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Abstrakt 
Utifrån en hermeneutisk ansats har en enkät följd av djupgående intervjuer utförts i syfte 
att ge kunskap och förståelse för det omlärande en amputerad genomgår. Studien har även 
riktats mot upplevelse av omlärande i samband med spegelterapi och digital terapi för att 
ytterligare belysa de amputerades upplevelser av dessa terapier. Då digital terapi än så 
länge är en ny terapiform som endast testats på en patient har uppfattningarna om denna 
metod varit begränsade. De djupgående intervjuerna har i urvalet begränsats till 
amputerade till följd av ett trauma. Det omlärande de amputerade upplevt har tolkats 
utifrån en helhetsfokuserad lärandeteori för att belysa vidden av lärande för den traumatiskt 
amputerade personen. Omlärandet har berört både samspelsprocessen och 
tillägnelseprocessen och lärandeteorins samtliga tre dimensioner. Dessutom har de 
amputerade upplevt att deras identitet har påverkats till följd av den traumatiska 
amputationen. De intervjuade upplever dessutom att deras traumatiska amputation har 
medfört psykologiska påfrestningar som liknar dem vid psykiskt utmattningssymptom. 
Det är därför av betydelse att mer forskning görs inom detta fenomen för att på så sätt ge 
amputerade det stöd de behöver för en bra återhämtning. 
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Abstract 
Based on a hermeneutical approach a questionnaire followed by in-depth interviews was 
conducted in order to provide knowledge and understanding of the relearning an amputee 
undergoes. This study was also directed to experienced relearning in connection with 
mirror therapy and digital therapy to further illustrate the amputee's experiences of these 
therapies. When digital therapy so far is a new form of therapy that has only been tested on 
one patient, perceptions of this method have been limited. For the in-depth interviews the 
selection was limited to amputees as a result of a trauma. The relearning the amputees 
experienced was interpreted on the basis of a whole-focused learning theory to illustrate 
the breadth of learning for the traumatic amputee. The relearning has involved both the 
interaction process and the appropriation process and all three dimensions of the learning 
theory. In addition, the interviewed felt that their identity has been affected as a result of 
the traumatic amputation. The interviewed also experienced that their traumatic amputation 
has led to psychological stresses similar to those of mental fatigue symptoms. 
It is therefore important that more research is done in this phenomenon so as to give 
amputees the support they need for a good recovery. 
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Introduktion  
Sjukskrivningarna till följd av psykisk stress har ökat dramatiskt i samhället och många 
vittnar om stress och psykisk påfrestning på sin arbetsplats. Till följd av detta har 
diagnoser som utmattningssymptom och depression blivit vanliga. Vi har även sett en ökad 
asylinvandring där människor kommer till Sverige med krigstrauman och stark oro över att 
lämna familj och sitt liv i hemlandet. Den psykiska belastning det innebär och den 
påfrestning det innebär att komma till ett nytt land och skapa sig en ny identitet gör att 
posttraumatisk stress är vanligt i den här målgruppen. På senare tid har forskningen sett ett 
samband mellan det trauma som den psykiska stressen innebär och påverkan på till 
exempel syn, hörsel, minne, uppfattningsförmåga och beslutsförmåga. Därtill kommer 
även fysisk påverkan med bl.a. smärta och trötthet. Påverkan på våra sinnen gör även att 
personens förmåga till lärande påverkas då lärandet är starkt knutet till dessa funktioner. 
Men hur påverkas människan vid ett fysiskt trauma? Vid ett fysiskt trauma tvingas 
människan att omvärdera sitt liv och sin identitet. Hen måste även genomgå en process för 
att lura hjärnan att lära om. Vid en traumatisk amputation är det vanligt med smärtor i den 
förlorade kroppsdelen, fantomsmärtor, som för en del ger en klar försämring av 
livskvaliteten och förmågan att komma tillbaka till ett normalt liv och till arbete (Jaquet, 
Luijsterburg, Kalmijn, Kuypers & Hofman, 2001). 
En terapiform som just bygger på att lura hjärnan att tro att kroppsdelen är kvar och 
därmed även minska fantomsmärtorna, spegelterapi, har funnits inom rehabiliteringen av 
amputerade sedan några år tillbaka. Den här studien vill få fram fördjupad kunskap om hur 
de amputerade ser på den lärandeprocess som det innebär att lära om och att genomgå en 
dramatisk förändring. En fördjupad förståelse kan man närma sig genom att se på 
upplevelsen av och uppfattning av spegelterapi och/eller digital terapi. Tidigare forskning 
har till stor del fokuserats kring psykiska trauman och lärande men kring det fysiska 
traumats lärandeprocesser saknas fortfarande kunskap och förståelse. Det är därför en 
förhoppning att den här studien ska kunna sprida ljus över dessa frågor som än så länge 
ligger i vetenskapligt dunkel. 
 
Syfte 
Studien syftar till att få ökad förståelse för hur olika patienter upplever omlärning, den 
process som lärandet innebär då hjärnan tvingas lära om efter en traumatisk amputation av 
en kroppsdel.  
 
Frågeställning 
Hur upplever patienten processen vid omlärning efter ett fysiskt trauma i samband med 
spegelterapi och/eller digital terapi? 
 
Fantomsmärtor 
De smärtor som nästan alltid förekommer hos amputerade som normalt brukar kallas 
fantomsmärtor är smärtor av olika grad i den amputerade kroppsdelen (Nikolajsen, 2012). 
Den amputerade känner det som att den amputerade kroppsdelen fortfarande finns kvar och 
kan känna av form, längd och rörelse i form av känselfenomen. Smärtorna är vanligtvis 
inte svåra men 60-80% av alla amputerade känner av dessa känselfenomen som smärtor. 
Vanligtvis avtar känselfenomenen och smärtorna med tiden men för 5-10% av patienterna 
kvarstår smärtorna under lång tid (Nikolajsen, 2012).  
Dessa smärtor har man under lång tid försökt att dämpa med mediciner. Nikolajsen (2012) 
har i en sammanställning visat studier med olika medicinering för lindring av 
fantomsmärtor där få av dessa visat på tillfredställande resultat. Däremot har man visat på 
en ökad risk för fantomsmärtor hos kvinnor med armamputation. Smärtorna är vanligast 
förekommande i den amputerade kroppsdelens yttre delar, dvs. i hand och fot (Nikolajsen, 
2012). 
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Tidigare forskning 
Vid en amputation är det inte bara förlusten av en kroppsdel som påverkar individen. Stor 
del av problematiken efter en amputation leder tillbaka till smärtor pga. att nerver skadats 
vid amputationen. När en nerv skadas uppstår en återväxt av nerven, på ca 1-2mm/dygn, 
som syftar till att återbygga funktionen i den kroppsdel som styrs av nerven (Davis, Taylor 
& Anastakis, 2011). Med funktion menas här både känsel och rörelseförmåga i den 
aktuella kroppsdelen. Smärta är känt som en energikrävande faktor som starkt påverkar en 
persons förmågor och därför ses som en viktig faktor i en persons förmåga till omlärning 
och återanpassning till normalt liv efter en amputation. Davis, Taylor och Anastakis (2011) 
har i sin artikel beskrivit hur en skada på en nerv kan leda till förändringar i hjärnan, 
plasticitet, där både funktion och struktur har ändrats efter en perifer nervskada. En sådan 
nervskada kan ge upphov till smärtor och kan även vara en bidragande orsak till de 
fantomsmärtor som många amputerade upplever. Man har dock inte kunnat visa ett 
konsekvent resultat för hur nervskada påverkar patienten. Patientens personliga egenskaper 
och personlighet tros vara avgörande för hur utgången blir (Novak, Anastakis, Beaton & 
Kat, 2009). Det är något som även styrks av E. Häggström, leg. ortopedingenjör vid 
Brånemarks osseointegrationsteam vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, 
(personlig kommunikation, 16 dec, 2014) som sett att patientens inställning till 
spegelterapi och till sig själv som amputerad och protesanvändare påverkar utgången av 
behandlingen. Enligt Davis et al. (2011) kan hjärnan anpassa sig så att en del av hjärnan tar 
en ny funktion för att kompensera för en nervskada. En sådan anpassning är både 
tidskrävande och energikrävande men kan påverka den amputerades omlärande och 
möjlighet till rehabilitering. E. Häggström (personlig kommunikation, 16 dec, 2014) säger 
att anpassningen till en ny protes, även för en van protesgångare, tar ca 3månader, ibland 
längre. Det är för att hjärnan ska hinna lära om och reagera på det nya önskade sätt som 
behövs när man får en ny protes med nya komponenter, främst med ny knäled. Den 
instinktiva reaktionen vid ev. snubblingar kräver tid för att läras in och bli en reflexrörelse. 
Om nervänden däremot inte opereras så att den återigen får kontakt med det distala basala 
membranet kan nervtråden återväxa till en hoptrasslad nervknut, s.k. neurom (Davis el al., 
2009) vilket kan medföra svåra smärtor för den amputerade enligt E. Häggström (personlig 
kommunikation, 17 dec, 2014) 
Forskning har även kommit fram till intressanta resultat som visat att minskad 
återhämtning av känsel efter en nervskada med stigande ålder korrelerade med data som 
visade minskad språkinlärningsförmåga hos invandrare med stigande ålder (Lundborg & 
Rosén, 2001). Man menade att läkandet för att återfå sin känselförmåga på många sätt kan 
liknas vid en inlärningsprocess som kan jämställas med den lärprocess det innebär att lära 
ett nytt språk. En liknelse kan göras genom att se till omlärandeprocessens tidsram som 
både inom lärandet av nytt språk och också omlärandet vid en traumatisk amputation kan 
ses som en kontinuerlig process på så sätt att lärandet aldrig tar slut. 
Hur väl återhämtningen faller ut har visat sig vara starkt relaterade till patientens verbala 
förmåga och visuo-spatiala kapacitet (Rosén, Lundborg, Dahlin, Holmberg och Karlson, 
1994). Dessa studier tyder på att centrala processer rörande plasticitet och lärande kan stå 
för en del av variationen i funktionell återhämtning till följd av nervskada. Det betyder att 
det finns en stark koppling mellan människans kroppsliga och mentala förmågor på ett sätt 
som tidigare varit okänt inom forskningen. Detta kan ha en avgörande roll för den 
traumatiskt amputerades omlärning och anpassning till nya förutsättningar. 
Även i studien av Lotze, Flor, Grodd, Larbig och Birbaumer (2001) menar man att 
hjärnans plasticitet påverkar patientens grad av fantomsmärtor. Genom att med MRI 
studera vilka delar av hjärnan som aktiverades vid simulerade hand och läpprörelser hos 
hand/armamputerade patienter och hos friska personer kunde man se en skillnad mellan 
amputerade patienter som har fantomsmärtor och patienter som inte har smärtor. Hos 
patienter med fantomsmärtor aktiverades centra för läpprörelser då patienten simulerade 
rörelser med sin amputerade hand. En omorganisering av hjärnan har alltså skett.  
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Tidigare forskning (MacLachlan, McDonald & Waloch, 2004) visar på att spegelterapi och 
digital terapi kan ha en dämpande påverkan på fantomsmärtor främst hos armamputerade 
men även hos benamputerade. Forskning visar även att spegelterapi bidrar till personens 
förmåga att styra sina fantomsensationer av den förlorade kroppsdelen och därmed även av 
sin protes.  
 
