlotte.M.Jeppsson@skane.se
mailto:Charlotte.Jeppsson.718@student.lu.se
mailto:Staffan.Blomberg@soch.lu.se
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Ja, jag vill delta i undersökningen, intervjun och är informerad om sekretessen 

samt att jag kan välja att avbryta mitt deltagande när jag vill. 

 

Namn……………………………………………………………………………….. 

 

Personnummer……………………………………………………………………… 

 

Adress………………………………………………………………………………. 

 

Tel.nummer...………………………………………………………………………. 

 

Mailadress.…………………………………………………………………………. 

 

Underbensamputerad när och var?............................................................................. 

 

Ensamstående, gift, sammanboende………………………….................................. 

 

Underskrift:………………………………………………….................................... 
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Bilaga 5     

Påminnelse, intervjuförfrågan samt svarsblankett    

 

2011-03-08 

 

Hej 

För några veckor sedan fick Du ett brev från mig angående en förfrågan om att 

göra en intervju inför min D-uppsats. Jag önskade svar senast 2011-03-07. Som 

jag skrev tidigare är det frivilligt och om man deltar får man avbryta när man vill. 

Jag har också sekretess och Din identitet kommer inte att röjas i undersökningen. 

Det skulle vara oerhört värdefullt för mig om Du vill delta och därför tar jag mig 

friheten att skicka ut en påminnelse till Dig. Givetvis respekterar jag om Du inte 

vill eller kan men jag skulle vara väldigt tacksam om Du har möjlighet. Under-

sökningen kan vara till hjälp både för mig, andra yrkeskategorier på sjukhuset 

samt andra patienter och anhöriga. 

Har du frågor får Du gärna ringa mig så berättar jag mer. Det går också bra att 

kontakta min handledare, Staffan Blomberg på Socialhögskolan om Du hellre 

önskar det. Helst vill jag träffa Dig men om det inte går kan vi kanske göra inter-

vjun per telefon eller per mail. Jag är tacksam för svar snarast. 

Hoppas Du vill delta. 
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Jag skickar med förra brevet också samt svarsblanketten. Denna gång ber jag Dig 

även skicka in eller ringa om Du tackar nej. Var vänlig meddela mig senast 2011-

03-14. 

 

 

 

Vänliga Hälsningar 

 

Charlotte Jeppsson 

Ortopediska Kliniken 
Ingång 21, plan 6 
205 02 MALMÖ 
 
Tel: XXXXX 
Mailadress: Charlotte.M.Jeppsson@skane.se 
                    Charlotte.Jeppsson.718@student.lu.se 

 

Handledare: 
 
 
Staffan Blomberg 
 
Socialhögskolan, Lund 
Bredgatan 13 
222 21 LUND 
 
Tel: XXXXX 
Mailadress: Staffan.Blomberg@soch.lu.se 

 

 

 

mailto:Charlotte.M.Jeppsson@skane.se
mailto:Charlotte.Jeppsson.718@student.lu.se
mailto:Staffan.Blomberg@soch.lu.se
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□  Ja, jag vill delta i undersökningen, intervjun och är informerad om sekretessen 

samt att jag kan välja att avbryta mitt deltagande när jag vill 

□  Nej, jag vill inte delta i undersökningen, intervjun 

 

Namn……………………………………………………………………………….. 

 

Personnummer……………………………………………………………………… 

 

Adress………………………………………………………………………………. 

 

Tel.nummer...………………………………………………………………………. 

 

Mailadress.…………………………………………………………………………. 

 

Underbensamputerad när och var?............................................................................. 

 

Ensamstående, gift, sammanboende………………………….................................. 

 

Underskrift:………………………………………………….................................... 
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Bilaga 6 

Brev till intervjuperson om läsning av intervjuutskrift 

 

      2011-04-26

  

 

 

Hej 

Vill än en gång tacka Dig för att jag fick intervjua Dig. Det var väldigt intressant 

och lärorikt. Jag har nu skrivit ut intervjun och skickar ett exemplar till Dig som vi 

kom överens om. 

När man skriver ut en intervju ska det vara ordagrant utskrivet och Du kommer se 

att det är det i texten. Jag har tagit med eh, oh, osv. 

Detta för att citat i min framtida uppsats ska vara äkta och tillförlitliga. 

Jag ber Dig läsa igenom texten och skulle jag ha uppfattat, hört något fel skulle 

det vara bra om Du ville kontakta mig så jag kan ändra det. Jag uppskattar om Du 

vill göra det innan 2011-05-08 så jag kan skriva rätt i min uppsats. 

Vänliga Hälsningar 

 

Charlotte Jeppsson 

Ortopediska Kliniken 
Ingång 21, plan 6 
205 02 MALMÖ 
 
Tel: XXXXX 
Mailadress: Charlotte.M.Jeppsson@skane.se 
                    Charlotte.Jeppsson.718@student.lu.se 

 

mailto:Charlotte.M.Jeppsson@skane.se
mailto:Charlotte.Jeppsson.718@student.lu.se


 

73 

 

Bilaga 7 

Brev till intervjuperson om läsning av uppsats 

 

            2011-05-18 

 

Hej 

 

Skickar härmed min uppsats så Du kan läsa den. Hör av Dig innan 2011-05-24 om 
det är några synpunkter eller något Du undrar över. 

Tack än en gång för att Du ville vara med i min undersökning. 
Ha det bra. 

 

 

 

 

Vänliga Hälsningar 

 

Charlotte Jeppsson 
 
Ortopediska kliniken 
Ingång 21, plan 6 
205 02 MALMÖ 

Tel: XXXXX 
Mailadress: Charlotte.M.Jeppsson@skane.se 
                    Charlotte.Jeppsson.718@student.lu.se 
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