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Sammanfattning 
Bakgrund: Måttlig till svår traumatisk hjärnskada är en allvarlig skada som kan 

medföra varierande problematik så som psykiska, fysiska och kognitiva nedsättningar. 

Personer som drabbas av allvarliga sjukdomstillstånd kan uppleva förändringar i 

självbilden och identiteten.  

Syfte: Syftet var att beskriva personers upplevelse av sin identitet och självbild efter en 

traumatisk hjärnskada samt att beskriva undersökningsgruppen i de valda artiklarna.  

Metod: En deskriptiv design användes för att besvara litteraturstudiens syfte och 

frågeställningar. Studien baserades på tio vetenskapliga kvalitativa artiklar som 

framkom vid sökningar i databaserna CINAHL och PsycINFO. 

Huvudresultat: I föreliggande studie framkommer upplevelser av förluster i identiteten 

och självbilden kopplat till fysiska och kognitiva nedsättningar samt sociala 

förändringar. Upplevelser av en inre bevarad självbild beskrivs också. Personerna med 

traumatisk hjärnskada beskrev också upplevelser av att skapa en ny identitet och 

självbild. Där acceptans var ett viktigt steg i denna process. Alla artiklar beskrev 

undersökningsgruppens storlek och hur många av deltagarna som var män och kvinnor. 

Flertalet av artiklarna beskrev undersökningsgruppen utifrån skadans svårighetsgrad, 

hur lång tid som gått sedan skadan och orsaken till skadan.  

Slutsats: Resultatet beskriver att personer som har drabbats av en traumatisk hjärnskada 

upplever förluster i identiteten och självbilden och upplevelser av att skapa en ny 

identitet och självbild. Att som sjuksköterska ta del av hur personer som drabbats av en 

traumatisk hjärnskada upplever sin identitet och självbild kan leda till en ökad kunskap 

och förståelse för denna grupp och därmed ge förutsättningar till att ge stöd, god 

kommunikation och vägledning.  
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Abstract 
 

Background: Moderate to severe traumatic brain injury is a serious injury that can 

cause various problems such as mental, physical and cognitive impairments. People 

who suffer from serious illnesses may experience changes in self-image and identity. 

Aim: The aim was to describe people's experiences of their identity and self-image after 

a traumatic brain injury and to describe the study group in the selected articles. 

Method: A descriptive design was used to respond to the aim and problem statements 

of the literature review. The study was based on ten qualitative scientific articles found 

through search in CINAHL and PsycINFO.  

Findings: The present study reveals experiences of loss in identity and self-image 

linked to physical and cognitive impairments and social changes. Experiences of a 

preserved inner self-image are also described. People with traumatic brain injury also 

described the experience of creating a new identity and self-image. Where acceptance 

was an important step in this process. All articles described the sample size and how 

many of the participants were men and women. Most of the articles described the 

participants based on severity of injury; the time elapsed since the injury and the cause 

of the damage.  

Conclusion: The findings describe that people with traumatic brain injury experience 

losses in their identity and self-image and experiences of creating a new identity and 

self-image. For nurses to take part of how people with traumatic brain injury experience 

their identity and self-image could lead to a greater knowledge and understanding of 

this group and thus enable to provide support, good communication and guidance. 
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1. INTRODUKTION 
1.1. Bakgrund 
Varje år drabbas 20 000 personer i Sverige av en traumatisk hjärnskada (THS), av dessa 

har 20% en måttlig till svår THS som ofta kräver lång slutenvård (Socialstyrelsen 

2010). Globalt är den vanligaste orsaken till THS trafikrelaterad, följt av våld, fall, 

andra orsaker och krig (Hyder, Wunderlich, Puvanachandra, Gururaj & Kobusingye 

2007). Enligt en studie är THS ett allvarligt folkhälsoproblem, inte bara för att det är 

vanligt förekommande utan också för att THS främst drabbar unga i arbetsför ålder. 

Prevalensen var högre hos män och hos personer med låg utbildning (De Cássia 

Almeida Vieira et al. 2013).  

 

1.2. Den traumatiska hjärnskadan 
Hjärnskador kan vara medfödda eller förvärvade, förvärvade skador är vanligen 

orsakade av stroke eller trauma. THS orsakas av yttre våld som har påverkat hjärnans 

funktion i någon mån. THS kan delas in i tre kategorier: lätta, måttliga eller svåra. 

(Socialstyrelsen 2010; WHO 2004). THS svårighetsgrad kan enligt WHO bedömas med 

Glasgow Coma Scale. Denna skala avser att mäta ögonöppning, verbal respons och 

fysisk respons med poängsättning. En frisk person har omkring 15 poäng utifrån skalan. 

Definitionen av lätt hjärnskada är 13-15 poäng, måttlig hjärnskada 9-12 poäng och svår 

hjärnskada 3-8 poäng (WHO 2006). En lätt THS har oftast ett kort tillfrisknande medan 

måttlig och svår har ett långt tillfrisknande, som kan variera från några månader upp till 

flera år (Socialstyrelsen 2010; WHO 2004). Föreliggande studie fokuserar på måttliga 

till svåra traumatiska hjärnskador.  

 

De skador som kan uppstå till följd av en måttlig eller svår THS är många och kan bero 

på var i hjärnan skadan sitter. THS kan leda till fysiska nedsättningar såsom 

förlamningar, smärtproblematik, talsvårigheter och påverkan på sinnena såsom syn, lukt 

och känsel. Kognitiv problematik kan även förekomma; såsom problem med 

arbetsminne, förmågan att förstå sin omgivning, svårigheter att förstå och behålla 

uppmärksamheten samt förändringar i personligheten. Även sekundära följdsjukdomar 

såsom depression och epilepsi kan förekomma (WHO 2004). I en studie framkom det 

att den funktionsnedsättning som sker både fysiskt och psykiskt efter en hjärnskada kan 

kvarstå länge efter den kritiskt akuta fasen (Lin et al. 2010). Det är ofta en 
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livsavgörande skada, där livet i en del fall aldrig blir sig likt igen (Socialstyrelsen 2010). 

Eftersom olika områden i hjärnan styr över olika funktioner kan symtomen mellan olika 

individer med THS skiljas åt. Sitter skadan exempelvis i framloben kan personligheten 

förändras (Wergeland, Ryen & Ödegaard-Olsen 2011; WHO 2004).  

 

1.3. Anhörigas perspektiv 
I en studie beskriver anhöriga till personer med THS sina upplevelser kring övergången 

från sjukhuset till hemmet. De kunde ha förväntningar på att bygga upp ett nytt liv och 

en vilja av att gå framåt efter skadan. Att gå framåt efter skadan kunde upplevas som att 

återuppta livsstilen och att återfå de sociala rollerna som den drabbade och 

familjemedlemmarna var engagerade i innan skadan (Nalder, Fleming, Cornwell, 

Shields & Foster 2012). Enligt Tam, McKay, Sloan och Ponsford (2015) kunde 

anhöriga uppleva att en beteendeförändring hos personer med THS kunde drabba 

relationerna i familjen. Anhöriga kunde även uppleva att den sociala omgivning kunde 

påverkade den drabbade. De upplevde att den drabbade hade låg självkänsla och var 

rädda för stigmatisering som kunde leda till social isolation hos den drabbade.  

 

1.4. Sjuksköterskans profession  
Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor har sjuksköterskan fyra grundläggande 

ansvarsområden inom professionen. Att förebygga sjukdom, främja hälsa, lindra lidande 

samt att återställa hälsa. Sjuksköterskan ska sträva efter att tillämpa omvårdnaden med 

respekt, värdighet och utifrån mänskliga rättigheter (ICN 2014). Sjuksköterskan har en 

viktig roll gentemot personer som har drabbats av en hjärnskada och dennes anhöriga. 

