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ABSTRAKT 

Bakgrund: Självskadebeteende innebär att en person avsiktligen tillfogar sig fysiska 

kroppskador. Personer med ett självskadebeteende beskrivs som en svår grupp att 

behandla. Både inom somatisk och psykiatrisk vård framkom det att vårdpersonal 

upplevde det svårt att hantera och vårda personer med ett självskadebeteende.  

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa vårdpersonalens erfarenheter 

av och attityder till att vårda personer med ett självskadebeteende. 

Metod: Tio kvalitativa vetenskapliga artiklar utgör resultatet i denna litteraturstudie 

och kvalitetsgranskades med IMRAD-modellen. Innehållsanalys med en manifest 

ansats användes för att granska, analysera och sammanställa resultatet. 

Resultat: Det resultat som framkom sammanställdes i fyra huvudkategorier. Dessa 

var vårdpersonalens kompetens och förhållningssätt, vårdpersonalens känslomässiga 

reaktioner, hanteringsstrategier för att klara arbetet och organisationens inverkan. 

Slutsats: Bristfällig utbildning och negativa attityder försämrar omvårdnaden. Det 

är därför viktigt att vårdpersonal får utbildning och handledning för att de ska få 

verktyg att hantera sina känslor och därigenom medverka till god omvårdnad för 

personer med ett självskadebeteende. 

 

Nyckelord: Självskadebeteende, vårdpersonal, erfarenheter, attityder.  



 

ABSTRACT 

Background: Self-harm behaviour means that a person intentionally inflict 

physical injury to the body. Persons with a self-harm behaviour is described as a 

difficult group of patients to attend. Caregivers in the somatic and psychiatric care 

experienced it hard to handle and care for people with a self-harm behaviour.  

Aim: The aim of this study was to describe caregivers’ experiences of and attitudes 

towards caring for persons who engage in self-harm. 
Method: Ten qualitative scientific articles constitutes the result of this study and 

was quality-assured with the IMRAD-model. Content analysis with a manifest 

approach was used to examine, analyze and compile the results. 

Results: The results obtained were summarized in four main categories. These were 

caregivers’ competence and approach, caregivers’ emotional reactions, coping 

strategies to cope with the work and impact of the organization. 

Conclusion: Lack of education and negative attitudes deteriorates caring. Therefore 

it is important that caregivers’ get education and supervision so that they get tools for 

the management of feelings and thereby being able to participate in providing a good 

care for persons with a self-harm behaviour. 

 

Keywords: Self-harm, caregivers’, experiences, attitudes. 
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BAKGRUND 

Självskadebeteende är ett begrepp som sammanfattar ett beteende som går ut på att 

en person avsiktligen ådrar sig själv fysiska kroppsskador på sådant sätt som att 

skära eller bränna sig. Benämningen icke suicidalt självskadebeetende, eller som det 

heter på engelska non-suicidal self-injury (NSSI) (Se Bilaga 1, definition av 

självskadebeteende enligt DSM-5), beskrivs som ett handlingssätt vilket används 

utan intention att avsluta sitt liv. Detta skiljer NSSI från ett suicidbeteende där 

ändamålet är att dö (ICD-10-SE 2011; APA 2013). I en studie av Brunner et al. (2014) 

framkom det att mer än en fjärdedel av Europas ungdomar medvetet tillfogade sig 

själva skada. Vad som var utmärkande var att enbart 5 % av ungdomarna som ingick i 

studien valde att söka hjälp för sitt självskadande. Denna litteraturstudie handlar om 

vårdpersonalens erfarenheter av och attityd till att vårda personer med ett självskade-

beteende.  

 

Vårdpersonal inom somatisk och psykiatrisk vård upplevde det krävande att vårda 

personer med ett självskadebeteende och en stor problematik var avsaknaden av 

kunskap (SBU 2015, 42). I en studie av Lindgren et. al. (2011) beskrev vårdpersonal 

dessa personer som uppmärksamhetssökande och manipulativa vilket skapade en 

osäkerhet kring hur de skulle bemöta dem. Hopplöshet, frustration och ilska är andra 

känslor som vårdpersonal beskrev vid vårdandet av personer med ett 

självskadebeteende. De upplevde även hur de ständigt behövde vara på sin vakt. 

 

Simpson (2006) beskrev att ett självskadebeteende oftast berodde på att personer 

ville lätta eller kontrollera sina emotionella smärtor. De kunde ofta ha en historia 

bakom sig som inkluderade sexuellt utnyttjande vilket påverkat deras behov av 

trygghet. Detta orsakade i sin tur företroendeproblematik hos dessa personer vilket 

kunde skapa svårigheter när det kom till relationer. 

 

Det framkom i en studie av Cooper et. al. (2011) att ett självskadebeteende kunde öka 

risken för suicid. James, Stewart och Bowers (2012) menade att det fanns starka 

kopplingar mellan ett självskadebeteende och psykisk ohälsa. I samma studie kom de 

fram till att 90 % av de som hade ett självskadebeteende uppfyllde olika kriterier för 

att bli diagnosticerad med olika former av psykiatriska diagnoser. 
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SBU (2015) beskrev att ett självskadebeteende är något som under 2000-talet alltmer 

uppmärksammats såväl inom skola, sjukvård, massmedia och samhället i stort. Detta 

beteende kunde bero på många känslor och kunde vara något som var svårt att 

greppa för yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården. Avsaknaden av kunskap 

förde ofta med sig att personer med ett självskadebeteende upplevde en dålig attityd 

från vårdpersonalens sida (3). I en rapport av Socialstyrelsen (2004) framgick det att 

inom sjukvården fanns det en överhängande brist angående kunnande om personer 

som skadade sig själva. Främst saknades det adekvat forskning kring behandling 

samt riktlinjer vid omvårdnaden för personer med ett självskadande beteende (35). 

 

Mchale och Felton (2010) framförde att det fanns både positiva och negativa attityder 

bland vårdpersonal mot personer med ett självskadebeteende. Den största orsaken 

till dålig attityd bland personal var bristande utbildning. Positiva attityder däremot 

kunde länkas till bättre förståelse av ett självskadebeteende. I studien beskrevs det 

hur många med ett självskadebeteende tog hand om sina sår hemma, trots att många 

av dessa sår skulle behöva omhändertas i sjukhusmiljö. Det framgick att denna 

distansering främst berodde på ett dåligt bemötande från vårdpersonalens sida. Det 

framkom i en rapport av SBU (2015) att vårdpersonal inte alltid förstod personer med 

ett självskadebeteende. Detta kunde skapa en komplex omvårdnadssituation där den 

självskadande personen kunde ses som provocerande (3). 

 

I en studie av Friedman (2006) berättade vårdpersonal att ett självskadebeteende var 

svårhanterat och att de inte var säkra på hur de skulle arbeta kring det på bästa 

möjliga sätt. Personalen menade att ett självskadebeteende kunde ses som 

uppmärksamhetssökande eller för att de självskadande personerna var i någon slags 

personlig nöd. 

 

Edwards och Hewitt (2008) beskrev i en studie att vårdpersonal använde sig av 

metoder som att tillåta eller inte tillåta ett självskadebeteende för att underlätta 

arbetet. Personalen beskrev upplevelsen av att vara fast mellan olika val de behövde 

ta ett beslut om. Vårdpersonalen ville ge ansvaret till de självskadande personerna, 

men de fruktade att bli anklagade om någonting livshotande skulle inträffa. Detta 

kunde ligga till grund för att tillåta ett självskadebeteende under kontrollerade 

former. 
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Vid ett självskadebeteende blev både den som utsatte sig själv för det och dess anhö-

riga väldigt lidande (Lindgren, Åström och Hällgren Graneheim 2010). 

Vårdpersonals arbetsområde är att lindra både patientens och de anhörigas lidande, 

befrämja hälsa och ge vård på lika villkor (SFS 1982:763). Vårdpersonalens vårdande 

roll är att hjälpa den självskadande personen att handskas med sitt psykiska lidande 

och finns metoder för att ta itu med det (Long, Manktelow och Tracey 2015). I en 

studie av Taylor et. al. (2009) beskrevs det att vårdpersonal visade en ogynnsam 

attityd gentemot personer med ett självskadebeteende då de ofta kunde upplevas 

provokativa. I samma studie framgick det att dessa attityder berodde på brist i 

kunskap om ett självskadebeteende. Om sjuksköterskan kunde uppfatta och bistå de 

tillgångar som en person med ett självskadebeteende hade så kunde man underlätta 

egenvård. 

 

SBU (2015) skrev om självskadebeteende där man kunde läsa att vårdpersonal som 

hade mer kännedom kring ett självskadebeteende hade en annan insikt i de 

svårigheter som normalt fanns i omvårdnaden. De fick även med sig redskap som 

kunde vara till nytta i det jobb de hade. Detta medförde att det blev en mer 

anpassningsbar arbetssituation och att man på ett fördelaktigare sätt kunde bemöta 

behoven hos de självskadande personerna. Vårdpersonal som var engagerade och 

hörde personernas behov uppfyllde en viktig del i att gynna återställningen till det 

normala hos personer med ett självskadebeteende. Det anses därför vara viktigt att 

ha kunskap kring hur vårdpersonal upplever att vårda och de attityder de har till 

personer med ett självskadebeteende för att kunna få en ökad förståelse för detta (13-

17, 42). 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa vårdpersonalens erfarenheter av och 

attityder till att vårda personer med ett självskadebeteende. 

