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Aim: The aim with this study was to understand and by interviews analyse municipalities 
salutogenic elderly care. 
 
Method: The method that was used is qualitative method with semi-structured interviews. I 
chose the unit managers in elderly care for the seven interviews I conducted. Why I chose 
them was because of the fact that these people often are the ones that is the easiest to come in 
contact with. Also because I thought it would be hard to motivate why I’ve only chosen seven 
care workers when there are so many more in an organisation. The study was carried out by 
seven interviews with the managers in elderly care that works in three different 
municipalities. The theories I chose to analyse my data was a focus in new institutionalism as 
a translation theoretical perspective and Antonovskys (2005) theory about sense of coherence, 
SOC.  
 
Result and conclusion: Something that was not expected was that the respondents had a 
somewhat similar interpretation of salutogenes. However, approach and implementation 
differed between the different municipalities but also between the heads of units in the same 
municipality. All respondents also pointed of the importance of defining the work salutogenic 
before implementing it.  
 
Suggestions for future research: Observation instead of interviewing, how is the work 
actually done? Not what the interviewees say they do but how they actually do. Antonovsky 
(1979) developed a self-assessment questionnaire for SOC, SOC-29, can that be used in 
elderly care somehow? 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Under det tidiga 1900-talet ökade trycket på den kommunala fattigvården och de kommunala 

fattiggårdarna alltmer och kommunernas ansvar för äldrevården formades. De anhöriga hade 

fram tills dess ansvaret för de äldre personer som fanns i släkten eller familjen, något som nu 

ändrades (Johansson, 2007). Sedan år 2000 har andelen äldre personer över 80 ökat med 

ungefär 10 procent, liksom övriga åldersgrupper. Andelen personer över 80 år förväntas öka 

76 procent fram till år 2035 (Nilsson 2016). En ökning som gör att det är allt fler äldre som är 

i behov av stöd och omsorg. Nilsson (2016) menar att äldreomsorgen därför står inför en stor 

utmaning att klara av att ge dessa personer det stöd och den omsorg de behöver. Samtidigt 

söker kommunerna i Sverige, nya arbetssätt för att kunna ge dessa äldre personer en god 

omsorg.  

 

Idéen om att skriva om salutogenes inom äldreomsorgen kom till under den 

verksamhetsförlagd utbildningen där jag var inom äldreomsorgen, i en kommun som arbetar 

med ett salutogent arbets- och synsätt. Den uppfattades då som en teori med stort utrymme till 

egen tolkning och som inte hade någon riktig definition.  Därför finner jag det intressant att 

undersöka hur enhetschefer inom äldreomsorgen tolkat begreppet och hur de säger sig arbeta 

med teorin och implementeringen av denna.  

 

1.2 Problemformulering 

Begreppet och teorin salutogenes har, när det kommer till äldreomsorgen, börjat användas allt 

mer. I flera svenska kommuner pågår arbetet med implementering av ett salutogent arbets- 

och synsätt och vikten av att de äldre ska uppleva en känsla av sammanhang (KASAM) 

(Johansson och Bergman 2014). Denna studie avgränsar sig till de kommuner som faktiskt 

använder begreppet eller teorin salutogenes, enligt vad det på deras hemsida står. I Sverige är 

det ca 100 kommuner som nämner begreppet salutogent i förhållande till äldreomsorgen på 

sin hemsida (min undersökning). Wiesmann och Hannich (2008) menar också att det 

salutogena synsättet bör genomsyra äldreomsorgen mer än vad den gör. Begreppet 

salutogenes myntades av Aaron Antonovsky år 1979. Begreppet syftar på att se människor 

som friska istället för sjuka. Själva ordet salutgenes härstammar från latinets salus vilket 

betyder hälsa och det grekiska ordet genesis som betyder ursprung/uppkomst. Salutogenes 

fokuserar med andra ord på hälsans ursprung (Gassne 2008). Antonovsky ställde sig frågan 
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hur det kommer sig att vissa personer håller sig friska i större del än vad andra gör 

(Antonovsky 2005)? Fokus ligger på friskhetsfaktorer istället för sjukdomsfaktorer. Även i 

socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 5 kap 4§ står att äldre människor ska få leva ett värdigt liv 

samt känna välbefinnande. Denna formulering i lagen tar sin grund i KASAM och dess tre 

byggstenar, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (jmf. Prop. 2009/10:116 s. 9).  