Sjuksköterskan ska vägleda personer som har drabbats av en hjärnskada från det att 

skadan har skett och genom förbättringsprocessen. Vid återhämtningen hos en person 

med en hjärnskada bör sjuksköterskan sträva efter att patienten ska kunna anpassa sig 

till det nya livet och få tillbaka funktioner som har gått förlorade. Sjuksköterskan kan 

göra detta genom att stärka patientens resurser, motivera till vikten av det sociala 

nätverket samt inge hopp (Wergeland, Ryen & Ödegaard-Olsen 2011). THS kan 

medföra psykosociala påfrestningar. I den akuta fasen kan känslomässiga tillstånd hos 

den drabbade uppstå och detta kan forma hur personer med THS kommer att hantera 

situationen i framtiden. I den akuta fasen kan sjuksköterskan sträva efter att observera 

hur det känslomässiga tillståndet yttrar sig, för att kunna anpassa 

rehabiliteringsprocessen individuellt. Personer som har varit med om skador i det 
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centrala nervsystemet kan behöva anpassa sig till ett nytt liv med bestående 

funktionsnedsättningar. Vid rehabiliteringsprocessen är det viktigt med individuell 

undervisningen kring skadan och dess konsekvenser. Sjuksköterskan ska sträva efter att 

stötta till att hitta strategier för att patienter med dessa skador ska kunna leva med de 

nedsättningar som har tillkommit till följd av skadan (Lohne, Raknestangen, Mastad & 

Kjaerstad 2011).  

 

1.5. Identitet och självbild  
Identitet och självbild är begrepp som i vissa fall används som synonymer (Ternestedt, 

Österling, Henoch & Andershed 2012). Identitet definieras av nationalencyklopedin 

som medvetenheten om sitt jag. Medvetenheten om sitt jag innebär att vara levande, att 

det finns en skarp gräns som utgör skillnaden mellan jaget och omvärlden, att själv styra 

över sitt eget jag, att i grunden vara den samma trots de förändringar som inträffar under 

livet och att bara ha ett jag (Nationalencyklopedin). Identitet skapas och befäst i mötet 

med andra. Att se sitt eget värde och även andra människors värde innebär att en individ 

har en stark identitet. Självbild är en del i identiteten och innebär människans 

uppfattning och upplevelse av sig själv. Självbild inkluderar ens egen uppfattning om 

sin personlighet, ens värde, mål i livet och ideal. ”Jaget” och ”självbilden” är två uttryck 

som ofta används när man talar om sin självbild (Solvoll 2005).  

 

Allvarliga sjukdomstillstånd kan ge konsekvenser på identiteten och självbilden. Det 

som kan påverka självbilden är ett förändrat utseende, en förändrad kroppslig funktion 

och/eller förlust av självständighet, ansvar och kontroll (Solvoll 2005). En annan faktor 

som kan påverka identiteten och självbilden är att en individs värdighet kränks. 

Kränkning av värdigheten kan härstamma från den sociala omgivningen eller inifrån 

individen själv (Ternestedt et al. 2012).  

 

1.6. Känsla av sammanhang (KASAM)   
Antonovsky (2005) beskriver det salutogena perspektivet som ett brett begrepp där man 

inte antingen är frisk eller sjuk, utan pendlar på en skala mellan hälsa och ohälsa genom 

livet. Begreppet känsla av sammanhang (KASAM) härstammar ur det salutogena 

perspektivet. KASAM innebär den inre styrkan av att klara av påfrestningar i livet. 

KASAM är beroende av tre centrala begrepp, meningsfullhet, begriplighet och 

hanterbarhet.  
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Meningsfullhet innebär en känsla av att livet har mening. Upplevs en känsla av 

meningsfullhet blir livet värt att kämpa för. Vad som skänker en individ meningsfullhet 

är subjektivt. Det kan vara att ha intressen, att uppleva social tillhörighet, att ha 

möjlighet att fundera över existentiella frågor, att få vara delaktig och ha möjlighet att ta 

egna beslut kring sitt liv. Upplevelse av bristande meningsfullhet kan leda till en känsla 

av uppgivenhet. Begriplighet innebär individens möjlighet att förstå omgivningen och 

sin tillvaro. Vid god begriplighet ser man tillvaron som sammanhängande, strukturerad 

och ordnad. Vid låg begriplighet ter sig tillvaron kaotisk och oförutsägbar, detta kan i 

sin tur leda till oro och känsla av hjälplöshet. Hanterbarhet innebär individens 

upplevelse av att det finns tillräckliga resurser för att hantera påfrestningar i livet. Detta 

grundar sig i att det finns resurser tillgängliga men också att man vågar, kan och vill 

använda dessa. Om en person utsätts för stora påfrestningar kan detta leda till 

frustration, stress och uppgivenhet (Antonovsky 2005). 

 

1.7. Problemformulering 
Måttlig till svår THS är en allvarlig skada som drabbar många människor varje år. THS 

kan drabba olika områden i hjärnan vilket kan medföra varierande problematik såsom 

psykiska, fysiska och kognitiva nedsättningar. Dessa nedsättningar kan kvarstå länge i 

livet och för en del blir livet aldrig sig likt igen. Personer som drabbas av allvarliga 

sjukdomstillstånd kan uppleva förändringar i självbilden och identiteten. Det finns få 

litteraturstudier som belyser upplevelser kring identitet och självbild hos personer med 

THS. Att sammanställa de studier som finns om hur personer som drabbats av en THS 

upplever sin identitet och självbild kan bidra till värdefull kunskap för sjuksköterskan i 

mötet med dessa patienter, vilket kan ge goda förutsättningar för stöd, kommunikation 

och vägledning.  

  

1.8. Syfte och frågeställningar 
Syftet var att beskriva personers upplevelser av sin identitet och självbild efter en 

traumatisk hjärnskada samt att beskriva undersökningsgruppen i de valda artiklarna.  

 

Frågeställning 1. Hur beskrev personer som har drabbats av en traumatisk hjärnskada 

upplevelser av sin identitet och självbild? 
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Frågeställning 2. Hur beskrevs undersökningsgruppen i de valda artiklarna? 

 

2. METOD 
 
2.1. Design 
Litteraturstudien har en beskrivande design. Enligt Polit och Beck (2012) används 

litteraturstudier för att sammanfatta den kunskap som redan finns inom området utifrån 

tidigare forskning.  

 

2.2. Sökstrategi 
Cinahl och PsychINFO har använts vid sökning av artiklar. Enligt Polit och Beck 

(2012) är dessa rekommenderade databaser för pålitlig omvårdnadsforskning.  

Sökorden som har använts är: Brain Injuries, Traumatic brain injury, Identiy, Self 

Concept och Self Image.  

De MeSH-termer som har använts är Brain Injuries och Self concept. Dessa har i 

databasen CINAHL sökts som CINAHL Headings. Brain Injuries i CINAHL Headings 

har sökts som major concept. Sökorden Identity och Self Image har i CINAHL sökts i 

fritext. I databasen PsycINFO har en fritextsökning gjorts på alla sökord, utfallet var 

inte orimligt stort därav var en fritextsökning genomförbar. Den booleska sökoperatorn 

AND har använts i kombination med de utvalda sökorden i både PsycINFO och 

CINAHL för att begränsa urvalet (Polit & Beck 2012).  

Databasbegränsningar som gjorts är att artiklarna ska vara Peer Reviewed och att 

artiklarna ska vara publicerade år 2004-2016. Se tabell 1.  

 

Tabell 1. Redovisar databassökningar som inkluderar databas, begränsningar/sökdatum, 

söktermer, utfall, lästa abstract och valda källor (exkl. dubbletter).  

* = Cinahl Headings.  

Databas Begränsningar/sökdatum Söktermer Utfall Lästa 

abstract 

Valda 

källor(exkl. 

dubbletter) 

Cinahl "Peer reviewed" 

2004-2016 

2016-01-28 

"Brain injuries" * 

AND 

"Identity"(fritext) 

44 11 4 

Cinahl "Peer reviewed" "Brain Injuries" * 121 20 3 
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2004-2016 

2016-01-28 
AND "Self 

concept" * 

Cinahl "Peer reviewed" 

2004-2016 

2016-01-28 

"Brain Injuries" 

*AND "Self 

image"(fritext) 

8 1 0 

PsycINFO "Peer reviewed" 

2004-2016 

2016-01-28 

(Fritextsökning) 

"Traumatic brain 

injury" AND 

"Identity" 

104 31 3 

PsycINFO "Peer reviewed" 

2004-2016 

2016-01-28 

(Fritextsökning) 

"Traumatic brain 

injury" AND 

"Self concept" 

83 18 0 

PsycINFO "Peer reviewed" 

2004-2016 

2016-01-28 

(Fritextsökning) 

"Traumatic brain 

injury" AND 

"Self image" 

12 1 0 

  Summa: 372 82 10 

 

 

2.3. Urvalskriterier 
Inklusionskriterier: Valda artiklar skulle svara på syfte och frågeställningar. Artiklarna 

skulle finnas tillgängliga i fulltext i de aktuella databaserna via Högskolan i Gävle. 