 

METOD 

Kvalitativ ansats har använts vid skrivandet av denna litteraturstudie. Friberg (2012) 

beskrev att vid en litteraturstudie så kombineras forskning som tidigare gjorts och 

som sedan bildar ett nytt svar och en ny totalitet. Det som är tänkt att uppkomma 

med kvalitativ forskning är ökad insikt, större kunskap om tidigare erfarenheter och 
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att förståelsen växer kring det valda temat (121-124). Författarna till denna 

litteraturstudie bedömde att en kvalitativ litteraturstudie baserad på kvalitativa 

artiklar var det mest lämpade för att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av och 

attityder till att vårda personer med ett självskadebeteende. Resultatet i denna 

litteraturstudie är baserad på tio kvalitativa vetenskapliga artiklar. 

 

Sökmetoder 

Polit och Beck (2013) beskrev att CINAHL och PubMed är de mest lämpade 

databaserna för sjuksköterskor vid sökandet av forskning som handlar om 

omvårdnad. Detta för att dessa databaser har referenser till en mängd 

omvårdnadsrelaterade tidskrifter, avhandlingar och examensarbeten (120-122). De 

vetenskapliga artiklar som användes till denna litteraturstudies resultat hämtades via 

PubMed samt CINAHL kombinerat med PsycINFO. Sökord som har använts är: 

attitudes, car*, care, caring, experience, experiences, non-suicidal, non-suicidal self-

harm, nurs*, nursing, self-harm, self-injury och staff. Sökresultatet redovisas (Se 

Bilaga 2). 

 

Urval 

Urvalet bestod av tre etapper. I det första urvalet så stämde artikelns titel med denna 

litteraturstudies syfte. I andra urvalet har båda författarna till denna litteraturstudie 

läst igenom abstraktet och att det då stämde överens med syftet. I det tredje urvalet 

överensstämde artikeln i helhet med denna litteraturstudies syfte. Artikelöversikt 

redovisas (Se Bilaga 3). Författarna valde att exkludera studier gjorda på personer 

yngre än 18 år till de artiklar som ingick i litteraturstudiens resultat. Detta eftersom 

författarna ville skriva en litteraturstudie baserad på vårdpersonalens erfarenheter av 

och attityder till att vårda vuxna personer med ett självskadebeteende. Det har inte 

nämnts något om diagnoskriterier i den litteraturstudie som har genomförts. 

Vetenskapliga artiklar som publicerades före år 2000 exkluderas för att forskningen 

skulle vara så ny som möjlig. 

 

Inklusionskriterier var att de vetenskapliga artiklarna skulle vara peer-reviewed och 

ha omvårdnad som ingående sökord. De skulle vara kvalitativa och fokusera kring 

vårdpersonalens erfarenheter av och attityder till att vårda personer med ett 

självskadebeteende. Vårdpersonalen i resultatartiklarna behövde inte vara knutna till 
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någon speciell klinik eller avdelning. De artiklar som togs med i resultatet 

kvalitetsgranskades med hjälp av IMRAD–modellen som innebär att det ska finnas 

introduktion, metod, resultat och diskussion i artikeln (Polit och Beck 2013, 62).  

 

Analys 

I denna litteraturstudie användes innehållsanalys med inriktning på manifest ansats 

för att analysera vetenskapliga studier. Den manifesta ansatsen bearbetar 

textmaterial, dess innebörd och berättar om olika beståndsdelar. Innehållsanalysen 

strävar efter att återberätta människans beteende, vår sociala sammanslutning och de 

historiska framstegen som gjorts (Olsson och Sörensen 2011, 210). När man 

analyserar innehållet från en kvalitativ studie bör man enligt Friberg (2012) läsa 

igenom studien ett flertal gånger, med fokus på resultatet. Sedan bör man leta efter 

olika teman som uppstår i resultatet för varje enskild studie, för att sedan 

sammanställa dessa. Efter detta kollar man efter skillnader och likheter mellan de 

olika studierna och identifierar återkommande teman. Därefter gör man en 

beskrivning med de teman man hittade som grund (127-129). Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012) beskrev att kontexten har en stor betydelse när man ska plocka ut 

alla teman. Man kan inte enbart plocka ut ett textstycke ur omgivningen utan man 

måste förstå omgivande text (189). 

 

Allt arbete har skett i samråd där båda författarna samarbetat på plats med varandra. 

Arbetet delades inte upp mellan författarna och inga specifika ansvarsområden 

delades ut. Allt arbete har hanterats systematiskt där båda författarna hade kommit 

överens om de dagar man skulle arbeta med litteraturstudien. 

 

Forskningsetik 

Enligt Kjellström (2012) bör medicinsk klinisk forskning vara etiskt granskad med 

hänsyn till Helsingforsdeklarationen. I Sverige finns det enligt författaren två lagar 

som etiskt reglerar forskning. Den första är Lagen om etikprövning av forskning som 

avser människor (SFS 2003:460) och den andra är Personuppgiftslagen (SFS 

1998:204). Detta arbete är ett studentarbete i grundutbildningen och ses därför inte 

som forskning. Det innebär att detta arbete inte behöver någon regional nämnd som 

granskar den (74-75). Författarna till denna litteraturstudie har valt att inkludera 

vetenskapliga artiklar där det inte framgått om de var etiskt granskade. Hänsyn har 
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dock tagits till att alla deltagande i de vetenskapliga artiklarna har blivit informerade 

om etiska riktlinjer och fått möjlighet till anonymitet. 

 

RESULTAT 

För att belysa vårdpersonalens erfarenheter av och attityder till att vårda personer 

med ett självskadebeteende har det i detta arbete redovisats resultat utifrån tio 

artiklar. Efter att alla artiklar hade blivit analyserade framkom fyra huvudkategorier 

samt elva underkategorier. Nedan redovisas resultatet (Tabell 1) och förklaras i 

löpande text. 

 

Tabell 1. Översikt av resultatets huvudkategorier och underkategorier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Huvudkategorier  Underkategorier 

 
 

Vårdpersonalens 
kompetens och 

förhållningssätt 

 

 

Brist på utbildning och 

kunskap 

 

Personlig attityd försvårar 

eller underlättar 

 

 

 
 

Vårdpersonalens 

känslomässiga 
reaktioner 

 

Frustration och skuldkänslor 

 

Känsla av osäkerhet, 

maktlöshet och hjälplöshet 

 

Rädsla och ilska 

 

Känna sig manipulerad 

 

 
 

 
Hanteringsstrategier 

för att klara arbetet 

 

Tillåta eller inte tillåta ett 

självskadebeteende 

 

Hitta förklaringar till ett 

självskadebeteende 

 

Ständigt vara på sin vakt 

 

 

 
Organisationens 

inverkan 

 

 

Oklara riktlinjer försvårar  

 

Behov av handledning och 

stöd 
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Vårdpersonalens kompetens och förhållningssätt 

Ett resultat som framkom var att det hos vårdpersonal fanns en brist på utbildning 

och kunskap samt att den personliga attityden försvårar eller underlättar 

omvårdnaden. 

 

Brist på utbildning och kunskap 

Vårdpersonal i en studie av Slaven och Kisely (2002) upplevde att de saknade 

utbildning för att kunna hantera de patientrelaterade psykiatriska besvär som 

uppstod vid vårdandet av personer med ett självskadebeteende. Lundegaard Mattson 

och Binder (2015) beskrev hur deltagande vårdpersonal menade att mycket av 

självskadebeteendet som inträffade var av allvarlig grad. Detta gjorde att det blev en 

viktig uppgift att ha kunskap om det var ett självmordsförsök eller en episod av 

självskadande då detta avgjorde vilken behandlingsform som skulle ordineras. 

 

I en studie av Artis och Smith (2013) uttryckte vårdpersonal att det var viktigt att 

upptäcka om det fanns något djupt fenomen som orsakade ett självskadebeteende. I 

studien framgick det att personalen bedömde att de saknade kunskap för att bedöma 

allvarlighetsgraden av ett självskadebeteende på ett effektivt sätt. Utbildning och 

kunskap gjorde vårdsituationer med självskadande personer lättare att hantera. Det 

beskrevs att vårdpersonal saknade en djupare förståelse kring självskadebeteende för 

att kunna bedriva effektiv omvårdnad för dessa personer. Det framkom även att 

situationen förvärrades då det fanns begränsade möjligheter till utbildning. Inom den 

grundläggande sjuksköterskeutbildningen var det dessutom en begränsad mängd 

undervisning kring ämnet psykiatri, och därmed självskadebeteende. Vårdpersonalen 

syftade på att kunskap var en viktig faktor för att få en ökad förståelse för personer 

med ett självskadebeteende. I studien framkom det att erfarenhet var viktigt för ett 

ökat självförtroende. Vårdpersonal som hade högre utbildning inom psykiatri 

upplevdes av kollegor vara till större hjälp för den självskadande personen vid 

tillfrisknandet. 

 

Personlig attityd försvårar eller underlättar 

En negativ attityd uppstod hos vårdpersonal när icke uppskattade beteenden 

uppvisades från personer med ett självskadebeteende. Detta gav upphov till att 

personalen fick ett ändrat beteendemönster för att undvika dessa personer (Artis och 
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Smith 2013). Lundegaard Mattson och Binder (2015) beskrev att ett 

självskadebeteende inte bör bli nonchalerat av vårdpersonal även om det var ett 

upplevt uppmärksamhetsbehov som var grunden till det. Att nonchalera personen 

skulle enbart sända en signal att vårdpersonalen inte brydde sig och att den 

självskadande personen skulle kunna fortsätta med sitt beteende. 