 

Hansson (2010) menar att ju fler medarbetare som har en god känsla av sammanhang 

(KASAM) desto starkare blir gruppen och organisationer. Ledarskap präglas ofta av ekonomi 

där välbefinnande och relationer får stå tillbaka för att budgeten ska vara i balans och en 

ekonomisk tillväxt ska ske (Hansson, 2010). Hansson (2010) menar att med hjälp av ett 

salutogent ledarskap tar man utgångspunkt i människan samtidigt som man skapar 

förutsättningar för människan att lyckas, en tanke om att människans välbefinnande och hälsa 

måste främjas. Han menar vidare att ledarskapet ska göra att arbetet blir med gynnsamt för 

välbefinnandet hos människan samt för förmågan att uppnå goda resultat i arbetet. En 

salutogen syn menar Hansson (2010) påverkar hur vi leder människan genom sitt arbete. Han 

menar också att ett salutogent ledarskap kan hjälpa organisatonen att hitta en balans mellan 

administration, ekonomi och det mänskliga i en organisation.Författaren menar att alltfler 

chefer upptäcker vikten av att en praktiskt tillämpning av den salutogena teorin är nödvändig 

för att uppnå en hållbar situation på arbetsplatsen. Hansson (2010) skriver att för att förändra 

tänkandet i en organisation till ett salutogent tänk måste det börja med ledarskap och 

vardagliga handlingar. Förhoppningsvis bildar det ringar på vattnet som gör att 

organisationskulturen förändras allteftersom idéen implementeras i organisationen. Johansson 

och Bergman (2014) menar att implementering av salutogenes i äldreomsorgen och 

tolkningen av vad teorin samt själva begreppet salutogenes betyder skiljer sig åt mellan olika 

aktörer och organisationer som anammar teorin. Johansson och Bergman (2014) skriver att 

den salutogena teorin just nu är aktuell men att det finns få studier om teorins betydelse i 

praktiken. Även Gassne (2008) skriver att det finns en kunskapslucka om vad det innebär att 

ha ett salutogent perspektiv i socialt arbete.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att genom intervjuer förstå och analysera enhetschefers upplevelser av hur begreppet 

salutogent tolkas och implementeras i den äldreomsorg de är verksamma i. 

1. Hur uppger enhetschefer inom äldreomsorgen att de tolkar begreppet salutogent? 
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2. Hur säger sig enhetscheferna arbeta med teorin och implementering av teorin? 

 

2. Tidigare forskning 
 

Begreppet salutogenes myntades av Aaron Antonovsky i boken Health, Stress and Coping 

(1979). I sin bok Hälsans mysterium från 2005 diskuterar han ett salutogent synsätt ytterligare 

och förklarar alla delar i teorin. Jag tänkte här börja med att förklara begreppet salutogenes 

och KASAM samt de byggstenar som ingår.  

 

Idéen till salutogenes kom när Antonovsky började fundera på hur det kommer sig att många 

människor som blir utsatta för alla möjliga olika påfrestningar ändå håller sig friska medan 

andra blir sjuka. Antonovsky (2005) menar att man kan se hälsa i ett kontinuum som hälsa – 

ohälsa, där en individ inte behöver vara antingen frisk eller sjuk utan något där mellan. 

Antonovsky (2005) menar vidare att genom att tänka salutogent och arbeta på ett salutogent 

sätt får man reda på historien bakom människan. Något han menar man inte får om man 

tänker på det patogenetiska synsättet då man fokuserar på sjukdomen och hur man ska få 

människan frisk just nu istället för de bakomliggande orsaker som kan finnas där. En 

kombination av det salutogena och det patogenetiska synsättet menar han är det bästa för 

människan. 

 

En stor del av begreppet salutogenes handlar om ett annat begrepp, nämligen KASAM, känsla 

av sammanhang. Begreppet utgörs av tre byggstenar: begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Begriplighet handlar om att vardagen och att den information som dagligen 

tas emot är sammanhängande, ordnad och tydlig istället för kaotisk och ostrukturerad. 

Hanterbarhet definierar Antonovsky (2005, s. 45) som ”den grad till vilken man upplever att 

det står resurser till ens förfogande, med hjälp av vilka man kan möta de krav som ställs…”. 