Artiklarna skulle vara av kvalitativ ansats. Artiklarna skulle vara vetenskapligt 

uppbyggda enligt modellen IMRAD (Introduktion, Metod, Resultat och Diskussion).  

Exklusionskriterier: Artiklar som enbart berörde mild traumatisk hjärnskada 

exkluderades då de sannolikt enligt författarna inte anses ha en lika stor påverkan på 

identiteten och självbilden. Litteraturstudier exkluderades. Artiklar som berör barn 

under 16 år exkluderades då de möjligen enligt författarna ännu inte har en 

färdigutvecklad identitet och självbild och/eller förmågan att uttrycka denna.    

 

2.4. Urvalsprocess och utfall av valda artiklar 
Utifrån databassökningarna i Cinahl och PsycINFO framkom totalt 372 antal träffar. 

Därefter exkluderades 290 artiklar utifrån exkludering av titel som ej matchade 

föreliggande litteraturstudies syfte. 82 abstract lästes, av det som framkom i abstractet 
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exkluderades 7 artiklar som var litteraturstudier och 48 artiklar som inte matchade 

föreliggande litteraturstudies syfte och inklusions- eller exklusionskriterier. Därefter 

återstod 27 artiklar och 4 artiklar exkluderades som inte gick att hitta i fulltext samt 7 

artiklar som var dubbletter. 16 artiklar lästes i fulltext och ytterligare 6 artiklar 

exkluderades som inte matchade föreliggande litteraturstudies syfte eller inklusions- och 

exklusionskriterier. Därav återstod 10 artiklar som inkluderades i föregående 

litteraturstudie. En översikt av urvalsprocessen finns presenterad i ett flödesschema (se 

figur 1).  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Redovisar flödesschema vid urvalsprocessen.  

 
2.5 Dataanlys 
Frågeställning 1.  

De tio utvalda artiklarna från databassökningarna skrevs ut i pappersformat. Därefter 

strukturerades två översiktstabeller med en överblick av artiklarna (se bilaga 1 och 2). 

Resultatet lästes ingående igenom av respektive författare. De delar som var relevanta 

för föreliggande studies syfte markerades. Löpande anteckningar fördes även i 

marginalen på artiklarna gällande vad relevant data handlade om för att enklare kunna 

diskuteras mellan författarna. Vid en förenklad litteraturstudie är det enligt Polit och 

Totalt&antal&
träffar:&372st&

Exkludering&på&grund&av&irrelevant&
7tel&u7från&föreliggande&

li:eraturstudies&sy=e:&290st&

Lästa&abstract:&
82st&

Exkludering&på&grund&av&
li:eraturstudier:&7st&

Exkludering&på&grund&av&irrelevant&
sy=e/matchar&ej&inklusionsE&eller&

exklusionskriterier&48st&

Återstående&
ar7klar:&27st&

Ar7klar&ej&funna&i&fulltext:&4st&

Ar7klar&lästa&i&
fulltext&16st& Exkludering&på&grund&av&irrelevant&

sy=e/matchar&ej&inklusionsE&eller&
exklusionskriterier&6st&

Inkluderade&ar6klar:&
10st&&

Exkludering&på&grund&av&
duble:er:&7st&
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Beck (2012) fördelaktigt att föra anteckningar i marginalen om övergripande relevanta 

drag vid bearbetning av utvalda artiklar. Författarna diskuterade sedan vilka delar de 

valt ut i artiklarna. Författarna var mestadels eniga om vad som var relevant resultat från 

artiklarna. Där meningsskiljaktigheter fanns diskuterades detta och beslut om datans 

relevans togs. Den utvalda datan sammanställdes sedan på ett separat dokument och 

översattes till svenska. Dokumentet skrevs ut och författarna markerade enskilt likheter 

och skillnader med färgpennor för att identifiera teman. Författarna jämförde sedan de 

likheter och skillnader de kommit fram till och diskuterade eventuella möjliga teman. 

Enligt Polit och Beck (2012) är fokus i dataanalysen att hitta viktiga teman. Olika sätt 

att kategorisera data framkom och författarna gick igenom materialet flera gånger 

tillsammans för att enas om vilka teman som framkommit. All data kodades sedan upp 

enligt de teman som beslutades av författarna. Den data som eventuellt tillhörde mer än 

ett tema diskuterades av författarna för att komma fram till det relevanta i datan för att 

kunna sträva efter att placera det i rätt tema.  

 

Frågeställning 2. 

Enligt Polit och Beck (2012) ska en studies undersökningsgrupp vara tydligt beskriven. 

Författarna till föreliggande studie hade därför som utgångspunkt att sammanställa allt i 

artiklarnas metodavsnitt där forskarna beskrev undersökningsgruppen. Denna data avser 

den beskrivande delen av den redan utvalda undersökningsgruppen, inklusions och 

exklusionskriterier ingår inte. En tabell utformades sedan på de deltagarbeskrivningar 

som fanns i metodavsnitten på de inkluderade artiklarna. Genom att föra en tabell kunde 

artiklarnas beskrivning av deltagarna presenteras på ett övergripande sätt och skillnader 

och likheter kunde presenteras. De beskrivningar som inte gick att överföra i siffror i 

tabell sammanfattades kort i text (se bilaga 3). 

 

2.6. Forskningsetiska överväganden 
All forskning som utförs ska ta hänsyn till forskningsetiska principer och god 

forskningsetik, detta för att säkerställa att människor inte utnyttjas eller far illa inom 

forskningen (Polit & Beck 2012). I en litteraturstudie är det viktigt att ta hänsyn till 

etiska principer när man bearbetar den insamlade datan i artiklarna (Olsson & Sörensen 

2007). I denna litteraturstudie har författarna valt artiklar utifrån satta inklusions- och 

exklusionskriterier och strävade efter att inte inkludera eller exkludera artiklar baserat 
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på godtycklighet. Författarna strävade efter att de inkluderade artiklarna i resultatet 

skulle vara forskningsetiskt godkända. Författarna tog avstånd till all form av plagiat. 

 

 

3. RESULTAT 
Resultatet i föregående litteraturstudie bygger på tio vetenskapliga artiklar av kvalitativ 

ansats. En överskådlig sammanställning av artiklarna finns presenterade i två tabeller 

(se bilaga 1 och 2). Undersökningsgruppen i de inkluderade artiklarna finns även 

beskriven i en tabell (se bilaga 3).  

 

Resultatet presenteras i fem teman varav ett tema innehåller underteman. Teman för 

huvudresultatet där frågeställning 1 besvarats är 3.1 Förlorade delar av jaget i 

förhållande till kognitiva och fysiska nedsättningar, 3.2 Förlorade delar av jaget i 

förhållande till sociala aspekter, 3.3 Det bevarade inre jaget och 3.4 Processen av att 

skapa ett nytt jag. Processen av att skapa ett nytt jag innehåller tre underteman 3.4.1 

Acceptera förluster i jaget, 3.4.2 Strävan efter återskapande av jaget och 3.4.3. Det nya 

jaget. Rubrik 3.5 Beskrivning av undersökningsgruppen avser det metodologiska syftet 

där frågeställning 2 besvarats.  
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3.1. Förlorade delar av jaget i förhållande till kognitiva och fysiska 

nedsättningar 
I flera studier kunde kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar upplevas som 

förluster i självbilden hos personer med en THS (Conneeley 2012; Freeman, Adams & 

Ashworth 2015; Klinger 2005; Nalder, Fleming, Cornwell, Shields & Foster 2013; 

O’Callaghan, McAllister & Wilson 2012). I en studie med män med THS beskrev 

deltagarna att sidor som de värderade hos sig själva innan skadan såsom maskulinitet, 

fysisk funktion och intelligens hade gått förlorade efter skadan och detta kunde 

upplevas som förluster i självbilden. Detta kunde ge upphov till känslor av skam 

(Freeman, Adams & Ashworth 2015). Vardagliga aktiviteter som upplevdes påverka 

självbilden hos personer med THS var att inte kunna återgå till arbetet (Conneeley 

2012; Jones & Curtin 2011; Nalder et al. 2013; O’Callaghan, McAllister & Wilson 

2012), eller att inte kunna köra bil (Nalder et al. 2013). Att inte kunna återgå till samma 

arbete som innan beskrevs av en deltagare som att gå från ett högt uppsatt jobb till att 

jobba på posten och att detta upplevdes som en brist på självförtroende (O’Callaghan, 

McAllister & Wilson 2012). Enligt Freeman, Adams och Ashworth (2015) upplevde 

personer med THS konsekvenser av att inte klara av grundläggande saker till följd av 

skadan, vilket kunde leda till att personerna inte kände sig lika värdiga längre och att de 

upplevde en nedsatt självkänsla. Enligt Douglas (2013) upplevde deltagare att de mål 

deltagarna hade i livet, såsom fysiska, materiella, sociala relationer och aktiviteter 

kunde upplevas som en del i vem de var och att dessa mål hade en påverkan på 

självbilden.  