Spegelterapi 
MacLachlan, McDonald och Waloch (2004) beskrev utifrån en studie att spegelterapi inte 
bara hjälper mot fantomsmärtor i övre amputerade extremiteter utan även har dämpande 
inverkan på fantomsmärtor i nedre extremiteter. De visade även att spegelterapi ger den 
amputerade en ökad motorisk styrning av protesen. Den amputerade placerar sin 
amputerade del i en låda med speglar vilket ger en illusion av att kroppsdelen finns kvar. 
När sedan en rad av rörelser genomförs ser det för ögat ut som att man har kroppen intakt. 
Det lurar hjärnan att tro att kroppsdelen finns kvar. Det sker troligtvis genom psykosociala 
faktorer men det är även troligt att det sker en re-mapping [omprogrammering] av 
somatosensoriska cortex. Studier visar dock en stor variation mellan olika amputerade i 
upplevd lindring till följd av spegelterapin (McLachlan et al, 2004). McLachlans egen 
studie (2004) genomförd med endast en patient med benamputation visade goda resultat 
både avseende smärtreduktion och rörelsekontroll av amputerat fantomben. Träningen med 
spegelterapi måste dock ske kontinuerligt för att uppnå en bibehållande effekt av 
behandlingen, annars kommer fantomsmärtorna tillbaka erfar Brånemarks 
osseointegrationsteam (E. Häggström, personlig kommunikation, 16 dec, 2014). 
 
Digital terapi  
Digital terapi, eller virtual reality treatments, är en helt ny metod som framarbetats av Dr 
Max Ortiz-Catalan vid Chalmers i Göteborg i samarbete med osseointegrationsteamet vid 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. (Wilde, 2014a). Den bygger på en unik 
kombination av olika teknologier och har hittills endast testats på en person. Genom att 
koppla elektroder till patientens armstump kan patienten via en dataskärm se sin 
amputerade kroppsdel och utföra rörelser tankemässigt av den amputerade kroppsdelen och 
se dessa rörelser på dataskärmen. Patienten får på det sättet ett visuellt facit på att en 
rörelse utförs och att rätt rörelse uppnås (Wilde, 2014b). Den digitala terapin bygger precis 
som spegelterapi på att lura hjärnan. Genom att aktivera den amputerade kroppsdelen 
minskar även patientens fantomsmärtor (Wilde, 2014b). Den fallstudie som gjordes på en 
armamputerad man som lidit av svåra fantomsmärtor i 48år visade på en drastisk 
minskning av smärtorna (Ortiz-Catalan, Sander, Kristoffersen, Håkansson & Brånemark, 
2014). Genom digital terapi får patienten en ökad förmåga att kontrollera 
känselsensationerna från sin amputerade del och även en förbättrad kontroll av sin protes. 
Ny forskning fokuserar på en naturlig kontroll av protesen som man får genom ett 
osseointegrerat [skelettförankrat] implantat. Hittills har hundratals patienter fått sin 
protesförsörjning genom osseointegration men Dr Ortiz-Catalans nya teknologi kopplar 
samman patientens egna nervsystem med en speciell protes genom inopererad bioelektrisk 
signalmottagning och signalbehandling. Protesen fäster in direkt i patientens skelett genom 
en titanskruv och redan vid inoperationen av detta fäste opererar man även in elektroder till 
nerverna. På det sättet får man en tankestyrd protes (Ortiz-Catalan, Håkansson & 
Brånemark, 2014). Metoden är utvecklad av Rickard Brånemark, forskare och överläkare 
på Centrum för Ortopedisk Osseointegration vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. E. 
Häggström (personlig kommunikation, 16 dec, 2014) har sett den dramatiskt positiva 
utkomsten hos den patient som provat digital terapi. Metoden har ännu dock endast provats 
på en patient och det är därför fortfarande svårt att dra några definitiva slutsatser.  
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Teori 
Som teoriram för den här studien har Illeris (2007) lärandeteori valts utifrån den 
helhetsmodell som han presenterar. Det är en relevant teori även för omlärande då 
processerna för lärande och omlärande till stor del kan ses som desamma. Dessutom 
sammanfaller helhetsperspektivet för samspelet mellan människa och omgivning med mitt 
eget tänkande för människors lärande och utveckling. Knud Illeris (2007) beskriver en 
helhetsmodell för lärande som byggde på lärandets grundläggande processer och 
dimensioner. Lärandet omfattar enligt Illeris (2007) två processer som är helt skilda från 
varandra. Processerna sker oftast samtidigt och upplevs därför som en och samma process 
men ibland kan en fördröjning ske vilket gör det tydligt att det faktiskt handlar om två 
processer. Den ena processen, samspelsprocessen, sker hela vår vakna tid och är ett 
samspel mellan individ och omvärld. Den andra processen är en inre process och utgörs av 
en psykologisk bearbetning av det vi lär oss, en tillägnelseprocess. Tillägnelseprocessen 
innebär att den nya kunskapen knyts ihop med tidigare kunskap, ny information läggs till 
redan befintliga scheman, vilket gör att informationen blir personlig utifrån tidigare 
kunskap och erfarenheter. Den är starkt biologiskt påverkad utifrån att vi genom 
evolutionen fått vissa möjligheter och begränsningar. Tillägnelseprocessen har utforskats 
av många teoretiker men den process som gör Illeris lärandeteori speciell är 
samspelsprocessen. Den kan sägas vara beroende av det som sker mellan människor men 
även det som sker mellan människa och omgivning och är därför beroende av tid och plats. 
Dagens möjligheter till lärande skiljer sig från det för tusen år sedan men möjligheterna ser 
även olika ut beroende på land, region och subkultur. Illeris lärandeteori söker samspelet 
mellan dessa två processer där även individplanet och omvärldsplanet ingår i varje 
lärprocess. Illeris illustrerar detta med en figur (Fig.1) där samspelet mellan individ och 
omvärld illustreras med en lodrät dubbelriktad pil medan tillägnelseprocessen illustreras 
med en vågrät pil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Illustrering av Illeris fundamentala lärandeprocesser tillsammans med de tre lärande dimensionerna. 
(Illeris, Fig. 3.1, s39, 3.2, s41, 3.3, s45 samt 8.1, s165, 2007) 
 