När svårigheter i livet uppstår kommer man, om man har en hög känsla av hanterbarhet, att 

kunna hantera dessa händelser. Meningsfullhet är det sista begreppet i KASAM och 

Antonovsky (2005) menar att han ser denna som en motivationskomponent. Med detta menar 

författaren att meningsfullhet syftar till i vilken utsträckning människan känner att livet har en 

känslomässig innebörd. En person med hög grad av meningsfullhet drar sig inte för att 

konfronteras med utmaningar och söker istället en mening med svårigheter (Antonovsky 

2005).  
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Människor lever generellt längre idag än vad de gjorde förr (Tan, Vehvilänen-Julkunen & 

Wai-Chi Chan 2013; Tan, Wai-Chi Chan, Wang & Vehvilänen-Julkunen 2016; Wiesmann 

och Hannich 2008).  Tan, Vehvilänen-Julkunen och Wai-Chi Chan (2013) menar också att 

äldre personer känner stress i senare delen av livet på grund av oro för hur framtiden kommer 

att se ut främst när det kommer till hälsan. Författarna menar vidare att det är där som 

livskvalitén kommer in i bilden. De menar att äldre personer ska ha en bra livskvalité även i 

de senare åren av livet och att detta inte bara handlar om hälsan utan också om självständighet 

och chansen att få åldras i sitt eget hem. Tan et. Al. (2016) menar att det under de senaste åren 

har skett ett paradigmskifte där man går mot att motivera äldre personer till att behålla 

livskvalité och hälsa. Författarna menar att det salutogena synsättet varit och är en del av detta 

paradigmskifte då det är ett synsätt som fokuserar på faktorer som hjälper människan att 

behålla en god hälsa och välbefinnande.  

 

Johansson och Bergman (2014) skriver att det är först på senare tid som begreppet 

salutogenes blivit populärt inom äldreomsorgen och flera kommuner arbetar nu på att 

implementera ett salutogent synsätt i sitt arbete. Författarna skriver om hur olika kommuner 

tolkar salutogenes olika. En kommun i författarnas artikel menar att salutogenes handlar om 

att ”personalen kommer att ha en mer coachande roll” (s. 68) medan en annan kommun på sin 

hemsida skriver att det handlar om att ”sätta individen i centrum” (s. 68). Tolkningen av 

teorin är beroende på vilken aktör och vilken kontext som teorin ska sättas in i (Johansson och 

Bergman 2014; Gassne 2008).  

 

Wiesmann och Hannich (2008) menar att en stor del av den upplevda hälsan handlar om en 

subjektiva känsla av välbefinnande och menar att den salutogena teorin borde ha en större 

plats i dagens äldreomsorg än vad den har. Äldre personer som har en hög grad av 

välbefinnande menar författarna tyder på det som de kallar för ett framgångsrikt åldrande. 

Gassne (2008) skriver att salutogenes handlar om att fokusera på faktorer som främjar 

välbefinnande hos människor och att socialt arbete handlar om hur man hjälper människor att 

få en hög grad av hanterbarhet. Samtidigt menar Antonovsky (1996) att välbefinnande 

egentligen inte har med hälsa att göra. Wiesmann och Hannich (2008) menar dock att dessa 

två begrepp, hälsa och välbefinnande, hör ihop eftersom ett starkt KASAM präglas av en hög 

grad resurser, hanterbarhet, och för att ha dessa resurser menar författarna att man i någon 

mening också måste ha en känsla av välbefinnande. Den fortsatta studien kommer därför utgå 
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från att välbefinnande är en del av hälsan. Precis som Gassne (2008) skriver så kan 

välbefinnande ses vara överordnat hälsan, hälsa kan bidra till välbefinnande. En människa kan 

enligt diagnoser vara sjuk men fortfarande skatta sin hälsa och sitt välbefinnande som god 

(Gassne 2008; Antonovsky 1979). Gassne (2008) pekar på att hur vi definierar hälsa har 

konsekvenser för socialt arbete eftersom socialt arbete går ut på att hjälpa människor med 

hälsa och välbefinnande. Hansson (2010) skriver att det är med hjälp av ledarskapet som man 

påverkar förutsättningarna för omsorgspersonalen att hjälpa de äldre att behålla sin livskvalité 

och hälsa. 

 

Den tidigare forskning som ovan presenterats har väckt en del frågor hos mig. Antonovsky 

menar till exempel att människor kan främja sin hälsa genom att tänka hälsofrämjande, 

samtidigt som han skriver att KASAM är något som utvecklas under de första 30 levnadsåren 

(Antonovsky 1979). Hur främjar man då sin hälsa under de senare levnadsåren, är den 

konstant och går inte att ändra? Eller menar Antonovsky (1979) att den förändras men inte i 

lika stor grad som de första levnadsåren? Eriksson (2015) tar upp flera exempel på senare 

forskning som pekar på att KASAM är stadigt men inte så stadigt som Antonovsky (1979) 

menade att det var. Hon skriver att forskning pekar på att KASAM ökar i takt med stigande 

ålder under hela livet och inte bara de 30 första åren. Hur skulle världen se ut om det faktiskt 

var så att alla tänkte hälsofrämjande, skulle det inte finnas människor med sämre hälsa då? 