 

3.2. Förlorade delar av jaget i förhållande till sociala aspekter 
I flera studier upplevde deltagarna att förluster i identiteten och självbilden var 

förknippade med sociala aspekter (Freeman, Adams & Ashworth 2015; Gelech & 

Desjardins 2011; Muenchberger, Kendall & Neal 2008). I en studie beskriver deltagarna 

att förlusterna i självbilden kopplat till sociala aspekter berodde på två saker. Att inte 

kunna delta i sociala aktiviteter på grund av fysiska och kognitiva funktionshinder, 

nedsatt autonomi eller nya vardagliga rutiner. Den andra delen var kopplad till 

upplevelsen av hur andra människor såg på dem. Alla deltagare i studien upplevde att 

skadan hade hotat eller förstört deras sociala identitet, i relation till vänner och familj 

(Gelech & Desjardins 2011). Flera studier beskriver att förluster i självbilden hos 
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personer med THS upplevdes bero på andra människors syn på dem (Freeman, Adams 

& Ashworth 2015; Gelech & Desjardins 2011; Muenchberger, Kendall & Neal 2008; 

O'Callaghan, McAllister & Wilson 2012). I en studie på mäns sociala värld efter en 

THS upplevde flertalet deltagare att de låtsades vara normala trots de svårigheter deras 

THS hade gett på grund av rädsla för andra människors reaktioner. Rädslan var 

förknippad med att andra skulle se deras svårigheter som en del av deras personlighet 

och inte som en följd av skadan. Alla män i studien upplevde att de hade blivit 

behandlade annorlunda i förhållande till sin familj och sina vänner, speciellt sin partner 

(Freeman, Adams & Ashworth 2015). Personer med THS upplevde att de inte blev 

socialt accepterade på samma sätt som innan skadan när de försökte återgå till livet de 

hade innan skadan (Muenchberger, Kendall & Neal 2008; O'Callaghan, McAllister & 

Wilson 2012). En person med THS beskriver även att återgå till arbetet var en 

besvikelse då det upplevdes att kollegorna var besvikna när personen kom tillbaka och 

inte var samma person som innan skadan (O’Callaghan, McAllister & Wilson 2012). 

Det kunde upplevas en rädsla hos personer med THS kopplat till att inte leva upp till 

andras förväntningar på dem (Muenchberger, Kendall & Neal 2008). Flera deltagare i 

en studie beskrev att inte kunna gå tillbaka till den personen de var innan skadan för 

andra kunde upplevas som en känsla av ånger och skuld, vilket kunde leda till en 

förlorad självkänsla (Freeman, Adams & Ashwroth 2015). En del personer med THS 

upplevde sig själva som en lågstatus grupp i samhället (Freeman, Adams & Ashworth 

2015; O'Callaghan, McAllister & Wilson 2012). Eller att de var förknippade med en ny 

förminskad social identitet. De sociala förlusterna i självbilden sågs av många personer 

med THS som permanenta (Gelech & Desjardins 2011). Personer med THS upplevelse 

av hur andra människor såg på dem kunde leda till känslor av självförakt, skam, 

förtvivlan och sorg (Freeman, Adams & Ashworth 2015).  

 

3.3. Det bevarade inre jaget 
Två studier belyste att deltagares upplevelse av självbilden som handlar om personlig 

karaktär, såsom sinne för humor, upplevdes som bevarad hos deltagarna. När det gällde 

denna aspekt upplevde personer med THS att hjärnskadan inte var något som hade 

påverkat detta (Douglas 2013; Gelech & Desjardins 2011). En del personer med THS 

upplevde att hjärnskadan hade påverkat deras kognitiva och fysiska förutsättningar men 

detta var inte förknippat med den inre självbilden. En person med THS beskrev 

upplevelsen av att inte känna sig hjärnskadad sett till hur hjärnan fungerar och hur 
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personen upplever verkligheten (Gelech & Desjardins 2011). En annan person med 

THS beskriver att han har några funktionshinder men att han fortfarande är densamma 

som innan skadan (O’Callaghan, McAllister & Wilson 2012).  

 

3.4. Processen av att skapa ett nytt jag  

3.4.1. Acceptera förluster i jaget 

I flera studier upplevde personer med THS att processen av att skapa en ny identitet 

handlade om att acceptera förlusterna av sitt gamla jag för att kunna anpassa sig till sitt 

nya liv (Klinger 2005; Muenchberger, Kendall & Neal 2008; Nalder et al. 2013; 

O’Callaghan, McAllister & Wilson 2012). I tre studier beskriver deltagare att de gjorde 

jämförelser med sitt gamla jag och nya jag. De upplevde att de måste acceptera att de 

inte kan vara den personen de var innan skadan (Gendreau & Sablonnière 2013; 

Muenchberger, Kendall & Neal 2008; O’Callaghan, McAllister & Wilson 2012). En 

person med THS beskrev att jobba ansågs som en del av identiteten men personen har 

nu accepterat sina begränsningar och accepterat att inte kunna jobba längre (Gendreau 

& Sablonnière 2013). Muenchberger, Kendall och Neal (2008) beskriver att upplevelsen 

av acceptans kunde innebära att deltagare jämförde skadan med före och efter döden, 

där jaget hade dött och att man återföds.   

 

Enligt Muenchberger, Kendall och Neal (2008) var processen av acceptans individuell 

för personer med THS, den kunde ta olika lång tid samt bestå av olika faser. För vissa 

deltagare upplevdes det att processen av acceptans kunde pågå i många år. Detta 

beskrivs även av O’Callaghan, McAllister och Wilson (2012) då en deltagare beskriver 

att processen av acceptans innebar att gråta varje dag i tre månader för att kunna gå 

vidare och lämna sitt gamla jag bakom sig.  

 

Flera personer med THS upplevde svårigheter med att acceptera förluster av sitt gamla 

jag, då man fortfarande var fäst vid det gamla jaget (Jones & Curtin 2011; 

Muenchberger, Kendall & Neal 2008; O’Callaghan, McAllister & Wilson 2012). I en 

studie beskriver deltagare att acceptera och gå vidare kunde försvåras av förnekelse eller 

förminskande av sina problem, att försöka behålla sitt gamla jag kunde göras genom att 

ignorera sina funktionshinder (O’Callaghan, McAllister & Wilson 2012). Känslan av att 

vilja vara normal och göra normala saker upplevdes av flera personer med THS, de 

upplevde att de bortsåg från sina begränsningar för att försöka göra normala saker 
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(Muenchberger, Kendall & Neal 2008). I en studie på män med THS var en reaktion på 

de ändrade förutsättningarna som skadan gett att deltagare försökte bevara sin 

maskulinitet (Jones & Curtin 2011).  

 

3.4.2. Strävan efter återskapande av jaget  

I strävan efter att återskapa sin identitet och självbild upplevde flera personer med THS 

ett behov av att jämföra sitt forna jag och sitt nya jag för att skapa sammanhang i 

självbilden (Douglas 2013; Freeman, Adams & Ashworth 2015; Gendreau & 

Sablonnière 2013; Muenchberger, Kendall & Neal 2008). Ett sätt att göra detta var att 

personer med THS pratade om sin historia för andra för att skapa en förståelse för vem 

de var nu (Douglas 2013). I en studie hade majoriteten av deltagarna en upplevelse av 

att skapa en länk mellan det gamla och nya jaget, deltagarna kämpade med att få en 

helhet i självbilden, exempelvis identifierade sig många med sitt gamla jobb och letade 

nu efter nya passioner för att bygga upp en ny identitet (Gendreau & Sablonnière 2013). 