Tillägnelsen är en process som sker på individplanet och innehåller både ett 
lärandeinnehåll och en drivkraft. Utan båda dessa kan inte ett lärande ske enligt Illeris. 
Innehållet är det man lär sig. Det kan handla om ren kunskap, förståelse, insikt, åsikt, 
attityder eller kvalifikationer. Illeris breddar även innehållet till att även innefatta 
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kulturtillägnelse eller bildning och dessutom även de personliga egenskaperna som 
självständighet, självförtroende, ansvar, samarbete och flexibilitet. Lärandet består 
dessutom alltid av både ett subjekt och ett objekt, det är alltid någon som lär sig något. 
Därtill krävs även en drivkraft, en motivation, som gör att man vill lära sig något. För en 
lärandeprocess krävs psykisk energi och den kan tillföras i form av yttre och inre drivkraft. 
Den kan bestå av lust och intresse eller av måsten och tvång och formen av drivkraft 
präglar även själva processen och resultatet, enligt Illeris. Det faktum att Illeris lärandeteori 
bygger på dessa två huvuddelar, innehåll och drivkraft, bryter mot traditionell indelning. 
Denna delning gör Illeris eftersom han inte vill avskilja det kroppsliga och motoriska eller 
det känslomässiga och viljemässiga.  
Illeris (2007) lägger även in lärandets tre dimensioner i en illustration. Där görs en triangel 
runt innehåll, drivkraft och samspel med omvärlden så att varje hörn i triangeln 
representerar en dimension; innehåll, drivkraft och samspel (Fig. 1). Triangeln är dessutom 
inramad av en yttre cirkel som återspeglar att lärandet alltid äger rum inom ramen av det 
samhälleliga sammanhanget som har ett starkt avgörande för lärandemöjligheterna för den 
enskilde individen. I anslutning till de tre dimensionerna har i figur 1 även angivits de 
nyckelord Illeris anger för dimensionen. Det är viktigt att komma ihåg att lärandet, även 
om det består av tre dimensioner, ändå utgör en helhet där alla tre dimensionerna finns 
representerade. Vid varje enskilt lärotillfälle kan ändå tyngdpunkten vara övervägande åt 
en av dimensionerna. 
Illeris menar även att personlig utveckling är en form av lärande men denna form av 
lärande sker över mycket lång tid. Det är även mycket energikrävande att ändra de inlärda 
personlighetsegenskaperna. Det gör man därför inte om det inte föreligger synnerliga skäl. 
Samtidigt har de personliga egenskaperna blivit mer betydande i anställningsförfaranden 
där de ibland väger lika tungt som kvalifikationer. 
Illeris (2007) belyser ytterligare en aspekt av lärandet nämligen identitet. Det är i 
personens identitet som lärandet når sin förankring och den förståelse och 
tillämpningsvärde som behövs för att man ska ta till sig den nya kunskapen och låta den 
genomsyra sin personlighet. Illeris talar om ”självet” som en psykisk instans som rör 
individens sätt att se på sig själv eller upplevelse av sig själv inifrån. 
Ett annat begrepp för det personliga lärandet är habitus. Här utkristalliseras de erfarenheter 
individen fått, och de kulturella och samhällsliga förhållanden individen mött och 
konfronterats med i livet, i stabila dispositioner som präglar hennes sätt att tänka, känna 
och handla. Självet och habitus, tillsammans med personligheten hos individen utgör delar 
av identiteten men Illeris menar att begreppet identitet är mer heltäckande. Begreppet 
identitet kommer från latin, idem, och betyder densamma och det handlar om att känna 
igen sig som densamme i olika situationer och att andra känner igen en som densamme. 
Illeris placerar in identitet i brytpunkten av de två dubbelriktade pilarna (Fig. 1) som en 
streckad liten cirkel. Identitetsutvecklingen sker främst i ungdomen men sträcker sig enligt 
Illeris genom hela livet. Illeris menar att vår identitet består av en identitetskärna som 
omges av yttre skikt av flexibla strukturer som påverkas av situation och påverkan från 
omvärlden. I kärnan återfinns essensen av allt det en person hittills upplevt i livet men även 
föreställningar om framtiden.  
 
Metod  
Ansats  
Studien har genomförts utifrån en hermeneutisk ansats då man velat få fram en förståelse 
för fenomenet utifrån ett helhetsperspektiv. Hermeneutik lämpade sig väl för studien då 
man samtidigt velat ge de intervjuade ett stort inflytande i vad de själva vill berätta om 
(Westlund, 2009). Viktiga begrepp inom hermeneutiken är livsvärld, helhet och förståelse 
(Kvale, 2009). Tolkning av det empiriska materialet, texten, inom hermeneutiken sker 
utifrån den hermeneutiska cirkeln där del och helhet, förståelse och förförståelse är 
grunden (Kvale, 2009). Den hermeneutiska cirkeln bygger på ett växelspel mellan del och 
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helhet, mellan teori och praktik och mellan erfarenhet och förförståelse (Thurén, 2005). 
Tolkningen görs utifrån den förförståelse som finns om fenomenet, genom att tolka de 
berättandes egna tolkningar, men måste kunna motiveras (Kvale, 2009). Då tolkning alltid 
sker utifrån egen förförståelse och erfarenheter görs här inga anspråk på att redovisa en 
sanning utan just en tolkning gjord med inkännande och empati för att nå en tolkning så 
nära sanningen som möjligt. 
Genom att tolka amputerades berättelser vill man nå ökad förståelse om de tankar och 
mening deras livsvärdar baseras på. Samtidigt har fokus velat vridas bort från de egna 
känslorna som en traumatisk amputation innebär för den enskilde individen. Detta har 
gjorts med utgångspunkt i att undvika att röra upp känslor som man inom studien inte 
sedan har möjlighet att ta hand om. En amputation är en traumatisk upplevelse som lätt kan 
ge känslomässiga följder och inverkan på personens egenbild och livskvalitet. En enkät 
med efterföljande kompletterande intervjuer har genomförts utifrån personers upplevelser 
av och uppfattning om omlärning. En metod där en kort enkät har använts i kombination 
med en efterföljande intervju valdes utifrån att man med den metoden kan komma åt en 
bredare bild av upplevelsen genom enkäten och dessutom en djupare förståelse och ett 
helhetsperspektiv genom intervjuerna. En intervju har även gjorts med legitimerad 
ortopedingenjör Eva Häggström från Brånemarks osseointegrationsteam vid Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset i Göteborg utifrån hennes och teamets erfarenheter av amputerades 
omlärande efter en amputation. 
 
Förförståelse 
Då jag själv har varit amputerad i mer än 30år är fenomenet omlärning ett levande inslag i 
min vardag. Jag har dessutom sedan 15år haft möjligheten att få min protesförsörjning 
genom osseointegration och är därför personligen förtrogen med metoden. 
 
Datainsamling och databearbetning 
I studiens inledande skede lades en kort enkät (bilaga 1) ut på Facebook till medlemmar i 
den slutna gruppen ”Vi som är amputerade”. 32 personer svarade på enkäten, varav 23 män 
och 9 kvinnor. Åldern för de svarande varierade enligt tabell nedan (tabell 1). Av tabellen 
framgår även hur länge de svarande varit amputerade och orsak till amputationen. Tiden 
som har passerat sedan amputationen genomfördes kan ha en inverkan på upplevelsen av 
omlärande. Syftet med enkäten var att få en bredd i hur personer ser på sitt omlärande efter 
en amputation. Syftet var även att finna personer som efter den initiala enkäten kunde 
tänka sig att delta i en kompletterande intervju. Enkäten låg till grund för urvalet av 
intervjupersoner. 
 
Tabell 1: Information om de 32 svarande på den korta enkäten. 
Ålder Under 20år 

0% 
20-30år 
9% (3) 

30-40år 
19% (6) 

40-50 
41% (13) 

50-60år 
22% (7) 

över 60år 
9% (3) 

Hur länge har 
du varit 
amputerad? 