 

I en studie av Tofthagen, Talseth och Fagerström (2014) framkom det att 

vårdpersonal kunde uppleva en persons återfall i ett självskadebeteende som ett 

nederlag och ge upphov till en negativ attityd och distansering gentemot denne. Det 

framgick i studien att attityden och distanseringen som uppstod kunde trigga igång 

ett självskadande beteende hos personerna. 

 

Ett objektivt, tydligt och vänligt bemötande var viktiga attityder att ha i åtanke när en 

person med ett självskadebeteende nyligt hade självskadat sig framkom det i en 

studie av Salzmann-Erikson, Persson och Fallqvist (2014). Vårdpersonalens 

erfarenheter av och attityder till att vårda personer med ett självskadebeteende 

handlade bland annat om hur viktigt det var att lämna sina känslor utanför vid ett 

samtal med den självskadande personen.  

 

Att vilja förstå vem personen bakom ett självskadebeteende är och dennes tidigare liv 

var något som förespråkades av vårdpersonal (Tofthagen, Talseth och Fagerström 

2014). En attityd som inte var dömande eller skuldbeläggande var en viktig faktor då 

vårdpersonal ofta upplevde att personer med ett självskadebeteende skämdes över 

sitt uppförande. Personalen framhävde att det var viktigt att ha en vänlig och 

respektfull attityd där man skulle tro på dessa personers återhämtning. För att hjälpa 

dessa personer var det därför viktigt att lära känna dem, se personen bakom 

självskadebeteendet och främja en dialog. 

 

Vårdpersonalens känslomässiga reaktioner 

I denna huvudkategori framkom känslomässiga reaktioner som frustration och 

skuldkänslor. Andra känslomässiga reaktioner var osäkerhet, maktlöshet, hjälplöshet 

samt rädsla och ilska. Det framkom även att det fanns en känsla av att känna sig 

manipulerad och styrd. 
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Frustration och skuldkänslor 

Wilstrand et. al. (2007) beskrev i en studie att det uppstod frustration bland 

vårdpersonal när de utsattes för skräckfyllda omvårdnadstillfällen relaterat till 

självskadande personer. Detta skapade en ilska hos personalen som riktades mot 

personer som självskadade sig själva. Frustrationen som uppstod gjorde att 

vårdpersonalen förlorade fokus, började skrika och förlöjliga dem. De berättade även 

om frustrationen som uppkom över att övervaka personerna och samtidigt respektera 

deras integritet. Vårdpersonal i en studie av Thompson Powis och Carradice (2008) 

talade om hur frustrerande arbetet kunde vara när personer med ett 

självskadebeteende inte återhämtade sig. Dessa personer sågs både som utmanande 

och frustrerande att vårda.  O’Donovan och Gijbels (2006) skrev att vårdpersonal 

kände hur frustration uppstod specifikt när de vårdade en person som fått återfall i 

sitt självskadebeteende. 

 

Skuldkänslor kunde ofta uppstå hos vårdpersonalen när de misslyckades med att 

kontrollera dessa personer. Även känslor som frustration och irritabilitet kunde 

uppkomma bland vårdpersonal när de vårdade personer som beskrevs och 

uppfattades som uppmärksamhetssökande (Artis och Smith 2013). Personalen 

menade att det tog tid från andra personer som verkligen behövde vård. 

 

Känsla av osäkerhet, maktlöshet och hjälplöshet 

Vårdpersonalen i en studie av Slaven och Kisely (2002) berättade om hur avsaknaden 

av självförtroende skapade en känsla av osäkerhet vid vårdandet av personer med ett 

självskadebeteende. Detta gjorde att de antingen undvek dem eller kände sig 

obekväma med att vårda dem. Personalen kände maktlöshet och hjälplöshet då 

övriga patienter på en vårdavdelning inte fick lika mycket vård och de upplevde att all 

tid lades på vårdandet av den självskadande personen. Känslor av hjälplöshet 

uppstod då de inte kunde utföra den omvårdnad som var planerad. Salzmann-

Erikson, Persson och Fallqvist (2014) visade i sin studie att vårdpersonal kände att 

självskadande personer framkallade många känslor hos dem. Dessa känslor var bland 

annat osäkerhet, maktlöshet och hjälplöshet som också ledde till känslor av 

dysterhet. Vårdpersonal i studien nämnde hur dessa känslor av hjälplöshet hindrade 

dem från att förstå självskadande personer. Ett självskadebeteende var något som 

hela personalgruppen blev känslomässigt påverkade av. 
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Rädsla och ilska 

Vårdpersonal upplevde tunga känslomässiga reaktioner som rädsla och dessa 

beskrevs påverka omvårdnaden av personer med ett självskadebeteende (Wilstrand 

et. al. 2007). Vidare framkom det att ilska riktades mot dessa självskadande personer 

eftersom vårdpersonal upplevde vissa vårdsituationer som skrämmande. Thompson, 

Powis och Carradice (2008) visade i sin studie att vårdpersonal upplevde ilska 

gentemot personer som upplevdes som manipulerande. Personalen var även rädda 

över att överlåta egenansvar till personerna gällande deras hälsa. Detta eftersom de 

var rädda att bli anklagade om någonting skulle hända. Rädsla vid olika 

omvårdnadssituationer var ett annat återkommande tema i studien. Denna rädsla var 

svår att släppa och beskrevs av personalen som att jobbet togs med sig hem och 

påverkade sömnen. 

 

Känna sig manipulerad 

I en studie av Wilstrand et. al. (2007) framkom det att vårdpersonal kände rädsla 

inför självskadande personers handlingar och att de kände sig manipulerade och 

lurade av dem. Artis och Smith (2013) beskrev i en studie hur vårdpersonal ansåg att 

självskadandet som personer utförde kunde tolkas som manipulation.  

 

Vårdpersonal framförde i en studie av Marzano, Adler och Ciclitira (2013) hur de 

upplevde en skräck mot att vara kontrollerade. De berättade hur de kände sig 

manipulerade på det sätt att personerna med ett självskadebeteende hotade att skada 

sig själva om de inte fick igenom sin vilja. Vårdpersonalen beskrev en händelse där en 

person hade hotat med att skära sig själv om inte de gjorde det som denne ville. Efter 

ett sådant tillbud framkom det att de var tvungna att omhänderta dessa personer på 

grund av sin skyldighet men att personerna var medvetna om det och utnyttjade 

detta. 

 

Hanteringsstrategier för att klara arbetet 

Ett annat resultat som framkom i denna litteraturstudie var olika 

hanteringsstrategier för att klara arbetet så som att tillåta eller inte tillåta ett 

självskadebeteende, hitta förklaringar till ett självskadebeteende och att ständigt 

behöva vara på sin vakt. 
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Tillåta eller inte tillåta ett självskadebeteende 

När en person med risk för att tillfoga sig själv skada blev inskriven på en psykiatrisk 

avdelning konfiskerades alla farliga objekt så som vassa föremål, narkotika och 

tändare (Tofthagen, Talseth och Fagerström 2014). I samma studie berättade 

vårdpersonal hur de upplevde olika attityder kring hur mycket en person bör tillåtas 

skada sig själv innan åtgärder ordineras. Det framkom två teman kring om man 

skulle tillåta eller inte tillåta ett självskadebeteende. Det första temat handlade om att 

inte alls tillåta en person att självskada sig. Allt självskadande blev förhindrat genom 

kontrollering, medicinering, övervakning, begränsningar och metalldetektorer. Det 

andra temat handlade om att tillåta ett självskadebeteende till en viss grad. Det 

framkom att en person gavs tillgång till föremål som kunde användas i avsikt att 

självskada sig med. Vårdpersonalen beskrev att när en person fick självskada sig till 

en viss grad så kunde det förebygga allvarligare former av självskadande. Detta kunde 

även hjälpa personen att bemästra sitt psykiska lidande. 

 

Hitta förklaringar till ett självskadebeteende 

Vårdpersonal beskrev i en studie av Thompson, Powis och Carradice (2008) att ett 

självskadebeteende fyller en slags funktion. Det kunde vara ett sätt att hantera 

känslor då den fysiska smärtan lättade på den psykiska smärtan. Vårdpersonal hade 

olika teorier om vad som fick en person att tillfoga sig självskada (Artis och Smith 

2013). De trodde att personerna skadade sig själva eftersom det var, förutom en 

hanteringsstrategi, ett sätt att få uppmärksamhet eller ett rop på hjälp. Att medveten 

manipulation skulle vara orsaken beskrevs av vårdpersonal vara något som skedde i 

undantagsfall. De uttryckte även att ett självskadebeteende var en respons på en 

speciell händelse som hade inträffat. 