Enligt Muenchberger, Kendall och Neal (2008) beskrev personer med THS att 

jämförelsen med sitt forna jag och sitt nya jag kunde påverka framtida beslut och det var 

en utmaning att få sitt liv tillbaka. Freeman, Adams och Ashworth (2015) beskriver att 

en del personer med THS pratar om sig själv som ”annorlunda” efter sin skada, att vara 

annorlunda upplevdes som att ha mist sitt gamla jag och att de är i behov av att återfå 

sitt gamla jag.   

 

Muenchberger, Kendall och Neal (2008) beskriver att personer med THS upplevde att 

det var en invecklad process att återskapa sin identitet, processen kunde pågå i flera 

årtionden. Även om personer med THS hade uppnått ”framgång”, exempelvis 

föräldraskap eller anställning kunde de ändå fortsätta ifrågasätta sin identitet. Detta 

kunde leda till känslor som självtvivel. Enligt Gelech och Desjardins (2011) upplevde 

personer med THS att mycket var förlorat i den sociala aspekten av självbilden men det 

finns ändå ett hopp om en god social självbild. I en studie beskriver deltagare att det är 

viktigt att ha en plats i miljön/omgivningen som passade med det nya jaget vilket visade 

sig ha en betydelse för återhämtningen (Klinger 2005). En del personer med THS 

beskriver att de var tvungna att göra en livsstilsförändring för att återfå en slags 

normalitet i livet. En del upplevde att de hade återfått normalitet och vissa sökte 

normalitet i hopp om att kunna återfinna det (Nalder et al. 2013). 
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När det gällde små mål i livet kopplat till identitet så kunde personer med THS 

associera detta till sin personliga utveckling och psykiska hälsa. När det gällde 

långsiktiga mål i livet upplevdes några viktiga aspekter av personer med THS, att få en 

flickvän, att få tillbaka körkortet och att gå tillbaka till jobbet. När dessa mål var 

uppfyllda upplevdes en känsla av att de hade åstadkommit något (Muenchberger, 

Kendall & Neal 2008). Upplevelsen av förändringen i vem personer med THS var efter 

skadan upplevdes som att de utvecklade nya sätt att göra saker på och att hitta nya 

kompetenser inom exempelvis arbete. En förändring i kroppsfunktion, hur man hanterar 

saker och hur man kommunicerar beskrevs av personer med THS som att de måste bli 

en ny person (Klinger 2005). 

3.4.3. Det nya jaget  

I flera studier uttryckte deltagare att ha drabbats av en THS beskrevs som att de blev en 

ny människa efter skadan (Douglas 2013; Jones & Curtin 201; Klinger 2005; 

Muenchberger, Kendall & Neal 2008). I en studie upplevde deltagare att ha blivit en ny 

människa utmärktes genom att beskriva vem man var innan olyckan i förhållande till 

den person de hade blivit efter olyckan (Klinger 2005). Självbilden efter skadan kunde 

av personer med THS upplevas som en skapelse av en förbättrad version av sig själv 

(Douglas 2013; Gelech & Desjardins 2011; Jones & Curtin 2011). Den förbättrade 

versionen av sig själv kunde beskrivas av personer med THS som att exempelvis 

fokusera på att vara en bra far istället för att göra karriär eller att gå från lärare till 

volontär (Gelech & Desjardins 2011). Personer med THS upplevde även att de ville 

hjälpa andra människor efter skadan (Douglas 2013).  

 

Enligt Muenchberger, Kendall och Neal (2008) upplevde vissa personer med THS att ha 

fått en ”andra chans” var relaterat till att överleva olyckan. En person beskrev att bli 

född på nytt ledde till att bli en ny människa, en annan person upplevde att det fanns en 

mening med att ha överlevt olyckan. Enligt Nalder et al. (2013) uttryckte personer med 

THS att de vara bättre på att sätta sitt liv i perspektiv, att inte vara bekymrad över 

oroande saker, såsom universitetsbetyg. Att uppskatta de små tingen upplevdes av en 

del personer med THS, vilket kunde leda till att se positiva saker i livet och gjorde att 

beslutstaganden kring hur deras liv ska se ut förenklades. Klinger (2005) beskriver att 

personer med THS upplevde förändrade attityder och beteenden associerat till arbete, 
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detta kunde leda till mer tolerans och uppskattning för att människor kan vara och se 

annorlunda ut. I en studie där deltagarna var mellan fem och elva år efter sin skada så 

beskrev få av deltagarna upplevelser som var kopplade till att ha skapat en ny identitet 

där de kände sig hela. Studien utgick från en mall om identitetsskapande i tre stadier, 

där det sista stadiet var att känna sig hel (Gendreau & Sablonnière 2013).  

 

3.5. Beskrivning av undersökningsgruppen 
Trovärdigheten av en studie stärks om undersökningsgruppen är tydligt beskriven (Polit 

& Beck 2012). I de bearbetade 10 artiklarna så var det totalt 119 deltagare. Lägst antal 

deltagare var fyra personer (Geandreau & Sablonnière 2013; Gelech & Desjardins 

2011) och högst antal deltagare var 21 personer (Jones & Curtin 2011). Inom kvalitativ 

forskning är gruppens storlek beroende av att mättnad uppnås och detta kan ske vid 

olika deltagarantal. Forskarna bör enligt Polit och Beck (2012) uttryckligen skriva att 

mättnad har uppnåtts. Att mättnad har uppnåtts framgår i två artiklar. Freeman, Adams 

och Ashworth (2015) anger att mättnad uppnåtts efter den sista intervjun. Klinger 

(2005) uttrycker att mättnad uppnåtts genom att analys av text pågick tills inga nya 

teman framkom.  

 

I de tio artiklarna var fördelningen av de 119 deltagarna 97 män och 22 kvinnor. Vilket 

ger en procentuell fördelning på 82% män och 18% kvinnor. Dock var Freeman, Adams 

och Ashworths (2016); Jones & Curtin (2011) två studier där syftet utgick från 

forskning på män. Bortser man från dessa två studier så var fördelning mellan kvinnor 

och män i de 8 kvarvarande artiklarna 75% män och 25% kvinnor. Procentuellt sett var 

Nalder et.al (2013) studien med lägst antal kvinnliga deltagare, där en av 16 deltagare 

var kvinnor. Gendreau och Sablonnière (2013) hade högst antal kvinnliga deltagare, där 

hälften av de fyra deltagarna var kvinnor.   

 

Åldrarna i artiklarna varierade från 17 år (Conneeley 2012) upp till 66 år (Jones & 

Curtin 2011). Bredden på åldrarna var som lägst 18 år mellan den yngsta och den äldsta 

deltagaren (Klinger 2005). Störst bredd var 47 år. (O’Callaghan, Mc Allister & Wilson 

2012).  

 

Sju av de tio artiklarna uppger hur många år som gått sedan skadan skedde till när 

intervjun ägde rum (Douglas 2013; Freeman, Adams & Ashworth 2015; Geandreau & 
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Sablonnière 2013; Gelech & Desjardins 2011; Jones & Curtin 2011; Klinger 2005; 

Muenchberger, Kendall & Neal 2008). Av de sju artiklar som angav hur många år som 

gått sedan skadan var den kortaste tiden ett år (Muenchberger, Kendall & Neal 2008) 

och den längsta tiden var 31 år (Jones & Curtin 2011). I de enskilda artiklarna var 

spannet på när deltagarnas skada ägde rum olika brett, lägst spann mellan kortaste och 

längsta tiden sedan skadan ägde rum var 6 år (Geandreau & Sablonnière 2013). Högst 

spann var 29 år (Jones & Curtin 2011).  

 

Svårighetsgraden på THS framgick i åtta av de tio artiklarna. Där två av artiklarna 

angav att alla deltagare hade antingen måttlig till svår THS (Gelech & Desjardins 2011; 

O’Callaghan, Mc Allister & Wilson 2012). Muenchberger, Kendall & Neal (2008) 

angav att alla deltagare hade en ”signifikant” THS. I sex av artiklarna framgick hur 

många av deltagarna som hade vilken svårighetsgrad, där totalt 60 deltagare hade en 

svår THS, åtta deltagare hade okänd svårighetsgrad, tre en måttlig och en deltagare en 

lätt THS (Conneeley 2012; Douglas 2013, Freeman et.al 2015; Geandreau & 

Sablonnière 2013; Jones & Curtin 2011; O’Callaghan, Mc Allister & Wilson 2012). 