Hur menar Antonovsky när han skriver att välbefinnande inte har med hälsan att göra? I 

någon mening så anser jag att välbefinnande och hälsa hänger ihop, precis som Wiesmann 

och Hannich (2008) skriver. Antonovsky (2005) menar inte att det salutogena synsättet kan 

ersätta det patogenetiska synsättet utan att en kombination av dessa är det allra bästa, hur hade 

det sett ut om vi helt uteslöt det patogenetiska synsättet? Hade alla varit friska, eller hade allt 

fler människor på något sätt blivit sjuka eftersom vi väljer att inte se de sjukdomar som 

faktiskt finns?  

 

3. Metod 

3.1 Vetenskapsteoretisk ansats och val av metod 
Studien utgick från hermeneutiken som enligt Thomassen (2007) handlar om tolkning och 

förståelse. Thomassen (2007) menar att det är först när vi kan förklara saker som vi också 

förstår dem och då kan sprida denna förståelse vidare. Även Jönson (2010) skriver att socialt 

arbete handlar om att förstå och skapa förståelse samt få kunskap om de sociala problem som 



Victoria Ljunggren 
Socionomprogrammet VT16 

 8 

finns. Utgångspunkten i mina forskningsfrågor var att ta reda på hur enskilda enhetschefer 

tolkar begreppet och hur de använder begreppet i sitt arbete som enhetschefer inom 

äldreomsorgen.  

 

I studien användes kvalitativ metod som kännetecknas av att förstå och tolka enskilda 

personers upplevelser och tankar. Detta till skillnad från kvantitativ metod där fokus ligger på 

kvantifiering av insamlad data (Bryman 2011). Taylor och Bogdan menar enligt Levin (2008) 

att det finns ett antal kriterier som är nödvändiga för att förstå kvalitativ metod. Dessa är att 

kvalitativ metod är induktiv, den handlar om sammanhang och helheter istället för variabler, 

de menar också att forskare som använder sig av kvalitativ metod söker förståelse för 

människor. Denna metod svarar på syftet eftersom det är förståelsen av enskilda enhetschefers 

upplevelse av hur det salutogena arbetet går till som studien riktar sig mot.  

 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Det finns olika metoder för att samla in data inom kvalitativ metod. Dessa har funnits i 

tankarna när metoden valts ut. Idéen var först att använda enkäter och skicka till ett flertal 

kommuner. Men på grund av frågeställningarna ansågs det vara svårt att motivera eftersom 

enkäter helst ska ha fasta svarsalternativ (Jfr. Barmark och Djurfeldt 2015). Det fanns även 

funderingar på att göra observationer eftersom en annan kunskap om hur enhetschefer arbetar 

med teorin och implementeringen av denna då hade kunnat fås. På grund av begränsat med tid 

och resurser valdes, istället för att ta reda på hur saker görs, att ta reda på hur enhetschefer 

inom äldreomsorgen säger sig göra för att arbeta med teorin och implementera den. 

Kvalitativa intervjuer har därför använts i studien.   

 

I studien har det använts så kallade semistrukturerade intervjuer. Bryman (2011) skriver att 

vad som kännetecknar en semistrukturerad intervju är att intervjuaren ofta har en så kallad 

intervjuguide över specifika teman som intervjun ska beröras. Frågorna i intervjuguiden 

behöver inte komma i samma ordning som de står i, följdfrågor kan ställas och respondenten 

har stor frihet att utforma svaren på sitt sätt. Miller och Glassner (2011) skriver att intervjuer 

är en interaktion mellan intervjuare och respondent. Hur denna interaktion går till är 

kontextspecifik och det är därför viktigt att den som intervjuar är medveten om att svaren är 

beroende av den kontext och sammanhang som vi befinner oss i (Miller och Glassner 2011;  

Holstein och Gubrium 2011; Bryman 2011). Detta var också en av anledningarna till varför 
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semistrukturerade intervjuer ansågs passa bra ihop med syftet. Intervjufrågorna kunde då 

anpassas efter de svar respondenterna gav även om det fanns en intervjuguide att utgå ifrån. 

Frågorna kunde också anpassas efter varje kommun och enhet som intervjuades. 