Mindre än 1år 
13% (4) 

1-3år 
9% (3) 

3-5år 
22% (7) 

5-8år 
25% (8) 

8-10år 
3% (1) 

10år < 
28% (9) 

Orsak till 
amputation 

Olycka 
59% (19) 

Sjukdom 
31% (10) 

Övrigt 
9% (3) 

   
 

Ålder, tid sedan amputation och orsak till amputation för de 32 svarande på den korta enkäten. Siffrorna 
redovisas i procent med antal inom parantes. 

 

Svaren från enkäten har sammanställts och presenterats utifrån de olika inriktningar som de 
svarande redovisat i sina svar. Dessa inriktningar har analyserats fram med hjälp av 
textanalysprogrammet Atlas Ti. Texterna har där bearbetats genom att ta ut värdefulla citat 
och koda dessa utifrån innehåll. Men innehåll kan avses t.ex. ”eget omlärande” alternativt 
”generellt omlärande”. Citaten under varje kod har sedan granskats och grupperats för att 
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finna mönster i upplevelserna. Det är i kodningen som tolkningen av den skrivna texten sker 
men även direkt i intervjuerna har tolkningar bollats tillbaka till intervjupersonen för att 
säkerställa att tolkningen var rätt. De intervjuades berättelser har även jämförts med teorin 
(Illeris, 2007) för att där finna belägg för de lärandeprocesser som de intervjuade lyfter 
fram. De amputerades berättelser har sedan tolkats utifrån Illeris lärandeteori för att 
därigenom få en förståelse för omfattningen av samstämmighet mellan det lärande som 
förekommer i vår vardag och det omlärande som en amputerad genomgår. Denna tolkning 
har skett genom att jämföra de intervjuades upplevelse av omlärande med lärandeprocesser 
och dimensioner i lärandeteorin för att se om teorins samtliga delar även kan återfinnas i de 
amputerades upplevelser av omlärande samt om de amputerades upplevelser kan inrymmas 
under teorin. 
I urval av personer för en kompletterande intervju har studiens syfte, att spegla de 
upplevelser som finns kring omlärande efter en traumatisk amputation, påverkat. Därför har 
intervjupersoner endast valts bland dem som uppgivit att de amputerats till följd av en 
olycka. Även en amputation till följd av en sjukdom kan vara traumatisk och innebära 
samma påfrestning som en amputation vid en olycka. Vid en sjukdom kan det dock 
föreligga en viss tid mellan sjukdom och amputationen som ger personen möjlighet att 
anpassa sig till tanken på amputation på ett annat sätt än vid en olycka och av den 
anledningen har sjukdomsrelaterad amputation varit en uteslutande faktor vid urval för 
intervju.  
Av de 32st som besvarade enkäten var ett flertal olika amputationsnivåer representerade 
(tabell 2). De olika skadenivåer som representerades var underarmsamputation, amputation 
av fingrar, helbensamputation från höften, lårbensamputation, amputation genom knät, 
underbensamputation och amputation av del av fot (tabell 2). Flera personer hade även mer 
än en amputation. 
 
Tabell 2: Amputationsnivå 

Amputationsnivå Antal 
Underarm 2 
Fingrar 1 
Hela benet från höften 4 
Lårben 9 
Genom knät 1 
Underben 17 
Del av fot 1 

Översikt över enkätrespondenternas olika amputationsnivåer. Tidigare forskning visar att spegelterapi och 
digital terapi kan ha olika påverkan på personer utifrån dennes amputationsnivå. 
 
Av de 19 personer som uppgivit att de amputerats till följd av en olycka har 8st angivit att 
de kan tänka sig att delta i en kompletterande intervju och dessutom lämnat kontaktuppgift. 
Inget ytterligare urval har därför behövt göras utan avsikten var att alla de 8 personerna 
skulle intervjuas. Av olika anledningar kunde dock endast intervju genomföras med 
5personer. Två personer gick inte att få tag på eventuellt pga. att intervjuperioden 
sammanföll med tid för jul och nyår. En person sade sig villig att delta i intervju men gjorde 
sig senare inte tillgänglig. Misstanke finns att han ångrade sitt deltagande. 
 
Tabell 3: Information om de 5 utvalda intervjupersonerna. 

Kön Ålder Tid sedan olyckan Amputation Provat spegelterapi 
kvinna 30-40år 8-10år underben ja 
man 30-40år 5-8år lårben ja 
man 40-50år 5-8år underben nej 
kvinna 30-40år 3-5år underben ja 
man 20-30år 1-3år lårben ja 

 

Översikt av intervjupersonerna utifrån kön, ålder, tid som amputerad, amputationsnivå och om de själva har 
provat spegelterapi.  
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Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet innebär att man ska kunna lita till att studien är gjord på ett korrekt sätt (Kvale, 
2009). Det innebär att studien ska kunna upprepas och att samma resultat ska erhållas vid 
den nya studien (Kvale, 209). Validitet innebär att studien behandlar det som faktiskt är 
avsett att behandla med avseende på syfte och frågeställning (Kvale, 2009). 
Studien har inriktats till att behandla traumatiskt amputerades upplevelser av omlärande 
och en begränsning i urval av intervjupersoner har gjorts till att endast avse personer som 
amputerats till följd av olycka. Det ger en ökad reliabilitet då man därmed får fram hur 
traumat i sig bidrar till upplevelsen. Samtidigt har en enkät använts där både traumatiskt 
amputerade och icke traumatiskt amputerade svarat. Det ger en ökad bredd och variation i 
sett att se på omlärandet som ökar värdet på studien. I studien har enkätens frågor och 
intervjufrågorna begränsats till att endast behandla sådant som är relevant för den här 
studien. I de fall där annan information framkommit i intervju har den informationen inte 
redovisats i studien. Intervjuaren har under intervjun aktivt försökt att inte påverka den 
intervjuade utan har i syfte att få ett mer utvecklande svar använt sig genomgående av den 
intervjuades egna ordval. Tolkningen av det textmaterial som inkommit från enkät och 
intervjuer har prövats utifrån hela materialets kontext utifrån hermeneutikens grunder. Det 
har gjorts i syfte att undvika lösryckta citat som tappar sitt sammanhang och därmed sin 
verkliga mening. 
 
Etik 
De etiska ställningstaganden som görs i en studie ska enligt Kvale (2009) genomsyra hela 
studiens och den skrivna rapportens alla delar. I grunden bygger de etiska 
ställningstagandena som görs på att säkerställa att inga negativa konsekvenser kan bli 
följden för de som intervjuats eller på annat sätt bidragit i en studie (Kvale, 2009). De tre 
delar i det etiska ställningstagandet som Kvale (2009) ringar in är konsekvens, 
konfidentialitet och forskarens roll.  
Den här studiens etiska ställningstaganden i forskningsprocessen bygger på att  

 ge information innan enkät och intervju om studiens syfte och innehåll.  
 Frivilligt deltagande.  
 Anonymitet.  
 Det är även viktigt ur etisk synpunkt att endast fråga om det som är relevant för 

studiens syfte.  
 Information om hur resultat kommer att redovisas kommer också att ges. 

Dessa punkter har noga efterföljts både inför enkäten och återigen vid intervjun. 
Samtidigt har fokus i enkätfrågor och intervjufrågor vridits bort från känslorna i samband 
med upplevelser av omlärande efter amputationen. Det har gjort då man velat undvika att 
ta väcka känslor som man inom studien sedan inte har möjlighet att ta hand om. 
 
Metoddiskussion 
Då intervjuerna har gjorts på olika sätt, både genom telefon och genom att personen själv 
skrev ner sina tankar, har förutsättningarna för tolkning varit lite olika. Vid telefonintervju 
kan t.ex. en persons betoning och tvekan innan svar tolkas in i det talade svaret på 
frågorna. Vid en skriven intervju faller den möjligheten till helhetstolkning bort till viss 
del. Vid en skriven intervju har däremot personen större frihet att skriva precis vad hen 
tänker utan att oroa sig för hur svaret ska tas emot vilket kan ge en större öppenhet. Risken 
för påverkan från intervjuaren blir även mindre här även om intervjupersonen fortfarande 
kan påverkas av hur en fråga är ställd. Det optimala skulle förstås vara att göra intervjuerna 
i direkt möte mellan intervjuare och intervjupersoner men det har inte varit möjligt då 
intervjupersonerna bor utspridda över hela Sverige. Med facit i hand skulle det även varit 
lämpligt att ha lagt in ytterligare ett par frågor i enkäten, t.ex. om upplevd grad av 
fantomsmärta, men det är något att ta lärdom av inför kommande studier. Den tid som 
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passerat sedan amputationen kan ha en påverkan av hur en person uppfattar omlärandet 
efter amputationen. Personen kan glömma viktiga perspektiv då lång tid har passerat 
samtidigt som hen även efter en längre tid kan ha fått en nyktrare bild av lärandeprocessen 
då hen inte längre står i det akuta skedet efter en amputation. Då det är svårt att säga med 
säkerhet hur tiden påverkar sättet att se på sitt omlärande har studien valt att bortse från 
detta men ändå redovisa passerad tid som en informationsfaktor. Tidigare forskning visar 
även att amputationsnivå kan vara en faktor i hur en behandling påverkar resultatet. Även 
här har studien valt att bortse från detta vid redovisande av resultat men ändå redovisa 
amputationsnivå hos de intervjuade. 
 