Svårighetsgraden på den THS framgick ej i två av de tio artiklarna (Klinger 2005; 

Nalder et.al 2013).   

 

Åtta av artiklarna angav orsaken till den THS (Conneleey 2012; Douglas 2013; 

Freeman, Adams & Ashworth 2015; Gelech & Desjardins 2011; Jones & Curtin 2011; 

Klinger 2005; Muenchberger, Kendall & Neal 2008; Nalder et al. 2013). Av de artiklar 

som angav orsak till den THS så var fördelningen 71% trafikolyckor, 10% misshandel, 

10% Fall, 4% olyckor på jobbet, 5% övriga olyckor.  

 

Sju av artiklarna angav om deltagarna arbetade eller ej (Douglas 2013; Freeman, Adams 

& Ashworth 2015; Gendreau & Sablonnière 2013; Gelech & Desjardins 2011; Jones & 

Curtin 2011; Klinger 2005; Muenchberger, Kendall & Neal 2008). Tre av dessa angav 

även vilket yrke deltagarna hade (Gendreau & Sablonnière 2013; Jones & Curtin 2011; 

Muenchberger, Kendall & Neal 2008). Två av dessa angav även yrket innan skadan 

(Gendreau & Sablonnière 2013; Jones & Curtin 2011).  
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Fyra av artiklarna anger relationsstatus (Gendreau & Sablonnière 2013; Jones & Curtin 

2011; Klinger 2005; Nalder et al. 2013). Två av dessa anger även relationsstatus innan 

olyckan (Gendreau & Sablonnière 2013; Jones & Curtin 2011).  

 

Freeman, Adams och Ashworth (2015) har en utförlig deltagarbeskrivning, här beskrivs 

även följande: Utbildningsnivå, Om deltagarna hade barn, etnicitet, om de drev några 

legala processer kopplat till olyckan eller upplevde skuld (legalt) relaterat till olyckan, 

vart skadan satt i hjärnan och vilken typ av skada som hjärnan råkat ut för, hur fysiskt 

begränsade deltagarna var, de kognitiva svårigheterna var beskrivna i variation. Det 

framgick även att två av deltagarna led av impotensproblem till följd av skadan. Skalor 

över depression, ångest och posttraumatiskstress redovisades också.   

 

4. DISKUSSION 
 
4.1. Huvudresultat 
Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva personers upplevelse av sin 

identitet och självbild efter en THS. Resultatet beskriver att personer med THS 

upplevde förluster i självbilden utifrån fysiska och kognitiva nedsättningar och sociala 

aspekter. Förlusterna i självbilden kunde upplevas av personer med THS som att de inte 

klarade av saker som de kunde göra innan skadan och att människor såg på dem 

annorlunda. Den inre självbilden upplevdes av en del personer med THS som bevarad, 

exempelvis att man hade samma humor eller arbetsmoral, men den inre bevarade 

självbilden kunde också upplevas hotad av hur andra såg på dem. Personer med THS 

beskrev att de behövde acceptera sin nya situation och sina förluster för att kunna gå 

vidare. Detta upplevdes av en del deltagare som en utdragen process som var 

svårhanterad. Att få berätta om sitt gamla jag, upplevdes av personer med THS som en 

viktig aspekt i ett nytt identitetsskapande. En del personer med THS beskrev 

upplevelser av att ha skapat en ny identitet och självbild, detta kunde av deltagarna 

upplevas som att ha blivit en ny människa. Vilket beskrevs som att de blivit bättre 

människor, att de ville hjälpa andra och att de hade fått nya perspektiv på livet.  

Alla artiklar beskrev undersökningsgruppens storlek och hur många som var män och 

kvinnor. Flertalet av artiklarna beskrev undersökningsgruppen utifrån skadans 

svårighetsgrad, hur lång tid som gått sedan skadan och orsaken till skadan. En av 
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artiklarna hade en mer utförlig beskrivning av undersökningsgruppen utifrån flera 

aspekter. 

 

4.2. Resultatdiskussion 

4.2.1 Förlorade delar av jaget  

I föreliggande litteraturstudies resultat framkom det att personer med THS upplevde att 

deras fysiska och kognitiva nedsättningar påverkade deras vardagliga liv såsom att inte 

kunna återgå till arbetet, detta upplevdes som en del av förlusterna i självbilden 

(Conneeley 2012; Jones & Curtin 2011; Nalder et al. 2013; O’Callaghan, McAllister & 

Wilson 2012). I en studie upplevde personer som har drabbats av en THS att återgången 

till arbetet efter skadan var en svår och smärtsam process. Att återgå till sysselsättningar 

som personer med THS hade innan skadan kunde upplevas som en stor sorg (Hooson, 

Coetzer, Stew & Moore 2013). Enligt Antonovksy (2005) kan begreppet hanterbarhet 

som är en del av KASAM bli låg om en person inte kan använda sina 

arbetslivserfarenheter eller utnyttja sin kapacitet. Donker-Cools, Joost, Daams, Wind 

och Frings-Dresen (2016) har i sin litteraturstudie undersökt olika interventionsprogram 

för att personer med en förvärvad hjärnskada ska kunna återgå till arbetet. Studien kom 

fram till att det fanns starka bevis för att återgång till arbetet förenklades vid insatser 

såsom utbildning och coaching. De mest effektiva insatserna var bland annat anpassade 

tillvägagångssätt, praktik och träning av sociala och arbetsrelaterade färdigheter, coping 

och känslomässigt stöd. Antonovsky (2005) beskriver att hanterbarhet innebär att det 

finns resurser för att klara av påfrestningar i livet. När påfrestningar sker i livet kommer 

en person med hög hanterbarhet att kunna ta sig igenom situationen lättare än en person 

med låg hanterbarhet. Resurser för att hantera en påfrestad situation kan komma från en 

själv men även av andra, såsom ens make eller hustru, vänner eller en läkare. Som 

beskrivet ovan upplever många personer utifrån resultatet förluster i självbilden kopplat 

till bland annat att inte kunna återgå till arbetet. Genom att införa arbetsrelaterade 

program anpassat till personer som har varit med om en THS skulle kunna bidra till att 

dessa personer kan uppnå hanterbarhet och därmed uppleva mindre förluster i 

självbilden kopplat till arbete och sysselsättning.  

 

I föreliggande litteraturstudies resultat framkom det att personer med THS ofta 

upplevde förluster i självbilden och identiteten kopplat till sociala aspekter. Personer 
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med THS upplevde att självbilden påverkades av att inte kunna delta i sociala aktiviteter 

och av hur andra människor såg på dem (Freeman, Adams & Ashworth 2015; Gelech & 

Desjardins 2011; Muenchberger, Kendall & Neal 2008; O'Callaghan, McAllister & 

Wilson 2012). Antonovsky (2005) menar att social uppskattning måste finnas för att 

kunna uppnå en hög grad av meningsfullhet. Begreppet meningsfullhet är en av de tre 

delar som utgör känslan av sammanhang (KASAM) som behövs för att kunna hantera 

påfrestningar i livet. Antonovsky (2005) beskriver att begreppet meningsfullhet är den 

viktigaste aspekten för att kunna uppnå hanterbarhet och begriplighet. Hög grad av 

meningsfullhet men låg hanterbarhet och begriplighet ger motivation till att skapa 

resurser som ökar hanterbarheten och begripligheten. En person som saknar hög 

meningsfullhet kan te sig uppgiven. En persons upplevelse av social uppskattning är 

individuell och kan till exempel upplevas även om ens sociala roll inte värdesätts av 

samhället men värdesätts av de närmsta. Det framkom även i föreliggande 

litteraturstudies resultat att personer med THS upplevde förluster i självbilden i hur 

familj och vänner såg på dem (Freeman, Adams & Ashworth 2015; Gelech & 

Desjardins 2011). Enligt Temkin, Corrigan, Dikmen och Machamer (2009) har THS en 

negativ påverkan på arbete, fritid, sociala relationer, funktionell status, livskvalité och 

ett självständigt liv. Personer med THS skulle eventuellt kunna uppleva svårigheter i att 

skapa en hög meningsfullhet på grund av avsaknad av social uppskattning.  