 

I en studie av Thompson, Powis och Carradice (2008) framkom det hur vårdpersonal 

försökte förstå sig på ett självskadebeteende, som enligt personalen själva verkade 

vara ett komplext beteende. De diskuterade om att beteendet kunde vara ett sätt att 

hantera ilska. I de flesta fall kunde det vara en riktig utmaning att förstå sig på vad 

som egentligen orsakade ett självskadebeteende och personalen försökte hitta olika 

förklaringar för att förstå sig på det för att klara arbetet. 
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Ständigt vara på sin vakt 

I en studie av Tofthagen, Talseth och Fagerström (2014) beskrev vårdpersonal hur de 

kunde uppmärksamma när en episod av självskadande var på väg att starta, hade 

startat eller redan hade skett. De menade att man behövde ständigt vara på sin vakt 

och identifiera varningssignaler. Vårdpersonalen berättade att när en person med ett 

självskadebeteende som var inskriven på en vårdinrättning och inte hade setts till 

eller hört av sig på ett längre tag var det läge att kolla att allt var under kontroll. Det 

beskrevs även i studien att personalen ständigt sökte efter utlösande faktorer till ett 

självskadande. Dessa faktorer kunde exempelvis vara bortstötning eller ensamhet. Ett 

självskadebeteende kunde även utlösas av att vårdpersonal inte fanns tillgänglig eller 

att det hade blivit kväll. Vårdpersonalen beskrev i en studie av Wilstrand et. al. 

(2007) hur de hela tiden kände sig tvungna att vara på sin vakt då de var medvetna 

om att ett självskadebeteende kunde leda till en livshotande skada. De beskrev att 

känslan av att ständigt vara på sin vakt berodde på risken som fanns att hitta 

personen allvarligt skadad eller död. 

 

Organisationens inverkan 

I denna huvudkategori framkom det hur oklara riktlinjer försvårade omvårdnaden 

samt hur viktigt behovet av handledning och stöd var för vårdpersonalen. 

 

Oklara riktlinjer försvårar 

Slaven och Kisely (2002) beskrev i en studie vårdpersonalens erfarenheter av att 

vårda personer med ett självskadebeteende. Vårdpersonalen belyste avsaknaden av 

riktlinjer för att bedriva effektiv omvårdnad för dessa personer. Detta inkluderade 

erfarenheter av personal som arbetade på flera olika sjukhus. Allmänläkarna hade 

inte som rutin att träffa sina patienter, om inte självskadandet var i en medicinskt 

allvarlig form. Det framgick i samma studie att detta skapade en stor variation i 

vårdandet av personer med ett självskadebeteende. Vårdpersonal som deltog i 

studien berättade om hur de hade tron att läkarna hade huvudansvaret för patienter 

med ett självskadebeteende. Detta hade skapat en osäkerhet kring om de kunde 

kontakta en psykiatrisk klinik på eget initiativ utan en läkares tillstånd. Vårdpersonal 

förklarade hur avsaknad av riktlinjer resulterade i att de hittade på egna olika 

strategier på hur man borde arbeta med dessa personer (Thompson, Powis och 

Carradice 2008). 
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Behov av handledning och stöd 

Personalinriktad handledning samt reflekterande samtal var något som användes för 

att vårdpersonal skulle orka med att vårda personer med ett självskadebeteende 

(Salzmann-Erikson, Persson och Fallqvist 2014). Detta gjordes även för att de skulle 

finna det lättare att hantera arbetsdagen och det kunde exempelvis innebära att de 

innan arbetspasset samlades för att samtala med varandra. För att arbetsmiljön 

skulle bli mer positiv handleddes och stöttades samtliga inom arbetsgruppen. Det 

framkom i studien att det fanns en brist på handledning med vårdpersonal som hade 

handledarutbildning och detta skapade ett hinder i omvårdnaden av personer med ett 

självskadebeteende. Det beskrevs i studien att alla skulle vara lika delaktiga när man 

vårdade dessa personer och att man som arbetsgrupp skulle vara sammansvetsade. 

De menade att det var viktigt att inte skuldbelägga någon i vårdpersonalen när en 

person hade självskadat. En icke fungerande vård påstods uppstå när det saknades 

öppenhet och kommunikation i vårdteamet. 

 

Vårdpersonal berättade att de upplevde att det efter kontorstid fanns en avsaknad av 

att kunna få handledning angående de självskadande personernas psykiatriska 

besvär. De nämnde även en avsaknad av stödtjänster som hade behövts vid akuta 

situationer (Slaven och Kisely 2002). Thompson, Powis och Carradice (2008) beskrev 

hur vårdpersonal tyckte det var bra att veta olika tillvägagångsätt för att klara av 

arbetet med personer som har ett självskadebeteende. Det var viktigt med 

handledning och informellt stöd under arbetets gång. Med handledning menades 

hjälp till att utveckla kliniska färdigheter, möjlighet att tala om den känslomässiga 

reaktion som kunde uppstå under arbetet samt fungera som ett tillfälle att få stöd. 

Vårdpersonalen i studien beskrev även hur viktigt det var att få stöd från sina 

kollegor då man arbetade. 

 

För att kunna hantera arbetet kring personer med ett självskadebeteende beskrev 

vårdpersonal hur viktigt det var med handledning och informellt stöd. (Thompson, 

Powis och Carradice 2008). Handledningen hade som funktion att vårdpersonal 

kunde tala ut om sina känslor och få stöd. Inom vårdteamet så förekom ständiga 

uppmaningar till att söka stöd om man kände ett behov av det. Det framgick att 
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vårdpersonal i studien vågade lita på sina kollegor när de behövde tröst eller tips 

kring arbetet med personer som självskadade. 

 

I en studie av Lindgren och Hällgren Graneheim (2015) framkom det hur 

vårdpersonal hade erfarenheter av upplevd ensamhet och överhängande 

ansträngdhet vid vårdandet av personer med ett självskadebeteende. De kunde känna 

av utmattning och blev emotionellt påverkade av de självskadande personernas 

bakgrundshistorier. Vårdpersonalen upplevde att arbetslaget var viktigt och att 

fördelningen av ansvar skapade en trygghetskänsla. De ansåg även att den vårdande 

uppgiften var en gruppuppgift och att det inte var en individuell prövning. 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av 

och attityder till att vårda personer med ett självskadebeteende. Det huvudsakliga 

resultatet visar på vårdpersonalens kompetens och förhållningssätt som brist på 

utbildning och kunskap kan påverka omvårdnaden. Det visar även att personliga 

attityder försvårar eller underlättar arbetet. Omvårdnaden av personer med ett 

självskadebeteende väckte många känslomässiga reaktioner som till exempel 

frustration och skuldkänslor eller rädsla och ilska. Vårdpersonal utvecklade även 

olika hanteringsstrategier för att klara arbetet samt att organisationen inverkade på 

personalens erfarenhet via oklara riktlinjer i arbetet och att det uppkom ett behov av 

handledning och stöd. 

 

Vårdpersonalens kompetens och förhållningssätt 

Det framgick i litteraturstudiens resultat att vårdpersonal saknade utbildning och 

kunskap, vilket kunde skapa en distansering till den självskadande personen. Detta 

gjorde att de reagerade negativt på en del beteenden från självskadande personer, 

vilket ledde till ett förändrat beteendemönster hos vårdpersonalen. I en studie av 

Karman et. al. (2015) berättade sjuksköterskor hur de upplevde sig vara otillräckliga 

och inkompetenta vid vårdandet av personer med ett självskadebeteende. 

Sjuksköterskorna fann det svårt att hantera dessa personer och kände sig inte nöjda 

med den omvårdnad de gav. Det framkom att de även undvek personer som 

självskadade för att de inte kände sig tillräckligt utbildade för att ge dem en god 
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omvårdnad. Vårdpersonal som hade en högre utbildning inom psykiatri upplevdes 

oftare vara en tillgång för den självskadande personen vid tillfrisknandet. Detta 

bekräftas i en studie av McAllister et. al. (2009) som beskrev hur sjuksköterskor som 

genomgått vidareutbildning inom psykiatri uppträdde på ett mer professionellt sätt 

och behandlingen av dessa personer upplevdes fungera bättre. SBU (2015) visade att 

personer som inte kunde hålla sig från att självskada sig ofta blev utsatta för 

tvångsåtgärder. Dessa åtgärder upplevdes som bestraffande och kunde vara till grund 

för att personer med ett självskadebeteende lät bli att söka vård. Det framkom även 

att om personal enbart fokuserade på såren som blev och inte på varför såren 

uppkom kunde det trigga mer självskadande. Dessa personer beskrevs ha svårt att 

söka verbal kontakt och självskadebeteendet var deras sätt att kommunicera (16, 18). 

Författarna till denna litteraturstudie drar slutsatsen att utbildning är en viktig del i 

arbetet med självskadande personer för att ge dem en god omvårdnad. 

 

Resultatet visade även på att personlig attityd kunde försvåra eller underlätta arbetet. 

I en studie framkom det att attityden gentemot självskadande personer blev bättre 

när man hade mer kunskap om självskadebeteende (Patterson, Whittington och Bogg 

2007). I denna litteraturstudies resultat framgick det att vårdpersonal ofta kunde 

upplevas ha negativa attityder i vårdandet av personer med ett självskadebeteende. 

Orsaken till dessa negativa attityder vårdpersonal kan ha mot självskadande personer 

skulle kunna bero på avsaknad av utbildning och kunskap eller personliga faktorer. 