Resultat  
Utifrån enkäten framgick att personer ser olika på sitt eget omlärande efter amputationen. 
De intervjuade uppgav att omlärandet och anpassningen har gått bra eller bättre än 
förväntat men de betonade olika delar i sitt omlärande. Dels betonades delar som upplevts 
ha varit svåra och dels betonades olika förutsättningar som krävs för ett gott resultat av sitt 
omlärande. En betydande del av svaren handlade även om vilka aktiviteter som varit svåra 
att lära igen eller som de efter amputationen inte längre kan göra. 
Svaren genomsyrades dock av en övergripande tanke om kontinuitet. Det visade sig både i 
direkta citat och i en mer underliggande ton av att så fort man lärt sig en sak så kan man 
börja träna på nästa. Omlärandet för en traumatiskt amputerad är en livslång 
lärandeprocess där man aldrig blir färdiglärd och aldrig klar då man hela tiden möter nya 
situationer som behöver anpassas till den egna förmågan och ett kontinuerligt byte av 
protes och komponenter till protesen utifrån ny forskning och livssituation. 
 
Förutsättningar för omlärande 
Bland de kommentarer som enkäten visat om förutsättningar för omlärandet (Fig. 2.) gavs 
protesen en betydande roll. Det var viktigt att ha en väl fungerande protes med rätt 
komponenter för att omlärandet ska ge ett bra resultat. Att lita på protesen i alla lägen 
förutsätter även det att protesen har rätt komponenter som anpassats efter den egna 
aktivitetsnivån och det egna rörelsemönstret. Omlärandet förutsatte även enligt de svarande 
att man tar sig tid till träning och att man har motivationen som krävs för att lära sig. 
 

 
Fig. 2. Nätverk över omlärandets förutsättningar enligt enkätsvar. 
 
Svårigheter i omlärandet 
Den andra kategorin av svar som analyserats fram ur enkätens svar gällde svårigheter för 
omlärande (Fig. 3.). Här lyfts faktorer fram som försvårar omlärandet eller helt hindrar 
detsamma. Inom den här kategorin kan svaren delas in i sådant som handlar om smärta, 
skavsår, fantomsmärta osv, sådant som rör protesens funktion och anpassning till protesen 
och sådant som rör övriga svårigheter. De svarande beskrev här att sår och smärta påverkar 
träning och möjlighet till omlärning. De beskrev även vikten av att protesen fungerar bra 
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och att man behöver tid för att vänja benet vid belastning och protes. Man kan här även se 
att det finns en svårighet som ligger i att få protesen att passa till det amputerade benet. Det 
beror på att protesen sitter fast med hjälp av vakuum i en silikonhylsa runt ”stumpen”. Ett 
par svarande har osseointegration, protes som sitter fast direkt på en titanskruv i skelettet, 
vilket gör att man slipper just detta problem. 
 

 
Fig.3. Nätverk över omlärandets svårigheter enligt enkät indelade i tre grupper utifrån fysiska svårigheter, 
övriga svårigheter och protesrelaterade svårigheter. 
 
Aktiviteter 
I kategorin för aktiviteter som omlärandet avser ingick tre grupper av aktiviteter (Fig.4). 
Den första gruppen innehöll aktiviteter som var inriktade på fritidsaktivitet. Här har man 
nämnt skateboard, skidor, bada, cykla osv. Den andra gruppen avsåg vardagliga aktiviteter 
som att gå i trappor, gå i backe, handla osv. Den tredje gruppen belyste aktiviteter som 
berör ett mer psykiskt omlärande som acceptans, anpassning och att saker tar tid. 
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Fig. 4. Nätverk över omlärandets aktiviteter enligt enkät indelade i tre grupper utifrån fritidsaktiviteter, 
vardagsaktiviteter och psykologiska aktiviteter. 
 
De svarande av enkäten uppgav även olika upplevelser av spegelterapi. Digital terapi var 
det ingen som provat och få som kände till så där saknades oftast uppfattning.  
I upplevelsen av spegelterapi fanns både positiva och mer tveksamma upplevelser och 
endast en uppgav att spegelterapi har hjälpt och att hen utnyttjar tekniken fortfarande vid 
fantomsmärtor men då utan spegel.  
De olika tankarna om spegelterapi har sammanställts till ett nätverk och återfinns i bilaga3. 
 
Omlärande är starkt förknippat med olika faktorer som stödjer lärandet och faktorer som 
påverkar lärandet negativt. En faktor som starkt hindrar lärandet och omlärandet hos 
personer är smärta. Tidigare forskning har antytt att tiden som har passerat sedan 
amputationen har ett samband med hur mycket fantomsmärtor man känner av. De 
intervjuade ombads därför att själva skatta sina fantomsmärtor utifrån en skala från 1-10 
där 1 är inga smärtor och 10 är värsta tänkbara smärtan (Tabell 4).  
 
Tabell 4: Översikt över förhållande mellan upplevda fantomsmärtor och den tid som passerat sedan 
olyckan. 
Tid sedan olycka Upplevd fantomsmärta skala 1-10 Utbildning 
8-10år 2,5 sällan, jobbigt när de kommer Akademisk högskoleexamen 
5-8år 5-8, beroende på väderlek Eftergymnasial KY-utb. 
5-8år 1 Gymnasium 2år + 1år påbyggnad 
3-5år 1 Högskola 2år 
1-3år 7, ofta och svåra smärtor Gymnasium, Pågående univ. 

Tidigare forskning menar att fantomsmärtorna avtar med tiden. 
 
Man kan i tabell 4 se att den person som amputerats nyligast även har svårast smärtor men 
i övrigt ger det ingen klar samstämmighet. Det kan troligtvis bero på att endast 5 personer 
tillfrågats.  
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Intervjuer 
Amputerades omlärande 
De intervjuade såg att en amputerades omlärande (Fig. 5) till stor del är individuell. Med 
det menas att det är varje individs egna förutsättningar som styr omlärandet och hur 
mycket kraft man lägger på att lära sig olika saker. Som amputerad har man inte så mycket 
val utan man måste lära sig att klara sin vardag. Det är däremot viktigt att ta det i sin egen 
takt och det är den egna personliga inställningen som styr rehabiliteringen. En 
intervjuperson uppgav att hen hade rekord i rehab som mål och har därför klarat sig 
mycket bra och lärt sig att klara sig på kort tid. En annan intervjuad menade samtidigt att 
informationen behöver bli bättre. Det är svårt att som amputerad få veta vilka nya proteser 
och komponenter som kommit ut på marknaden och man är därför beroende av sin 
ortopedingenjör och att denne ger rätt information och rätt delar. Den intervjuade kände 
här en maktlöshet då det inte är man själv som kan styra valen. De intervjuade poängterade 
att det är viktigare att fokusera på möjligheterna och att omge sig med positiva människor. 
Det var alltså den egna inställningen tillsammans med omgivningens stöd som la grunden.  
 