4.2.3. Processen av att skapa ett nytt jag  

Utifrån föreliggande litteraturstudies resultat upplevde personer med THS att det fanns 

ett behov av att jämföra sitt forna jag och sitt nya jag för att skapa sammanhang i 

självbilden (Douglas 2013; Freeman, Adams & Ashworth 2015; Gendreau & 

Sablonnière 2013; Muenchberger, Kendall & Neal 2008). Det framkom även i resultatet 

upplevelser av vikten av att prata med andra för att skapa en förståelse för vem de var 

efter skadan (Douglas 2013). Vickery, Gontkovsky, Wallace och Caroselli (2006) 

undersökte effekten av gruppterapi hos personer med en förvärvad hjärnskada där fokus 

var på förbättringen av självbilden. I gruppterapin ingick det bland annat att diskutera 

hur förändringarna före skadan och efter skadan hade påverkat deltagarna emotionellt 

och därmed hur deras självbild hade förändrats. Det visade sig att personer med en 

förvärvad hjärnskada fick en bättre självbild efter gruppterapin. I föreliggande 

litteraturstudies resultat framkom det även att processen av acceptans ibland kan vara 

lång och utdragen för personer med THS. Processen kunde försvåras eller förlängas av 
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förnekelse eller förminskande av deras problem(Jones & Curtin 2011; Muenchberger, 

Kendall & Neal 2008; O’Callaghan, McAllister & Wilson 2012). Antonovsky (2005) 

menar att personer med en hög KASAM har lättare att uttrycka sina känslor, att låta 

känslorna komma upp till ytan och inte tränga bort dem. De som har lätt för att uttrycka 

sina känslor skulle alltså kunna ha en högre KASAM än de som har svårt för detta. Det 

skulle även kunna vara så att de som har lätt för att uttrycka sig också mer effektivt tar 

sig igenom processen av acceptans.  

 
Jacobsson, Westerberg, Malec och Lexell (2011) har kommit fram till att KASAM inte 

skiljer sig för personer som har drabbats av en THS 6-15 år efter skadan jämfört med 

normalbefolkningen. Enligt Antonovsky (2005) är KASAM något som fluktuerar för en 

individ under hela livet, dock rör sig de flesta på ungefär samma grad av skalan i vuxen 

åldern och KASAM blir något mer konstant. Att Jacobsson et al. (2011) har funnit 

indikationer på att personer med THS som är 6-15 år efter skadan KASAM inte skiljer 

sig från normal befolkningen kan bero på att de som drabbats av en THS kan likt 

normalbefolkningen ha en låg eller en hög KASAM. Personer som har drabbats av en 

THS kan också ha haft en lägre KASAM första tiden efter skadan inträffade, men kan 

sedan uppnå den graden av KASAM de hade innan skadan.  

 

Som beskrivet i föreliggande litteraturstudies resultat kan processen av att skapa ett nytt 

jag hos personer med THS upplevas som lång och ibland svår (Muenchberger, Kendall 

& Neal 2008). Enligt Powell, Gilson och Collin (2012) finns olika faktorer som har ett 

signifikant samband med positiv personligutveckling efter en traumatisk hjärnskada. 

Dessa faktorer var bland annat att ha en känsla av meningsfullhet i kontexten 

betydelsefullhet och sammanhang. Andra faktorer var också socialt stöd, hög 

aktivitetsnivå, betalt arbete, nya stabila relationer sedan olyckan och mildare 

funktionsnedsättningar. I föreliggande litteraturstudies resultat beskriver flertalet 

deltagare att deras nya jag ofta hade med en ny roll i livet att göra som var förknippad 

med antingen det sociala eller en meningsfull sysselsättning (Douglas 2013; Jones & 

Curtin 2011; Klinger 2005; Muenchberger, Kendall & Neal 2008). I föreliggande 

litteraturstudies tema det nya jaget beskrivs upplevelser enbart i positiv bemärkelse, 

såsom att finna mening i att bli en bra far eller att ha en meningsfull sysselsättning, 

vilket kan indikera på att de som har negativa upplevelser av sin självbild och identitet 

inte kommit till detta stadiet. Vilket styrks av föreliggande litteraturstudies resultat, där  

Gendreau och Sablonnière (2013) beskriver att deltagarna som var mellan fem och elva 
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år efter sin skada så beskrev få av deltagarnas upplevelser som var kopplade till att ha 

skapat en ny identitet där de kände sig hela. Att Powell, Gilson och Collin (2012) studie 

indikerar på att meningsfullhet ger en hög positiv personligutveckling indikerar också 

på att en hög KASAM skulle kunna möjliggöra för en individ som drabbats av en THS 

att ha lättare för att skapa en ny självbild och identitet. Även om det har gått lång tid 

efter skadan kan det vara så att vissa personer med THS inte har resurserna eller finner 

en mening av att skapa en ny självbild och identitet. Enligt Antonovsky (2005) är ett 

svagt själv och en svag identitet kopplat till en låg KASAM.  

4.2.4. Undersökningsgruppen i de inkluderade artiklarna  

Antalet deltagare varierade i artiklarna som ingick i föreliggande litteraturstudie, Polit 

och Beck (2012) menar att deltagarantalet helt beror på fylligheten i datan som 

deltagarna kan erbjuda, det vill säga att de upplevt fenomenet och kan erbjuda mycket 

upplevelser och erfarenheter kring detta. Eftersom detta kan vara svårt att avgöra menar 

Polit och Beck (2012) att det bör skrivas ut att mättnad uppnåtts. Två artiklar beskriver 

uppnådd mättnad, varav Klinger (2005) definierar mättnad som att vid bearbetning av 

text bearbetades den tills det inte framkom några nya teman. Mättnad bestäms enligt 

Polit och Beck (2012) av att inga nya berättelser framkom i intervjuerna som skiljer sig 

helt från tidigare deltagares. Klinger (2005) definition av mättnad kan därför 

ifrågasättas. Att de övriga artiklarna inte beskriver om mättnad har uppnåtts kan 

innebära att det finns fler upplevelser som hade haft en betydelse till studiernas syfte.  

 

Att antalet kvinnor var lägre än antalet män skulle delvis kunna förklaras av att THS är 

vanligare bland män. I höginkomst länder har män 1,5 gånger så stor risk att råka ut för 

en THS jämfört med kvinnor, i låginkomstländer är risken för män att drabbas ännu 

högre, män drabbas således oftare av THS än kvinnor (De Cássia Almeida Vieira et al. 

2013; Hyder et al. 2007). De artiklar som ingår i föreliggande litteraturstudie är alla 

utförda i höginkomst länder. En annan orsak till lågt kvinnligt deltagarantal kan vara att 

personer med THS överlag kan vara svåra att lokalisera, eftersom att dessa personer 

kanske inte längre har kontinuerlig vård. Detta beskrivs av Muenchberger, Kendall och 

Neal (2008) som uttrycker att personer som är mer än 2 år efter sin skada kanske inte 

längre har någon kontakt med stödgrupper eller vården och därför är svåra att lokalisera. 

De potentiella deltagare som då framkommer är rent statistiskt sett också mest troligt 

män. Eftersom kön är en del i identiteten och det sociala könet vi tillskriver kvinnor och 
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män är med och formar självbilden skulle kvinnor och män potentiellt sätt kunna ha 

skilda upplevelser av sin identitet efter en THS. Niemeier et al. (2014) studie på 

skillnader mellan kvinnors och mäns återhämtning efter THS indikerar på att kvinnor 

har signifikant bättre medvetenhet om sin skada och sina funktionsnedsättningar. Som 

angivet i föreliggande litteraturstudies resultat är processen av att skapa en identitet 

beroende av acceptans och kan försvåras av att man exempelvis inte vill erkänna sina 

funktionsnedsättningar (O’Callaghan, McAllister & Wilson 2012). Därav kan det vara 

viktigt att undersöka både kvinnors och mäns upplevelser kopplat till självbild och 

identitet.  

 

Sju av de tio artiklarna angav hur lång tid som gått sedan skadan, där det varierade 

mellan ett år upp till 31 år sedan skadan inträffade. Värt att nämna är att i två av de tre 

artiklarna som inte uppger hur många år som gått sedan skadan kan bero på att syftet för 

det de ska studera uppenbart ligger nära i tiden för skadan. Conneeley (2012) intervjuar 

deltagarna första gången när de skrevs ut från rehabiliteringsavdelningen och sista 

intervjun äger rum ett år efter utskrivningen, dock framgår inte hur lång tiden för 

rehabilitering var. Studien av Nalder et al. (2013) hänvisar till att intervjuerna i 

genomsnitt ägde rum 9 månader efter utskrivning från sjukhuset, men anger inte hur 

lång sjukhusvistelsen var. Av de artiklar som har angett hur lång tid som gått sedan 

skadan kunde det skilja mellan 6 år upp till 29 år mellan deltagarna gällande när skadan 

ägde rum. Att det skulle kunna finnas skillnader kopplat till upplevelsen av identitet och 

självbild gällande tiden som gått sedan skadan går inte att utesluta.  