En konsekvens av brist på utbildning och kunskap kan vara ett försämrat bemötande 

där relationen mellan båda parter kan försvåra omvårdnaden. Ejneborn Looi, 

Engström och Sävenstedt (2015) visade i en studie gjord på självskadande personer 

att vårdpersonal upplevdes som dömande och att de hade en negativ attityd. Hunter 

et. al. (2013) skrev att personal kunde anklaga personer med ett självskadebeteende 

för att vara dåliga personer eftersom de självskadade. Dessa attityder påverkade de 

självskadande personerna i den utsträckningen att de undvek att söka vård i händelse 

av ett återfall. Vårdpersonal i en studie av Fish (2000) berättade hur det kunde vara 

givande att tala med en självskadande person som ville prata. Efter ett sådant samtal 

berättade personalen hur de kände att de hade fått med sig ny insikt kring 

bemötandet och hanteringen av dessa personer. Det framkom även att om man 

kunde vara en vän och använda sig av skämt ökade förtroendet för den som vårdade. 

Författarna till denna litteraturstudie drar slutsatsen att för att kunna ge en god 
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omvårdnad till personer med ett självskadebeteende skulle det vara önskvärt att 

vårdpersonal har en mer positiv attityd. Detta för att upprätthålla ens professionalitet 

och även underlätta omvårdnaden. 

 

Vårdpersonalens känslomässiga reaktioner 

Resultatet i denna litteraturstudie visade på att vårdpersonal upplevde att de kände 

sig manipulerade av personer med ett självskadebeteende då självskadandet kunde 

uppfattas som manipulation. Ett exempel som framkom i resultatet var hur 

personalen kände sig tvungna att tillmötesgå den självskadande personens krav för 

att denne inte skulle tillfoga sig själv skada. I en studie av Sandy (2013) beskrev 

vårdpersonal hur dessa personer kunde använda sig av manipulation för att 

kontrollera omvårdnaden. En trolig orsak till manipulation skulle kunna vara att 

personer med ett självskadebeteende upplever ingen meningsfull vård och att de är 

tveksamma till de effekter som läkemedlen ger och att medicinen enbart är till för 

vårdpersonalens skull (SBU 2015, 17). 

 

Jeglic, Vanderhoff och Donovick (2005) beskrev en teori vid misstanke om 

manipulation. Det handlade om tre punkter som man skulle vara uppmärksam på. 

Varför personen självskadar sig, potentiella vinster av självskadandet, nuvarande och 

önskade förändringar i miljön. I samma studie menade de att om ett självskadande 

görs i ett manipulativt syfte så kan man anordna en beteendeplan där man kartlägger 

alla tillfällen då vårdpersonal upplever manipulation. De framförde även att man då 

bör ignorera personernas beteende för att få ett motverkande syfte. Det framgick 

även i samma studie att risken dock var oerhört stor att självskadebeteendet skulle bli 

förvärrat på grund av dessa åtgärder. Författarna till denna litteraturstudie drar 

slutsatsen att man bör vara observant på eventuella tecken på manipulation för att 

kunna ge professionell vård på lika villkor. 

 

Hanteringsstrategier för att klara arbetet 

I resultatet framgick det att vårdpersonal kunde antingen tillåta eller inte tillåta ett 

självskadebeteende. Denna litteraturstudie visade hur vårdpersonal hade delade 

meningar angående detta. En del menar på att det bör vara tillåtet för att de inte ska 

ta till mer farliga metoder medan andra menar på att det inte alls bör tillåtas utan att 

all form av självskadande ska motverkas. Edwards och Hewitt (2011) beskrev 
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fördelarna med att inte tillåta ett självskadebeteende. Fördelarna var att man som 

personal visade att man brydde sig och att ingen fysisk skada hos de självskadande 

personerna uppstod. Det fanns dock nackdelar med att inte tillåta ett 

självskadebeteende och det var bland annat en ökad risk för suicid då självskadandet 

var ett sätt att hålla sina känslor i schack. Genom att ta bort möjligheten till att 

självskada sig försvann dessa personers autonomi och enda copingstrategi. En annan 

nackdel handlade om att ett självskadebeteende som inte tilläts kunde tolkas som att 

vårdpersonal inte litade på dem.  

 

I samma studie av Edwards och Hewitt (2011) framkom för- och nackdelar med att 

tillåta ett självskadebeteende. Det visade sig att om man tillät självskadandet hos 

personerna så behöll de sin autonomi och copingstrategi. Däremot kunde en 

tillåtande attityd uppfattas som att man inte brydde sig om personen. De skador som 

kunde uppstå på grund av självskadandet hade risken att bli förvärrade och 

infekterade samt att de i många fall orsakade ärrbildning. Denna ärrbildning kunde i 

sig ge upphov till skam. Vårdpersonal som tillät självskadande kunde även uppfattas 

som omoralisk. I samma studie tar de även upp att en negativ aspekt av att tillåta ett 

självskadebeteende är att det leda till självmord då det finns en stark länk kopplat 

mellan dessa.  

 

Ett ytterligare alternativ som nämndes i studien (Edwards och Hewitt 2011) var 

övervakat självskadande, där personerna under en begränsad form tilläts använda sig 

av självskadande. Detta gjorde att personerna fortfarande hade möjlighet att behålla 

sin autonomi och copingstrategi. Det förebyggde även distansering på det sätt att 

vårdpersonal var tillåtande till en viss grad och därmed inte uppfattades som 

omoraliska av de som självskadade. Vidare framkom att självskadande personer 

tyckte det var bra när deras psykiska hälsa blev mer prioriterat än deras fysiska hälsa. 

Däremot kunde ett övervakat självskadande vara negativt eftersom självskadande 

kunde bli det enda alternativ man valde vid större känslomässiga besvär. 

Vårdpersonal som tillät ett självskadebeteende under uppsyn kunde dessutom 

uppfattas som omoralisk bland sina arbetskamrater. 

 

I en rapport av SBU (2015) framkom det att personer med ett självskadebeteende 

ville vara delaktiga i sin vård men att de även behövde gränser. Personerna såg inte 
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självskadebeteendet som problemet utan som en del av en lösning till den psykiska 

ohälsa de upplevde (15). Med allt detta i åtanke anser författarna av denna 

litteraturstudie att det verkar som att man behöver sätta upp restriktioner till en viss 

del men inte heller ta ifrån den autonomi och enda copingstrategi som dessa personer 

har tillgång till. En stark relation mellan vårdaren och patienten skulle kunna byggas 

upp på detta sätt och troligtvis ge en större förståelse. Eftersom det visats i tidigare 

studier att vårdpersonal upplevs ha en negativ attityd gentemot självskadande 

personer skulle det här kunna vara ett sätt att motverka den negativa bilden av 

vårdpersonal som personerna har.  

 

Organisationens inverkan 

Det framkom i resultatet till denna litteraturstudie att oklara riktlinjer försvårade 

omvårdnaden. I en studie av Saunders et. al. (2012) bekräftade vårdpersonal på 

flertalet sjukhus att det fanns en avsaknad av riktlinjer vid vårdandet av en person 

med ett självskadebeteende. De berättade hur riktlinjerna inte fanns tillgängliga på 

avdelningen de arbetade på. Det framkom i samma studie att ett flertal av 

vårdpersonalen var omedvetna om att det fanns riktlinjer tillgängliga. I denna 

litteraturstudies resultat berättade vårdpersonal hur de kom upp med egna strategier 

kring arbetet med självskadande personer när det fanns en avsaknad av riktlinjer. I 

en studie av Lindgren, Aminoff och Hällgren Graneheim (2015) framkom det att 

patienter även upplevde denna problematik på det sätt att om de inte följde en rutin 

skapade vårdpersonal en ny rutin som förstärkte den gamla. Detta gjorde att alla 

patienter på avdelningen blev påverkade av den nya rutinen. 

 

Litteraturstudiens resultat visade även att vårdpersonal hade ett behov av 

handledning och stöd samt ingå i en sammansvetsad arbetsgrupp. Detta bekräftades i 

en studie av Fish (2000) där vårdpersonal beskrev hur de hade behövt mer stöd från 

ledningen. De menade att de fick informellt stöd men att de hade behövt känna att 

ledningen verkligen stöttade det arbete som utfördes. Det framkom även i samma 

studie hur vårdpersonal ville se en förändring inom organisationen. De menade på att 

man borde bli erbjuden terapi, rådgivning och få syssla med grupparbeten för att ha 

kraft till att orka med arbetet. Författarna till denna litteraturstudie bedömer att 

tillgängliga riktlinjer vid omvårdnad av personer med ett självskadebeteende samt en 
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ledning som tillgodoser handledning och stöd behövs för att kunna bedriva en god 

omvårdnad för dessa personer. 

 

Teoretisk referensram 

Omvårdnadskunskaper beskriver hur vårdarbetet ska utföras och förstås samt att 

vårdvetenskaplig kunskap är betydelsefullt för att kunna bedriva ett 

omvårdnadsarbete (Ekebergh 2015, 17). Författarna har valt att tolka och förstå 

vårdpersonalens erfarenheter och attityder till att vårda personer med ett 

självskadebeteende utifrån Aaron Antonovskys teori om känsla av sammanhang som 

även förkortas KASAM. Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är tre ord som 

kännetecknar själva begreppet KASAM. Begriplighet handlar om att man behöver ha 

en struktur i sitt liv och att man kan begripa den situation man är i. Hanterbarhet 

menar att vi har tillgång till de resurser som behövs för att kunna hantera svårigheter 

i livet medan meningsfullhet syftar på att man upplever det man sysslar med som 

något meningsfullt. Det praktiska omvårdnadsarbetet med patienter kan stärkas om 

man använder sig av KASAM som utgångspunkt (Langius-Eklöf 2009, 99-100). 