Det egna omlärandet 
När det däremot handlade om det egna omlärandet (Fig. 5) hamnade fokus på vad man 
lärtom och då mer på aktiviteter och vilka saker man klarade att göra. Här fanns även 
tankar kring varför man valt att lära sig vissa saker men inte andra. Det var motivationen 
som styrde var man la sin energi. Som skadad har man begränsad energi och tvingas välja 
vad man vill fokusera på. Några har valt att åter lära sig åka skidor medan andra inte längre 
känner behov av samma aktiviteter som tidigare. Framför allt var det mycket som ska läras 
på kort tid när man är nyskadad och där saknades energi till annat än det som krävs för att 
klara sin vardag.  Övning ger färdighet, men det kostar extra mycket energi för den 
skadade. Som skadad var det även viktigt att få lära sig saker när man känner att man är 
redo för det. Att tvingas prova nya saker som man inte kände att man var mentalt förberedd 
på ledde ofta till misslyckande. Misslyckanden kunde även bero på smärtor som gjorde att 
man inte kunde träna i den utsträckning man önskade och att man inte kunde sova på 
nätterna. Ytterligare en aspekt i det egna omlärandet var den identitetskris som den 
amputerade hamnade i. Att hitta sin nya identitet eller hitta tillbaka till sig själv krävde 
även det energi. Frågor som ”Vem är jag nu? Vad kan jag? Hur blir min framtid?” tog 
naturligtvis mycket energi från den skadade och krävde ett omfattande mentalt arbete. Det 
var därför både fysisk energi och mental energi som behövde vara i balans för att 
omlärandet skulle kunna ske. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5. Nätverk över de intervjuades olika upplevelser av omlärande uppdelat på generellt omlärande för 
amputerade och det egna omlärandet. 
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Spegelterapi 
En utarbetad terapi för att minska fantomsmärtor hos amputerade och för att förbättra den 
amputerades förmåga att styra sin amputerade kroppsdel och därmed även en protes är 
spegelterapi. De intervjuade menade att även om spegelterapi inte har hjälpt just för dem 
själva så ansåg de metoden vara intressant och värd att prova. En intervjuad uttryckte att 
hen första gången hen provade fick en stark wow-känsla men att metoden tyvärr inte 
hjälpte mot smärtorna. En annan intervjuad hade provat metoden lite grann och hade en 
spegel vid sin säng hemma för att kunna träna med den och de övningar som man ska göra 
när fantomsmärtorna kommer. Flera intervjuade hade uppfattningen att det främst beror på 
vilken inställning man hade till spegelterapi om det skulle fungera eller inte. En intervjuad 
uppfattade det som att man måste bestämma sig för att tro på och övertyga sig själv om att 
det kommer att fungera. Först då kan man lura hjärnan att tänka om. Flera intervjuade var 
inne på att tankens makt var stor och att man med tankekraft kunde få hjärnan att förstå att 
man inte kunde ha ont i det som inte fanns eller att ”lura” tillbaka hjärncellernas 
information så att smärtan avtog. Även om inte alla blir hjälpta av metoden så ansåg de 
intervjuade att de olika orsakerna som finns till varför man blivit amputerad påverkar 
vilken metod som passar bäst för den enskilde individen. Alla hjälpinsatser fungerar inte på 
alla och därför är det viktigt att det finns ett brett utbud att pröva och att välja mellan (Fig. 
6). 

 
Fig. 6. Nätverk över de intervjuades olika upplevelser av spegelterapi uppdelat på positiva, negativa och 
neutrala upplevelser. 
 
Digital terapi 
Den digitala terapin är fortfarande så ny att de intervjuade inte hade någon direkt 
uppfattning om denna metod. Flera av de intervjuade hade inte hört om metoden innan. 
 
Faktorer som påverkar omlärandet 
Andra faktorer som påverkar omlärandet var enligt de intervjuade det stöd som ges från 
familj, vänner och professionella inom vården. Det var viktigt att människor omkring en 
trodde på en och gav en den tid som man behövde. Det stödet hjälpte den skadade att hitta 
tillbaka till sig själv och känna att man var samma person som innan amputationen. 
Samhällets stöd i form av t.ex. färdtjänst för att ta sig dit man skulle var mycket viktigt för 
hela personens rehabilitering. Denna hjälp gjorde det möjligt att lägga den energi man hade 
där den mest behövdes. Organisationers frivilligstöd i form av uppsökande verksamhet där 
en nyskadad får möjlighet att träffa en annan person med samma skada var en bidragande 
faktor i att ge en nyskadad motivation, framtidstro och stöd. För den enskilde var det även 
avgörande var i livet man var, hur gammal man var och om det var möjligt att fortsätta 
med sitt arbete efter amputationen. Att bli tvingad att omskola sig och börja om i sin 
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yrkeskarriär skulle göra det svårare att komma tillbaka i livet och att hitta tillbaka till sin 
identitet. 
 
Traumats betydelse för omlärande 
Det faktum att amputationen orsakades av en traumatisk amputation anser de intervjuade 
hade stor betydelse för deras omlärande. Främst direkt efter ett trauma uttryckte flera 
intervjuade att de känt att deras kroppar stängt av och inte tagit in intryck då det helt enkelt 
blivit för mycket för individen att klara av. De uppgav sig ha haft svårigheter att minnas, 
svårt att koncentrera sig och t.ex. läsa en bok och känt sig psykiskt påverkade till den grad 
att de känt trötthet och att psyket stängt av. De intervjuades upplevelse var att kroppen och 
sinnena tvingades fokusera sin energi kring överlevnad och till att klara det vardagliga. En 
intervjuad uppfattade att hen glömmer mycket och behöver skriva ner allt för att komma 
ihåg vad hen ska göra.  
 
Sätt att se på sig själv 
Att råka ut för en traumatisk amputation hade även påverkat de intervjuades sätt att se på 
sig själva (Fig. 7). En intervjuad uppgav att hen tar hand om sig själv mer och tränar sunt 
och äter bättre. Tidigare hade tränandet varit ett intresse som utövats utan tanke på att träna 
sunt och att lyssna på kroppen. Den intervjuade uppfattade sig även mer ömtålig och 
smårädd än tidigare. En intervjuad uppgav att hen inte har tänkt så mycket på hur andra har 
uppfattat hen utan istället har klätt sig lika som tidigare och inte bemödat sig med att dölja 
ärr på sommaren. En intervjuad fokuserade mer på att hitta tillbaka till sig själv men 
genom att hitta sin nya roll. Fokus kan därför sägas ha legat på den fysiska bilden av sig 
själv eller på den psykiska självbilden. En intervjuad underströk detta genom att uppge att 
hen inte ville tänka så mycket på hur hen uppfattar sig själv efter amputationen. Att tänka 
på detta skulle göra den personen deprimerad och ledsen. Istället ville den personen tänka 
positivt och undvika att umgås med gnälliga amputerade som på det sättet lätt drar ner sina 
medmänniskor i negativa tankar. Det var viktigt att tänka att man duger som man är, 
uppgav hen. Ytterligare en intervjuad uppgav att hen nu var mer ödmjuk än tidigare, hade 
lättare att känna empati med andra och hade lättare att uppskatta det enkla i livet som man 
tidigare tog för givet och menade då släkt och vänner.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7. Översikt över de intervjuades sätt att se på sig själv och livet. 
 
Sätt att se på livet 
Att värdesätta vänner och familj mer var något som återkom hos de intervjuade när de 
samtalade om sitt sätt att se på livet efter amputationen (Fig. 7). Flera av de intervjuade 
uppgav att de inte längre ansåg att materiella saker var lika viktigt. Istället värdesattes 
vänner, familj, hälsa och att ta hand om och investera i sig själv. Ge sig själv tid. En 
intervjuad uppfattade sig även som gladare idag än innan olyckan och uppgav sig prioritera 
helt annorlunda nu. Prioriterandet var det flera som uppfattade att de behövde göra mer nu 
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än tidigare, prioritera och planera och man saknade spontaniteten. En person hade bytt 
arbete till ett mer stillasittande arbete för att klara av att vara aktiv på sin fritid. En annan 
person prioriterade att kunna göra samma saker som tidigare och därmed kunna vara ett 
föredöme för andra amputerade genom att lägga upp bilder på sociala media för att 
inspirera och motivera.  
En annan sida som skymtade mer som en underton i de intervjuades svar var att livet på 
många sätt blivit svårt efter amputationen. Man uppgav att livet kommer i kapp en och att 
man hade bra och dåliga tankar. Samtidigt som man uppgav att man såg på sig själv och 
sitt liv som att man hade samma värde idag som innan och att ingen skulle kunna trycka till 
den som var amputerad, är inte det just uttryck för att man som amputerad faktiskt möter 
fördomar och negativitet från samhället och andra människor och därför känner behovet att 
hävda sig själv? 
 