 

Två av artiklarna angav inte svårighetsgrad, av artiklarna som angav svårighetsgrad var 

det totalt 8 av 80 som hade en okänd svårighetsgrad, detta skulle kunna bero på att 

svårighetsgraden av THS kan vara svårdefinierat. Artiklarna anger dock inte varför 

deltagarna som deltog i deras studier hade en okänd svårighetsgrad. Babbage och 

Leathem (2000) undersökte 288 fall av måttlig till mycket svår traumatisk hjärnskada, 

22 (7% av deltagarna i studien) av dessa var svåra att diagnostisera, vissa bedömdes 

nästan omöjliga att diagnostisera.  

 

Det kan anses problematiskt att deltagarnas svårigheter i föreliggande litteraturstudies 

artiklar endast beskrivs utifrån om de har en måttlig till svår traumatisk hjärnskada. 

Freeman, Adams och Ashworth (2015) var den enda av artiklarna som beskrev sina 
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deltagares svårigheter mer ingående såsom vart skadan satt, vilken typ av problematik 

de levde med om den var mestadels kognitiv eller fysisk och hur svåra dessa 

nedsättningar var. Eftersom artiklarna berör självbild och identitet så kan detta anses 

vara relevant information då olika svårigheter skulle kunna påverka självbilden och 

identiteten på olika sätt. Några deltagare beskriver exempelvis i resultatet att de har en 

osynlig skada och de positiva och negativa upplevelserna av självbilden kopplat till 

detta, medan andra deltagare beskriver att de har en synlig skada (på grund av sina 

funktionsnedsättningar) och de positiva och negativa upplevelserna av självbild kopplat 

till detta.  

 

4.3. Metoddiskussion 
Författarna till föreliggande studie genomförde en deskriptiv litteraturstudie. För att öka 

kvalitén genomfördes den med inspiration från hur Polit och Beck (2012) beskriver hur 

en systematisk litteraturstudie ska genomföras. Utifrån syfte och frågeställning 

genomfördes relevanta sökningar efter artiklar. CINAHL och PsycINFO var de 

databaser som användes för att genomföra sökningarna. Båda databaserna omnämns av 

Polit och Beck (2012) som relevanta databaser för omvårdnadsforskning. Där CINAHL 

omnämns som en särskilt relevant databas för forskning inom omvårdnad. PsycINFO 

sågs av författarna till föreliggande studie som ett bra komplement då den är mer 

inriktad mot psykologiska aspekter.  

 

Sökorden som användes var relevanta för syftet och söktes på svenska i svenska mesh 

för att identifiera eventuella meshtermer och på så sätt öka förutsättningarna för 

relevanta sökträffar. Av orden självbild, identitet och traumatisk hjärnskada fanns en 

meshterm för ordet självbild, som var self concept. Att använda meshtermer kan ses 

som en styrka för att det ökar chansen att få relevanta träffar. I CINAHL genomfördes 

sökningarna i CINAHL Headings och i PsycINFO gjordes sökningarna i fritext. Det kan 

ses som en svaghet att författarna valde två olika sök strategier i de olika databaserna. 

Författarna valde att göra på detta sätt då CINAHL Headings nämns av Polit och Beck 

som ett eventuellt korrekt sätt att gå tillväga och författarna ansåg att detta skulle ge mer 

specifika träffar. I PsycINFO finns en motsvarande Thesaurus som ej användes av 

författarna till föreliggande studie. Dels för att sökningarna gav ett lågt utfall av artiklar 

men även för att PsycINFOs Thesaurus inte omnämns av Polit och Beck (2012) och 

författarna till föreliggande studie kunde därmed inte avgöra Thesaurusens pålitlighet. 
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Polit och Beck (2012) uttrycker också att en sökstrategi som anses fungera väl i en 

databas inte nödvändigtvis producerar ett gott resultat i en annan databas. Sökningarna 

måste därmed anpassas utifrån den aktuella databasen. Vid sökningarna användes den 

booleska kombinationen AND i båda databaserna för att få relevanta utfall där självbild 

och identitet var kopplat till traumatisk hjärnskada. Enligt Polit och Beck (2012) kan 

den booleska termen AND användas för att endast få sökträffar som innehåller 

kombinationer av söktermerna.  

 

Eftersom ett inklusionskriterie var att artiklarna skulle vara fritt tillgängliga i 

högskolans databas kan detta ses som en svaghet eftersom möjliga relevanta artiklar kan 

ha uteslutits. Detta kan påverka föreliggande studies möjligheter till att upprepas om 

sökningarna skulle göras från ett annat universitet eller högskola med andra tillgängliga 

artiklar. Artiklarna som valdes ut är alla på engelska och författarnas modersmål är 

svenska. Att författarna inte har engelska som modersmål kan ses som en svaghet då 

detta eventuellt kan ha lett till misstolkningar av text. Dock finns i föreliggande studies 

styrka att artiklarna granskades både separat och tillsammans av författarna då detta 

minskar risken för eventuella feltolkningar.  

 

Författarna valde vidare att begränsa sökningarna till studier som publicerats från 2004 

och framåt vilket kan ses som en svaghet då relevanta artiklar kan ha exkluderats på 

grund av att de är äldre än 2004. Dock kan dessa artiklar som är äldre anses irrelevanta 

eftersom fokus låg på att beskriva aktuell forskning.  

 

4.4. Kliniska implikationer  
Att som sjuksköterska ta del av hur personer som drabbats av THS upplever sin identitet 

och självbild kan leda till en ökad kunskap och förståelse för denna grupp och därmed 

ge förutsättningar till god kommunikation, stöd och vägledning. Sjuksköterskan 

kommer möta dessa patienter överallt i vården, exempelvis i akut-, intensiv-, 

rehabilitering-, och primärvården. Fokus i vårdandet av dessa patienter är olika 

beroende på vart man möter dem, men kan exempelvis handla om att rehabilitera 

fysiska och kognitiva nedsättningar, eller lära sig hantera nedsättningar. Författarna 

anser att sjuksköterskan behöver ha ett salutogent synsätt där hänsyn tas till fler aspekter 

av individen, såsom självbild och identitet. Begreppen hanterbarhet, begriplighet och 

meningsfullhet som ingår i KASAM kan vara hjälpsamt i sjuksköterskans arbete. 
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Genom att bedöma en persons KASAM kan sjuksköterskan se vilken typ av stöttning 

personen i fråga behöver. Vissa personer kanske inte ser en mening med livet utifrån 

begreppet meningsfullhet, ser man inte någon mening kan det vara svårt att vara 

motiverad till att använda de resurser som är tänkta att öka hanterbarheten och 

begripligheten. Genom att sjuksköterskan har en medvetenhet om KASAM i sitt 

vårdande, kan sjuksköterskan hjälpa dessa personer att hantera stressfulla situationer 

såsom att uppleva förluster i sin identitet och självbild och att försöka återfå eller skapa 

ett nytt jag.  

 

4.5. Förslag på fortsatt forskning 
Fortsatt forskning behövs kring rehabilitering och återhämtning gällande identitet och 

självbild hos personer som har drabbats av en THS. Även kvantitativ forskning som kan 

visa på åtgärder som kan hjälpa till att stärka identiteten och självbilden.   

 

4.6 Slutsats  
Resultatet beskriver att personer med THS upplevde förluster i självbilden utifrån 

fysiska och kognitiva nedsättningar och sociala aspekter. Personer med THS upplevde 

att de behövde acceptera sin nya situation och sina förluster för att kunna gå vidare. De 

beskrev även upplevelser av att ha skapat en ny identitet och självbild. Att som 

sjuksköterska ta del av hur personer som drabbats av THS upplever sin identitet och 

självbild kan leda till en ökad kunskap och förståelse för denna grupp och därmed ge 

förutsättningar till att ge stöd, god kommunikation och vägledning 
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