 

Antonovsky (2005) menar att det som bestämmer hur pass bra en person kan 

handskas med problem och vidareutvecklas är den enskilda personens KASAM. Vad 

som gör att händelser antingen blir skadliga, neutrala eller hälsobringande är hur 

stor känsla av sammanhang personen har. Under hela livet påverkas en persons 

känsla av sammanhang och kan komma att ändras och lär man sig att handha 

situationer genom andra sätt man inte tidigare prövat kan personens KASAM öka 

(25-33). 

 

Författarna till denna litteraturstudie upplevde att vårdpersonal inte arbetade efter 

begreppet KASAM vid vårdandet av personer med ett självskadebeteende. I resultatet 

till denna litteraturstudie framförde vårdpersonal att de ofta kände sig manipulerade 

eller styrda och att det fanns en rädsla för att bli manipulerad. Det framkom även hur 

vårdpersonal upplevde frustration när en person fick återfall i sitt 

självskadebeteende. Det kan antas att personalen då fokuserade på sjukdomen och 

inte det friska hos dessa personer. KASAM handlar om att gynna och bibehålla det 

friska hos personer med en sjukdom (Langius-Eklöf 2009, 110). Författarna till 

denna litteraturstudie gör antagandet att detta skapade en osäkerhet i omvårdnaden 
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av dessa personer och att ingen riktig meningsfullhet kunde upplevas av varken 

vårdpersonal och patient. Det bekräftas även i en rapport av SBU (2015) att personer 

med ett självskadebeteende inte upplevde vården som meningsfull. Detta kunde leda 

till avbruten behandling då vården inte verkade kunna hjälpa dessa personer i deras 

sjukdom (16, 18). 

 

Metoddiskussion 

Kvalitativ forskning används i det syfte att ge en ökad kunskap kring det valda ämnet 

(Friberg 2012, 124). Lundman och Hällgren Graneheim (2012) skriver att 

trovärdigheten i ett resultat från en vetenskaplig artikel grundar sig på de fyra 

begreppen giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet i kvalitativa studier. 

Med giltighet menas om resultatet lyfter fram det typiska som var tänkt att beskrivas 

medan tillförlitlighet handlar om författaren ständigt bekräftar sina ståndpunkter. 

Överförbarhet syftar på hur pass mycket resultatet kan föras över till andra grupper. 

Delaktighet är att man som författare är delaktig i samverkan under en intervju för 

att bli en medskapare till en text (197-199). För att skildra vårdpersonalens 

erfarenheter av och attityder till att vårda personer med ett självskadebeteende valde 

författarna att utgå från en kvalitativ ansats. 

 

Resultatet i denna litteraturstudie baseras på tio stycken kvalitativa artiklar. De 

artiklar som är inkluderade är skrivna i Europa och Australien. Av dessa artiklar är 

tre stycken från Storbritannien, tre från Sverige, två från Norge, en från Irland och en 

från Australien. I sju av dessa artiklar framgick könsfördelningen bland deltagarna. 

Sammanlagt var det 18 män och 41 kvinnor som deltagit i artiklarna, medan tre 

artiklar inte redovisat någon könsfördelning.  

Till denna litteraturstudie utgick författarna ifrån vårdpersonalens perspektiv i 

resultatet. Båda författarna fann det enkelt att skilja på ett personal- och 

patientperspektiv. Det valdes att inte använda artiklar som publicerades innan år 

2000. Detta på grund av att vården utvecklas hela tiden och av denna orsak ansåg 

författarna att 15 år var en rimlig gräns att använda.  

 

Till denna litteraturstudie exkluderades inte ett visst vårdyrke då författarna ville ha 

en samlad bild på vårdpersonalens erfarenheter av och attityder till att vårda 

personer med ett självskadebeteende. De artiklar som var inkluderade i resultatet var 
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om vårdpersonals erfarenheter och attityder. Vårdpersonalen i artiklarna var oftast 

värvade från antingen akutsjukvården eller psykiatrin. 

 

Författarna till denna litteraturstudie har valt att även ta med en studie från 

rättspsykiatrisk vård. Författarna gjorde bedömningen att utifrån syftet som var att 

belysa vårdpersonalens erfarenheter av och attityder till att vårda personer med ett 

självskadebeteende, så uppfyllde artikeln denna litteraturstudies syfte. Denna slutsats 

dras av författarna utifrån att ingen kan dömas till vård utifrån ett 

självskadebeteende (SFS 1991:1129). Personalens erfarenheter och attityder till att 

vårda personer med ett självskadebeteende borde inte påverkas utifrån vilken kontext 

personalen får sina erfarenheter. 

 

Forskningsetisk diskussion 

Olsson och Sörensen (2011) beskrev att forskning inte får äventyra människors hälsa 

och att de har rätt till ett privatliv. Vidare framkom det att all typ av forskning ska 

följa de forskningsetiska perspektiv som finns (78). Denna litteraturstudie kan ha 

blivit påverkat på det sätt att en av författarna har sedan tidigare kunskap inom 

sluten psykiatrisk vård. Detta betyder att författaren har erfarenhet av att vårda 

personer med ett självskadebeteende. Ingen hänsyn har tagits till författarens tidigare 

vårderfarenheter av dessa personer. Av de tio resultatartiklar som redovisades var nio 

av dessa etiskt godkända. Det framgick inte i en artikel om den var etiskt godkänd, 

men det nämndes att deltagarna blivit informerade om forskningsetiska principer. 

Denna artikel valdes att inkluderas då resultatet ansågs vara relevant för denna 

litteraturstudie.  

 

De oenigheter som uppstått under skrivandet av denna litteraturstudie har 

diskuterats mellan författarna och en gemensam sammanställning har sedan 

uppnåtts för att matcha studiens syfte. Båda författarna har arbetat tillsammans och 

efter en god forskningssed. Resultatet från samtliga resultatartiklar har presenterats 

utan hänsyn till författarnas egna ståndpunkter. Litteraturstudien är skriven på ett 

neutralt sätt där författarnas attityder till personer med ett självskadebeteende inte 

inverkat vid skrivandet av resultatet.  
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God kunskap inom det engelska språket och metodologisk kännedom behövs för en 

korrekt granskning av artiklar. Detta för att undvika feltolkningar och ett icke-

neutralt skrivande (Kjellström 2012, 86). Författarna till denna studie har inte 

upplevt något problem vid översättning av artiklar till denna litteraturstudie. Detta 

för att båda författarna har goda kunskaper inom det engelska språket. De 

engelskspråkiga artiklarna har på ett systematiskt och noggrant sätt översatts där 

båda författarna har samarbetat för att säkerställa en korrekt översättning. 

 

Konklusion 

Att belysa vårdpersonalens erfarenheter av och attityder till att vårda personer med 

ett självskadebeteende var syftet med denna litteraturstudie. Författarna har fått en 

ökad förståelse över att det finns saker kvar att förbättra för att vårdpersonal ska 

kunna ge dessa personer en god omvårdnad. Negativa erfarenheter och attityder 

framkom tydligt i de analyserade artiklarna. Författarna till denna litteraturstudie 

har erhållit en större kunskap om hur det kan vara att vårda personer med ett 

självskadebeteende. Tankar om varför dagens sjuksköterskeutbildning innehåller så 

lite om självskadebeteende har väckts under arbetets gång. Det framkom även i 

resultatet att det fanns oklara riktlinjer kring omvårdnaden av personer med ett 

självskadebeteende. Detta är någonting som skulle behöva tas på allvar då det 

upplevs både från vårdpersonal och patienter. Oklara riktlinjer är dock något som 

måste lösas på en högre organisatorisk nivå och inte något som enbart vårdpersonal 

kan lösa. I resultatet framkom en dålig attityd bland vårdpersonalen oftare än vad en 

positiv gjorde. Var dessa attityder har sin grund är ett komplicerat forskningsområde 

som bör diskuteras vidare, men i dagsläget genomsyrar de omvårdnaden negativt och 

skulle behöva åtgärdas. Olika känslomässiga reaktioner var något som vårdpersonal 

upplevde. Dessa påverkade omvårdnaden negativt och gav sedan upphov till olika 

strategier som vårdpersonal använde för att klara av sitt arbete. Dessa var bland 

annat att tillåta ett självskadebeteende och det kunde vara både positivt och negativt 

för vårdpersonal och patienter. Mycket av resultatets huvud- och underkategorier kan 

länkas till varandra. Författarna drar därför slutsatsen att det verkar finnas en 

allmänt bristande kunskap kring omvårdnad av personer med ett självskadebeteende.  

 

Mer forskning kring omvårdnaden av dessa personer skulle vara av stor vikt. 

Författarna till denna litteraturstudie ansåg att det var intressant att se hur 
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könsfördelningen såg ut på de redovisade studierna. Vad som framkom var att det var 

fler kvinnor än män som deltog i resultatartiklarna. 

 

Sammanfattningsvis är erfarenheten av att vårda personer med ett 

självskadebeteende svår och komplicerad. Personer med ett självskadebeteende 

beskrivs allmänt som en mycket svår grupp att behandla. Behandlaren riskerar vid 

mötet med dessa patienter ofta att drabbas av en blandning av känslor som kan 

beskrivas som oförståelse, hopplöshet, uppgivenhet, ilska och sorg. Känslor som 

ibland kan vara svåra att hantera, vilket i sin tur riskerar att gå ut över patienten. 