Tolkning 
För att titta närmare på amputerades omlärandeprocess görs en jämförelse mellan studiens 
resultat och Illeris lärandeteori utifrån figur 1. Illeris lärandeteori (2007) bygger på två 
dubbla processer som pågår samtidigt, samspelsprocessen och tillägnelseprocessen. I 
samspelsprocessen sker ett samspel mellan människan och omvärlden och då man tittar på 
resultatet i den här studien kan man se att ett sådant samspel även sker i de amputerades 
omlärande. De intervjuade anger att de måste klara att ta sig fram i sitt närområde, gå i 
trappor och backar osv. De intervjuade upplever även att deras lärande till stor del beror på 
den protes och de komponenter de får. Även det kan ses som ett samspel mellan individ 
och omvärld. Det sker även en tillägnelseprocess där de amputerade i sitt lärande behöver 
göra den nya kunskapen förståelig och anpassa den till tidigare kunskaper och erfarenheter 
och göra den personlig. Det sker genom att situationer som den amputerade klarade innan 
amputationen nu anpassas till de nya förhållanden som just hen klarar av att göra utifrån 
sin skada. Man lär sig att göra saker på sitt eget sätt och på det sätt som man själv känner 
sig bekväm och säker med. Här upplever de intervjuade att de behöver göra saker i sin 
egen takt och när de känner sig redo. Organisationers frivilligstöd hjälper till i denna 
process genom att hjälpa individen att se sig själv i sin nya roll. 
Lärandets tre dimensioner (Illeris, 2007) bygger på innehåll, drivkraft och samspel. I 
innehållsdimensionen återfinns vad de amputerade behöver läraom. Det handlar här om ren 
kunskap, förståelse och färdighet. De amputerade uppger en rad aktiviteter som de 
upplever att de behövt lära om och anpassa efter sina nya förutsättningar. Kunskapsbiten 
kan även vara extra svår som skadad. De intervjuade upplever t.ex. brist på information 
vilket är en brist på kunskap som leder till att den amputerade känner maktlöshet. 
Samtidigt upplever de intervjuade ökad kunskap om hur kroppen fungerar och hur man 
tränar sunt och äter sunt.  
Kunskap ger en förståelse som ger bättre förutsättningar att fungera i samhället. När den 
amputerade har kunskap om olika proteser och komponenter till protesen kan hen även på 
ett bättre sätt styra sin protesförsörjning mot en protes om bättre uppfyller de behov 
individen själv har vilket i sin tur ger en bättre rehabilitering, mening, bemästrande och 
funktionalitet (Fig. 1). 
Kunskap, förståelse och färdighet kan ses som nivåer i omlärandet där kunskap är lägsta 
nivån. Kunskap är det basala behovet för att komma vidare i omlärandet och med kunskap 
kan den nya informationen leda till förståelse som i sin tur omvandlas till en färdighet där 
kunskap och förståelse samagerar.  
Drivkraftsdimensionen bygger på motivation, känslor och vilja för en bättre psykisk balans 
och sensitivitet (Illeris, 2007). De intervjuade upplever att de genom ett gott samarbete 
med sin sjukgymnast och genom stöd från vänner och familj får energi att träna och klara 
nya saker. De upplever även en drivkraft i att de inte har något val utan måste läraom för 
att överleva i vardagen. Båda dessa drivkrafter kan leda till ökad psykisk balans och 
sensitivitet men en drivkraft som säger att man inte har något val utan att lärandet sker 
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under tvång kan även leda till obalans och ovilja till omlärande. Det är en aspekt som är 
mycket viktig att hålla i minnet för den amputerades omgivning så att det stöd man ville ge 
sin medmänniska inte istället blir en belastning och ger motsatt effekt. De intervjuade 
upplever t.ex. att de behöver få göra saker i sin takt och när de är redo att prova aktiviteten. 
Ett påtryckande kan här lätt ge negativa konsekvenser och därmed leda till de 
misslyckanden som de intervjuade upplever som följd av alltför hårt stöd. De intervjuade 
upplever även att det är den enskildes egen inställning som påverkar omlärandet.  
I samspelsdimensionen bygger de amputerades omlärande på att klara situationer i 
vardagen, integration och socialt umgänge (Fig. 1), och sker genom rehabilitering och 
träning, handling, samarbete och kommunikation (Fig. 1). Samspelet mellan den 
amputerade och sjukgymnast och vårdteam runt den skadade är den första kontakten med 
samspelsdimensionen som den amputerade möter som nyskadad. En god kommunikation 
och ett bra samarbete dem emellan kan vara avgörande för hur väl den skadades 
återhämtning blir. Det är här även viktigt att samarbetet innefattar alla personer i den 
amputerades närhet så att stödet till den nyskadade blir så bra som möjligt och därmed ger 
bästa tänkbara förutsättningar för omlärande. 
Även det individperspektiv som Illeris (2007) lyfter i sin lärandeteori återfinns i de 
intervjuades berättelser. Självet, personligheten och habitus hos individen utgör delar av 
identiteten. De intervjuade upplever att en del av omlärandet är att hitta tillbaka till sig 
själv, självet, och att åter hitta det som definierar en själv som individ och som andra 
känner igen som densamme som innan amputationen. Den intervjuades personlighet är en 
viktig del för omlärandet. Illeris menar även att det är ytterst energikrävande att ändra sin 
personlighet. De intervjuade upplever att de har en positiv inställning och att den hjälp dem 
i deras återhämtning. De intervjuade anger även att de hade rekord i rehab vilket antyder en 
tävlingsinstinkt som även den hjälpt individen och gett en ökad motivation till omlärandet. 
Illeris beskriver personens habitus som den samlade erfarenhetsbank en person har och 
som definierar hur personen tänker känner och handlar. En traumatisk amputation kan 
kanske förändra personens habitus utifrån att de intervjuade upplever att de har lättare att 
känna empati med andra och att de är försiktigare efter amputationen än tidigare.  
Identitet är ett mer heltäckande begrepp än självet, personligheten och habitus tillsammans. 
Då identiteskärnan innehåller essensen av allt det man redan upplevt och dessutom 
förväntningar av framtiden (Illeris, 2007) är det inte svårt att tänka sig att en traumatisk 
amputation rubbar kärnan. De intervjuade upplever att de efter amputationen börjar 
fundera över vem man är och om hur framtiden ska bli pga. skadan. Genom en amputation 
är det lätt att personens identitet skakas om och en osäkerhet i självkänslan kan infinna sig. 
Det arbete som krävs för att hitta tillbaka är därför viktigt för den skadade för att åter 
bygga upp sin egen självkänsla och sin säkerhet som person. De intervjuade upplever att de 
är samma person efter amputationen som innan och att ingen ska få trycka till en person för 
att den är amputerad. 
Det är alltså ett energikrävande arbete att läraom (Illeris, 2007) både när det gäller det rent 
fysiska omlärandet och det psykologiska omlärandet. Det kan vara en bidragande orsak till 
att de intervjuade efter amputationen upplevt en tid då hjärnan stängt ner och att de vanliga 
sinnena blir avtrubbade. Det är något vi känner igen från psykiskt utmattningssymtom men 
kan alltså även vara en trolig följd efter ett fysiskt trauma. Kroppen är starkt belastad efter 
den svåra fysiska påfrestningen som en amputation innebär samtidigt som personens 
samlade energi ska räcka till mer än vad som är möjligt. Lärandeprocesser i naturliga 
situationer är energikrävande och än mer energi behövs för att bygga om redan befintliga 
kunskapsscheman till helt nya scheman utifrån en grundläggande omlärningsprocess 
(Illeris, 2007). Den mycket energikrävande process det krävs för att anpassa sig och ändra 
sin personlighet dessutom kan leda till stor psykisk belastning som gör att hjärnan endast 
tar in det den absolut måste för överlevnad. ”oviktiga” stimuli stängs ute för att undvika 
överbelastning. 
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Med detta i beräkningen är det inte konstigt att de intervjuade ser färdtjänst som en 
förutsättning för omlärande. Att prioritera och använda sin energi till där den behövs bäst 
är en absolut nödvändighet. 
Sammanfattningsvis kan man se att omlärande för en amputerad sker i processer som kan 
härröras till samspelsprocessen eller till tillägnelseprocessen. Man ser även att omlärandet 
kan kopplas till någon av de tre dimensionerna enligt Illeris lärandeteori. Men det är först 
när omlärandet inbegriper båda processerna och alla tre dimensionerna som omlärandet 
leder till en bra återhämtning. Om den amputerade t.ex. får information som den förstår 
men inte tillägnar sig sker inte omlärandet optimalt. Det samma gäller för dimensionerna, 
om den amputerade t.ex. har ett bra samspel med sin sjukgymnast och tränar flitigt på att 
bli fysiskt stark för att klara att utföra aktiviteter i samma utsträckning som tidigare så blir 
återhämtningen inte optimal om inte drivkraften finns som gör att den amputerade känner 
sig motiverad att lära en viss aktivitet. Det är kanske framför allt lätt att tappa bort 
identitetsarbetet i rehabiliteringen. I rehabiliteringen och arbetet med omlärning för att få 
så bra återhämtning som möjligt är det viktigt att lägga fokus på alla delarna, och se 
helheten. 
Först då kan den skadade bli en hel människa igen. 
 