Vårdens omhändertagande av personer med självskadebeteende och attityderna 

bland vårdpersonal kan förbättras betydligt. Det är därför viktigt att den 

behandlingspersonal som arbetar med denna patientgrupp har extra utbildning i att 

bibehålla ett professionellt och empatiskt förhållningssätt. 
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Bilaga 1. Definition av självskadebeteende enligt DSM-5. 

Faktaruta Definition av självskadebeteende (NSSI) enligt DSM-5
*
.  

Självskadebeteende utan avsikt att ta sitt liv  
A. Under det senaste året har individen under fem eller flera dagar avsiktligt tillfogat sig själv 
sådana skador via huden som sannolikt medför blödning, blåmärken eller smärta (t ex skära, 
bränna, sticka, slå sig själv eller intensiv suddning). Handlingarna förväntas enbart leda till 
lindrig eller medelsvår fysisk skada (dvs ingen självmordsavsikt föreligger).  
 

Obs: Frånvaro av självmordsavsikt har antingen uttalats av individen själv eller kan förstås 
av att individen upprepar beteenden som denne vet eller har lärt sig sannolikt inte resulterar 
i död.  

 B. Individen förväntar sig uppnå ett eller flera av följande syften genom att självskada: Få 
lättnad från negativa känslor eller tankar  

 Få en lösning på ett mellanmänskligt problem  
 Framkalla en positiv känslostämning.  
  

Obs: Den önskade lättnaden eller responsen upplevs under eller kort efter självskadandet, 
och individen kan uppvisa mönster av beteenden som tyder på ett återkommande behov av 
att skada sig.  

Den avsiktliga självskadan är förknippad med åtminstone ett av följande:  

1. Mellanmänskliga svårigheter eller negativa känslor eller tankar, som till exempel 
nedstämdhet, ångest, känsla av anspändhet, ilska, allmänt känslomässigt lidande eller 
självkritik som omedelbart föregått självskadehandlingen.  

2. Innan självskadehandlingen föreligger en upptagenhet av tankar kring handlingen som är 
svåra att kontrollera.  

3. Tankar på att skada sig själv förekommer ofta, också när de inte omsätts i handling.  
 
C. Beteendet saknar social förankring (i motsats till t ex kroppspiercing, tatuering, inslag i 
religiösa eller kulturella riter) och begränsas inte enbart till att riva på sårskorpor eller bita på 
naglarna.  

D. Beteendet eller dess följdverkningar orsakar kliniskt signifikant lidande eller stör 
funktionsförmågan i relationer, studier eller inom andra viktiga funktionsområden.  

E. Beteendet förekommer inte uteslutande i samband med psykotiska episoder, delirium, 
substansintoxikation eller substansabstinens. Hos individer med någon form av 
utvecklingsrelaterad funktionsavvikelse ingår inte beteendet i ett mönster av repetitiva 
stereotypier. Beteendet förklaras inte bättre med någon annan form av psykisk ohälsa eller 
något medicinskt tillstånd (t ex psykotiskt syndrom, autism, intellektuell 
funktionsnedsättning, Lesch-Nyhans syndrom, rörelsestereotypier med självskadebeteende, 
trichotillomani, dermatillomani).  
 
* Denna text är översatt till svenska med tillstånd av American Psychiatric Association (APA). Källan 

är Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, (APA 2013). Översättningen 

är gjord som ett samarbete mellan projektgruppen och dr Jörgen Herlofson. Rätten att publicera 

den svenska översättningen tillhör förlaget Pilgrim Press AB. Publicerat med tillstånd av förlaget 

(SBU 2015, 5). 

 

 



 

Bilaga 2. Sökmatris 

 

Databaser Sökord Avgränsningar Träffar Urval 
1* 

Urval 
2** 

Urval 
3*** 

                 
CINAHL +  
PsycINFO 

Self-harm 
Attitudes 
Car* 

Peer-reviewed 
Nursing 
All Adults 
2000-2015 

34 10 3 2 

                 
CINAHL +  
PsycINFO 

Self-harm 
Experience 
Caring 

Peer-reviewed 
Nursing 
All Adults 
2000-2015 

14 5 3 2 

                          
CINAHL + 
PsycINFO 

Non-
suicidal 
self-harm 
Experience 

Peer-reviewed 
Nursing 
All Adults 
2000-2015 

20 4 2 1 

                 
CINAHL + 
PsycINFO 

Self-harm 
Nurs* 
People 
Staff 

Peer-reviewed 
Nursing 
2000-2015 

38 8 3 1 

                 
CINAHL +  
PsycINFO 

Self-injury 
Nurs* 
Experience 

Peer-reviewed 
Nursing 
2000-2015 

19 9 2 1 

                 
CINAHL +  
PsycINFO 

Self-harm 
Car* 
Staff 
Nurs* 

Peer-reviewed 
Nursing 
2000-2015 

93 5 2 1 

              
PubMed   

Self-harm 
Experiences 
Caring 

2000-2015 5 4 2 1 

Manuell        
sökning av 
referenslistor 

     1 

 

* Urval efter titel. 

** Urval efter läst abstrakt. 

*** Slutgiltigt urval efter genomläsning av artiklar från föregående urval. 



 

 
 

Bilaga 3. Artikelöversikt 

Författare 

Land 
År 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

 

Artis, L. och 
Smith, J. R. 

 

Storbritannien 

 

2013 

 

”Emergency 
department 
staff attitudes 
toward people 
who self-
harm: 
exploring the 
influences of 
norms and 
identity”. 

 

Hur 
vårdpersonalens 
attityder 
influerades av 
sociala 
omständigheter 
och hur det 
reflekterades i 
möten med 
personer som 
självskadade. 

 

Totalt 10 stycken 
värvades från en 
akutmottagning via 
tillfrågan och 
affischer. Av dessa 

var 7 stycken kvinnor 
och 3 var män. 
Yrkesgrupperna var 2 
läkare, 1 
arbetsledare, 4 
avdelningssjuksköters
kor, 2 sjuksköterskor 
och 1 vårdbiträde. 

 
Kvalitativ studie. 
Enskilda intervjuer som var semi-
strukturerade och hölls i 20-60 
minuter. Intervjuplats framgick inte. 
Tematisk analys tillämpades. 
 
Etiskt godkänd. 

 
Fem olika rubriker framkom 
som handlade om det 
vårdpersonal kunde uppleva vid 
mötet av personer med ett 
självskadebeteende. Dessa 
rubriker handlade bland annat 
om hur vårdpersonalen i 
studien upplevde stress vid 
mötet med självskadande 
personer men även hur 
frustration uppstod gentemot 
dem. 

 

Hög 

 

Lindgren, B-M. 

och Hällgren 

Graneheim, U. 
 

Sverige 

 

2015 

 

“Meanings 
of caring 
for people 
who self-
harm as 

disclosed in 
narratives 
of 
dialectical 
behaviour 
therapy 
professional
s”. 

 
Hur det är att vårda 
vuxna personer som 
självskadar. 

 

Ett multidisciplinärt team 

som hade fokus inom 
dialektisk beteendeterapi. 
Teamet bestod av åtta 
kvinnor och en man med en 
ålder mellan 35 till 51 år. 
Deras erfarenhet inom den 
psykiatriska vården var 
mellan åtta till 30 år. 
 

Teamet bestod av 

psykiatrisjuksköterskor, 
psykologer och 
arbetsterapeuter. 

 

Kvalitativ studie. 

Fenomenologisk hermeneutisk 

metod. 

Nio berättande intervjuer. 
Intervjuernas längd varierade 

mellan 45 till 75 minuter. 
Intervjuerna började med öppna 
frågor. Strukturanalys 
tillämpades. 

 

Etiskt godkänd. 

 

Olika underkategorier 
uppkom där 
vårdpersonalen framhävde 
att det finns både styrkor 
och svagheter hos personer 

med ett 
självskadebeteende. 

De tog upp betydelsen av 
DBT i arbetet och hur det 
underlättade. 

 

Hög 

 



 

 

Författare 

Land 
År 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

 

Lundegaard 
Mattson, Å. 
och 

Binder, P-E. 

 

Norge 

 

2013 

 
“A qualitative 
exploration of how 
health care workers 
in an inpatient 
setting in Norway 
experience working 
with patients who 
self-injure”. 

 

Hur 
vårdpersonal 
tanker, känner 
och agerar när 
de arbetar med 
personer som 
självskadar. 

 

8 stycken hälso- och 
sjukvårdpersonal som 
hade omfattande 

erfarenhet av att 
arbeta med personer 
som självskadade 
värvades från en låst 
avdelning på ett 
psykiatriskt sjukhus i 
Norge. Av dessa var 5 
stycken 
sjuksköterskor, 2 
sociala lärare och 1 
psykolog. 

 
Kvalitativ studie. 
Semi-strukturerade intervjuer som 
hölls på deltagarnas arbetsplats och 
varade i 45 minuter.  
Fenomenologisk analys tillämpades. 
 
Etiskt godkänd. 

 

Fyra teman framkom som 
handlade om hur 
vårdpersonal upplevde olika 
känslor vid arbetet med 
personer som självskadar. 
Det handlade även om 
vårdpersonalens försök att 
lista ut om det rörde sig om 
suicid eller ett 
självskadebeteende. 

 

Hög 

 

Marzano, L. 
Adler, J R. 

och 
Ciclitira, K. 