Diskussion  
Den här studiens syfte har uppfyllts genom att visa på flera områden där omlärande sker, se 
till de intervjuades upplevelser av omlärande och på så sätt bidrar till en ökad förståelse. 
Även om de intervjuade i den här studien upplever att deras omlärande efter amputationen 
gått bra så finns det mycket kvar som kan förbättras för att omlärandet och återhämtningen 
för amputerade ska underlättas. Ett stort hinder för detta lärande är de fantomsmärtor som 
många nyskadade känner och som många amputerade får dras med under resterande del av 
sina liv. Fantomsmärtorna orsakas av nervskador och dämpas oftast under läkandet men 
försvinner inte alltid helt. För den enskilde patienten kan det bli en ohållbar situation då 
smärta tar mycket energi från det som hen egentligen skulle vilja orka med. Det kan leda 
till att den amputerade blir socialt begränsad och att hen inte kan arbeta i den utsträckning 
hen önskar. Förutom att den amputerade själv kan drabbas hårt av följderna så drabbas 
även familj och närstående till den amputerade. I de fall där omlärandet av olika 
anledningar inte sker och återhämtningen uteblir drabbas familjen hårt. Även den tid den 
långa återhämtningsprocessen tar är en påfrestande tid för familj och vänner. Det är därför 
viktigt att samhället bidrar med all den hjälp och stöd som kan ges under den här tiden. 
Men det är lika viktigt att stödet till den amputerade fortsätter även efter den akuta 
perioden. De intervjuade vittnar om hur deras samlade energi inte räcker till på samma sätt 
som för en oskadad person. De upplever även att det är ett kontinuerligt omlärande som 
fortsätter resten av livet, vilket stöds av forskningen (Lundborg & Rosén, 2001, samt 
Rosén et al., 1994) och leg. ortopedingenjör E. Häggström (personlig kommunikation, 16 
dec, 2014). Ur samhällsperspektiv är det därför inte bara av humana skäl som stödet bör 
fortsätt utan även ur rent samhällsekonomiskt perspektiv. Det är samhällsekonomiskt 
betydelsefullt att amputerade får det stöd de behöver för att få en så bra återhämtning och 
rehabilitering som möjligt just för att de då även kommer att kunna arbeta i större 
utsträckning och må bättre både fysiskt och psykiskt och därmed bli en mindre belastning 
för sjukvården. Idag ligger samhällets förväntningar på att den amputerade ska lägga sin 
energi på att arbeta och klara sin vardag. Här saknas den bredare helhetsbilden som ser att 
ett stöd från samhället lönar sig i längden. 
I försök att förbättra de amputerades förutsättningar till rehabilitering och återhämtning har 
en mängd forskning gjorts om den omorganisation av funktioner i hjärnan, plasticitet, som 
tros påverka fantomsmärtorna men även på alternativa metoder för att lura hjärnan på ett 
sätt som dämpar smärtorna och ökar den amputerades kontroll av sina fantomsensationer 
och därmed även sin protes. Ett par av dessa metoder är spegelterapi och digital terapi. Det 
är ur individsynpunkt likväl som ur grupp- och samhällsperspektiv viktigt att denna 
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forskning fortsätter. En ökad förståelse om hur de amputerade upplever sitt omlärande och 
de faktorer kring den amputerade som påverkar omlärandet och återhämtningen positivt 
eller negativt är grunden för en sådan forskning. Det är en förhoppning att den här studien 
kan vara ett bidrag på den nivån och stimulera till fortsatt forskning och kanske även ge ett 
bredare helhetsperspektiv på de processer som de amputerade genomgår efter skadan. 
Fortsatt forskning behövs inom plasticitet och framför allt då för att få en förståelse för 
vilka faktorer som stimulerar och hindrar aktivering av omorganisationen. Men framför allt 
behövs mer forskning som visar hur en traumatisk amputation påverkar individen mentalt i 
det akuta läget för att man inom vården ska kunna sätta in rätt stöd till patienten direkt. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Enkät 
Att läraom efter traumatisk amputation 
Jag heter Therese Lidén och studerar sista terminen på Samhällsvetare programmet på Blekinge 
Tekniska Högskola. Jag håller nu på att skriva min kandidatuppsats i pedagogik och kommer där att 
göra en studie om hur ett fysiskt trauma påverkar vårt lärande och omlärande. Jag kommer att rikta in 
mig på traumatisk amputation och lärandet i rehabilitering med spegelterapi och/eller digital terapi. Som 
amputerad tvingas man lära sig på nytt flera saker som man kunde innan amputationen som t.ex. att gå, 
att använda en protes osv. Att bli amputerad ger även stora förändringar i livet. 
Jag skulle behöva DIN hjälp. Vill du ställa upp och svara på några frågor? Dina svar lämnas helt 
anonymt. Du kan när du vill avbryta enkäten men jag är väldigt tacksam om du kan ta dig tid att svara 
på alla frågorna. Sist finns även en fråga om du kan tänka dig att ställa upp på en kompletterande 
intervju. Även den är helt frivillig. 
Tusen tack för din hjälp! 
*Obligatorisk 
 

Kön? * 

o  Man 

o  Kvinna 
Ålder? * 

o  Under 20år 

o  20-30år 

o  30-40år 

o  40-50 

o  50-60år 

o  över 60år 
Hur länge har du varit amputerad? * 

o 

g

 mindre än 1 år 

o  1-3år 

o  3-5år 

o  5-8år 

o  8-10år 

o  mer än 10år 
 
Hur är du amputerad? * 
Ange tex lårben, underben, överarm osv. Om du inte vill svara skriv valfria bokstäver i rutan 
för att komma vidare till nästa fråga. 

 
 
Vad orsakade din skada? * 

o  olycka 

o  sjukdom 

o  Övrigt:  
 
 
 
Har du provat spegelterapi? * 
(En metod som med hjälp av speglar lurar hjärnan att kroppsdelen finns kvar.) 
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o  Nej 

o  Ja 
 
Vad tycker du om spegelterapi? 
(Besvaras om du svarat JA på tidigare fråga) 

 
 
Tycker du att spegelterapi har hjälp dig? I så fall hur? 
(Besvaras om du svarat JA på tidigare fråga) 

 
 
Har du provat digital terapi? * 
(Digital terapi innebär att man med hjälp av elektroner kopplar upp sig mot en dator och på 
skärmen kan se sig själv och den kroppsdel som man saknar som animerad. På skärmen ser 
man då de rörelser som man gör. ) 

o  Nej 

o  Ja 
 
Vad tycker du om digital terapi? 
(Besvaras om du svarat JA på tidigare fråga) 

 
 
Tycker du att digital terapi har hjälp dig? I så fall hur? 
(Besvaras om du svarat JA på tidigare fråga) 

 
 
Hur tycker du att ditt omlärande har gått efter amputationen? * 
(Med omlärande menas att lära sig något igen efter ett trauma) 

 
 
Vad har varit svårt? * 

 
 
Kan du tänka dig att ställa upp på en kompletterande intervju? * 
(Ange kontaktuppgifter under övrigt. Du kan även kontakta mig direkt om du inte vill ange 
telefonnummer eller mail här) 

o  Nej 

o  Ja 

o  Övrigt:  
Skicka 100 %: Du är klar. 
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Bilaga 2. Kompletterande intervju 
Semistrukturerad intervju utifrån följande frågor. 
 
 
Intervjufrågor 
Information om uppsatsens syfte, bakgrund och fråga. Information om 
anonymitet, rätt att avbryta, endast studiesyfte.  
 

1. Vilken är din högsta avklarade utbildning? 
 

2. I vilken grad har du problem med fantomsmärtor? Skala 1-10. 
 

3. Hur ser du på ditt eget omlärande efter din amputation? 
 

4. Hur ser du på spegelterapi?  
Anser du att spegelterapi kan hjälpa personer med amputation?  
Varför/ varför inte? 

 
5. Hur ser du på digital terapi? 

Anser du att digital terapi kan hjälpa personer med amputation?  
Hur/varför inte? 

 
6. Hur ser du på amputerades omlärande? 

 
7. Vid psykiskt trauma, t.ex. utmattningssymptom, påverkas minne, beslutsfattning, 

inlärning osv. Tror du att det trauma som en amputation innebär kan påverka 
omlärandet/lärandet?  
 

8. Vilka faktorer uppfattar du som faktorer som påverkat din förmåga till omlärning? 
 

9. Hur har ditt sätt att se på dig själv påverkats av din traumatiska amputation? 
 

10. Hur har ditt sätt att se på ditt liv påverkats av din traumatiska amputation? 
 
 