 

Storbritannien 

 

2013 

 
“Responding to 
repetitive, non-
suicidal self-harm 
in an English male 
prison: Staff 
experiences, 
reactions, and 
concerns”. 

 
Hur vårdpersonal 
som arbetar i 
fängelsen är 
påverkade av och 
reagerar på 
självskadebeteen
de. 

 

Vårdpersonal från olika 
fängelser i Storbritannien 
deltog i studien. Totalt 

värvades 30 stycken till 
studien varav 13 stycken var 
sjuksköterskor och två var 
läkare. 
 
Det framgår ej om kön eller 

ålder. 

 
Kvalitativ studie. 
Semi-strukturerade intervjuer där 
längden på intervjuerna varierade 
mellan 45 till 90 minuter och blev 
inspelade. Tematisk analys 
tillämpades. 
 
Etiskt godkänd. 

 
Majoriteten utav deltagarna 
beskrev deras erfarenhet av 
att jobba med personer med 
ett självskadebeteende som 
stressigt, utmanande, 
tröttsamt och frustrerande. 
De tog upp betydelsen av hur 
stressigt det var att se en 
person fortsätta självskada 
sig. 

 
Hög 

 



 

 

Författare 

Land 
År 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

   

  O’Donovan, Á. 

  och           

Gijbels, H. 

 

Irland 

 

2006 

 

”Understanding 
psychiatric 
nursing care with 
nonsuicidal self-
harming patients 
in acute 
psychiatric 
admission units: 
the views of 
psychiatric 
nurses”. 

 

Att få en 
förståelse kring 
det arbete som 
psykiatrisjukskö
terskor utför 
gentemot 
personer som 
har ett 
självskadebetee
nde. 

 

Åtta stycken 
psykiatrisjukskötersk
or fyra 

akutpsykiatriska 
avdelningar. Alla de 
åtta 
psykiatrisjukskötersk
orna hade minst 12 
månaders erfarenhet 
av att jobba med 
patienter med 
självskadebeteende 
inom den 
psykiatriska vården. 

 
Kvalitativ studie. 
Semistrukturerade intervjuer med 
åtta stycken psykiatrisjuksköterskor. 
Hur länge intervjuerna var samt om 
de var individuella framgår inte. 
Innehållsanalys tillämpades. 
 
Etiskt godkänd. 

 

De kom fram till att för att 
förstå personer med ett 
självskadebeteende så är 
det många saker man måste 
ta hänsyn till. Det framgick 
även att det är en stressig 
miljö på avdelningarna. 

 

Medel 

 
Salzmann-
Erikson, M., 
Persson, N, J. 
och Fallqvist, C. 
 
Sverige 
 
2014 

 
”De ropar efter 

hjälp, vi är 
vanmäktiga: att 
vårda patienter 
med 
självskadebeteen
de i 
rättspsykiatrisk 
vård”. 

 
Att beskriva 

sjuksköterskors 
erfarenheter kring 
omvårdnad av 
personer med ett 
självskadebeteend
e inom 
rättspsykiatrisk 
vård”. 

 
Informationsbrev skickades 
ut. 8 sjuksköterskor 
värvades till studien från en 
rättspsykiatrisk klinik varav 
hälften av dessa hade 
specialistutbildning inom 
psykiatrisk vård och samtliga 
hade erfarenhet av att möta 
patienter med 
självskadebeteende. Framgår 
inte i text om kön eller ålder. 

 
Kvalitativ studie. 
Enskilda intervjuer som var semi-
strukturerade hölls på 
sjuksköterskornas arbetsplats. 
Intervjuerna varade omkring 13-45 
minuter. Induktiv och manifest 
innehållsanalys tillämpades. 
 
Etiskt godkänd. 

 
I resultatet finns två teman 
som handlade om de känslor 
som uppstod vid vårdandet av 
personer med ett 
självskadebeteende och hur 
viktigt det var att samarbeta 
inom arbetsgruppen. 

 
Hög 

 



 

 

Författare 

Land 
År 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

 

Slaven, J. 
och Kisely, 
S. 

 

Australien 

 

2002  

 

“Staff perceptions 
of care for 
deliberate self-
harm patients in 
rural western 
Australia: a 
qualitative study”. 

 

Undersöka hos 
vårdpersonal hur 
man effektivt kan 
hantera ett 
avsiktligt 
självskadebeteen
de. 

 

13 sjuksköterskor, 7 
allmänsjukvårdare 
och 5 

undersköterskor 
intervjuades som 
värvades från 3 
stycken olika 
sjukhus i Australien. 

 
Kvalitativ studie. 
Semi-strukturerade intervjuer med 
längd på 30 minuter. Intervjuerna 
delades upp i kategorier och teman. 
Kvalitativ innehållsanalys 
tillämpades. 
 
Framgår inte i text om etiskt 
godkänd. 

 

En kategori framkom men 
blev indelat efter varje 
yrkesgrupp där de alla 
berättade om vilka hinder 
som fanns när de försökte 
hjälpa personer med 
självskadebeteende. 

 

 

Medel 

 

Thompson, R 
A. 
Powis, J. och 

Carradice, A. 

 

Storbritannie

n 
 

2007 

 

 
“Community 
psychiatric nurses’ 
experience of 
working with people 
who engage in 
deliberate self-
harm”. 

 

 
Att utforska 
psykiatrisjukskötersk
ors erfarenheter av 
att vårda personer 
med ett 
självskadebeteende.  
 

 
Fyra manliga och fyra 
kvinnliga sjuksköterskor. 
Medelåldern var 40 år och 
medianvärdet för antal år de 
hade jobbat som 
sjuksköterskor var 18 år. 
Deltagarna skulle inte ha 
utbildning inom psykoterapi 
men skulle ha jobbat med 
patienter med ett 
självskadebeteende de 
senaste 12 månaderna. 
 

 

Semistrukturerade intervjuer 

designade efter IPA-riktlinjer. 
Intervjuerna sträckte sig från 45 
minuter till 1 timme och 15 
minuter. Alla intervjuer spelades 
in och översattes ord för ord. 
IPA-principen tillämpades som 
analys. 

 

Etiskt godkänd. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
Sju stycken teman framkom 
som handlade om vad för 
känslor som kunde uppkomma 
under arbetet med 
självskadande personer. Även 
var det om vilka tekniska 
hjälpmedel som kunde 
underlätta i arbetet med dessa 
personer och hur 
vårdpersonalen försökte förstå 
dessa personer. 

 

 

Hög 

 



 

 

Författare 

Land 
År 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

 

Tofthagen, R. 

Talseth, A-G. 

och 
Fagerström, 

L. 
 
Norge 

 

2014 

 

 
“Mental health 
nurses’ 
experiences of 
caring for 
patients 
suffering from 
self-harm”. 

 
Syftet med studien 
var att framställa 
psykiatrisjuksköter
skors erfarenhet 
kring vårdandet av 
personer med ett 
självskadebeteend
e i den akuta 
fasen. 

 

15 psykiatrisjuksköterskor där 

två av dessa var män och 13 
stycken var kvinnor. Ålder 
framgår inte. 
De blev värvade från fyra 

psykiatriska kliniker i Norge. 

 
Kvalitativ studie. 
Intervjuer som var semi-
strukturerade med längd på 
45-90 minuter. Framgår inte 
var intervjuerna gjordes.  
Innehållsanalys tillämpades. 
 
Etiskt godkänd. 

 
Två stycken rubriker bildades av 
det resultat man kom fram till. Den 
första rubriken berättade om den 
omtanke man gav till den 
självskadande personen för att 
behålla tron om att de kan bli 
friska. Den andra rubriken 
berättade om sjuksköterskornas 
vilja att se människan bakom 
självskadebeteendet. 

 
Hög 

 
Wilstrand, C. 
Lindgren, M, B. 
Gilje, F. och 
Olofsson, B. 
 
Sverige 
 
2007 

 
”Being 
burdened and 
balancing 
boundaries: 
a qualitative 
study of 
nurses’ 
experiences 
caring for 
patients who 
self-harm”. 

 

Syftet med denna 
studie var att 
beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser vid 
omvårdnad av 
personer med ett 
självskadebeteen
de. 

 
6 stycken sjuksköterskor 
varav 3 var män och 3 var 
kvinnor mellan 27-53 år. 
Sjuksköterskorna hade 
jobbat inom den 
psykiatriska vården. 
Inklusionskriterier: 
Anställd på en psykiatrisk 
klinik som registrerad 
sjuksköterska samt att ha 
erfarenhet av omvårdnad 
av personer med 
självskadebeteende och 
vilja berätta om detta. 

 
Kvalitativ studie. 
Sex stycken berättande 
intervjuer som varade mellan 
40-50 min. Intervjuerna 
fokuserade på två frågor som 
handlade om bra och dåliga 
upplevelser vid omvårdnad av 
patienter med 
självskadebeteende. Kvalitativ 
innehållsanalys tillämpades. 
 
Etiskt godkänd. 

 

Det kom fram att 
sjuksköterskorna kände att de 
behövde vara vaksamma hela 
tiden i rädsla att den 
självskadande personen skulle 
skada sig ordentligt. Personalen 
beskrev rädsla inför att bli 
bedragna på grund av dessa 
personer manipulativa 
handlingar. Ofta kände 
sjuksköterskorna sig övergivna av 

sina medarbetare då ingen 
lyssnade på vad de hade att 
säga, utan att allt skulle ske och 
vara som det tidigare varit. 

 

Hög 

 