 

3.3 Urval och tillvägagångssätt 

Valet av kommuner gjordes av praktiska skäl som tidsbrist och ekonomiska resurser. De 

kommuner som därför valdes ut valdes eftersom de på sin hemsida nämner begreppet 

salutogenes i förhållande till äldreomsorgen, samt ligger inom 10 mil från min utgångspunkt. 

Intervjupersonen skulle vara enhetschef inom äldreomsorgen. Hur dessa enhetschefer valdes 

ut var beroende av hur många det fanns inom kommunen. Var det så att det fanns flera 

enhetschefer överläts det åt en högre chef att välja ut någon eller några som de ansåg passa för 

studien. Nackdelen med detta var att en högre chef kunde välja ut en eller flera personer de 

visste hade en syn på det salutogena som den högre chefen strävar efter. Fördelen med detta 

var att det är svårt att ta kontakt med alla enhetschefer eftersom det i sådana fall skulle bli 

alltför många intervjuer att genomföra. Vid ett tillfälle när det var ca fyra personer från 

samma kommun som hörde av sig och ville ställa upp på en intervju valdes därför de som 

hörde av sig först. Urvalet är det som Statistiska centralbyrån (2008) kallar för tvåfasurval. 

Det valdes först ett större urval ur en population för att sedan göras ännu ett urval ur denna 

grupp för att begränsa det ytterligare. Varför de var just enhetschefer som valdes är då dessa 

är enklast att nå, dels att det ofta är enhetschefer som har sin mejladress på kommunens 

hemsida samt att det inom personalen finns ett så stort antal att det skulle vara svårt att 

motivera det urval som i sådana fall görs.  

 

Kontakt med de kommuner som låg inom urvalskriterierna togs, dessa var sex stycken. Tre av 

dessa hörde av sig och ville ställa upp på intervju. I samtliga fall var det enhetschefernas 

högre chef som mejlades och som sedan skickade vidare informationsbrevet (bilaga 2) samt 

förfrågan om medverkan i en intervju. De enhetschefer som sedan hörde av sig först, max tre i 

varje kommun, var de som valdes att vara med i studien. Det gjordes sju intervjuer med sju 

olika enhetschefer. Tre stycken från en kommun och två vardera från två andra kommuner. 

Sex av intervjuerna skedde hos enhetscheferna och en intervju gjordes via telefon. 

Intervjuerna varade i cirka 25-50 minuter. Intervjuerna lyssnades sedan igenom och 

transkriberades. För att tematisera svaren från intervjuerna gjordes matriser på A4 papper där 

svaren på frågorna ställdes upp för att kunna jämföras. En bild över vad som skilde sig åt 
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mellan de olika kommunerna och vad som inte gjorde det skapades därför snabbt. På detta sätt 

skapades även en bild över hur de enhetschefer som arbetar inom samma kommun, men på 

olika enheter, svarat på frågorna (bilaga 1)  

 

3.4  Litteratursökning 
För att hitta vetenskapliga artiklar och avhandlingar användes sökorden: Salutogen* OR SOC 

OR ”sense of coherence” AND elderly OR ”older people” OR ”old age” i databaser som: 

Social services abstracts, Academic search premier, SwePub och LIBRIS. 

 

3.5 Etiska överväganden 
När det kommer till forskning där människor är inblandade är det Lag (2003:460) om 

etikprövning av forskning som avser människor som reglerar att forskningen går rätt till, med 

andra ord reglerar den bestämmelserna om etikprövning (1§). Eftersom uppsatsen skrivs på 

kandidatnivå omfattas den inte av denna lag (2§). Personerna som deltar har ändå fått den 

information om studien som behövs för att de ska kunna avgöra om de vill ställa upp eller 

inte. För att intervjupersonerna i denna studie skulle få den informationen de enligt lagen rätt 

att få, har ett informationsbrev skickats till de kommuner och personer som berörs av studien. 

Lagen säger också att personer som deltar måste lämna sitt samtycke för detta. Skriftligt 

samtycke till intervjuerna togs därför via mejl samt muntligt samtycke innan intervjuerna 

påbörjades. Detta samtycke behandlade både frågan om att överhuvudtaget vara med i studien 

samt samtycke om intervjun fick spelas in eller inte. I informationsbrevet informerades 

samtliga om att medverkandet är frivilligt och går att avbryta när som helst under studiens 

gång. Vem som har tillgång till det insamlade materialet presenterades också (bilaga 2).  

 

I Vetenskapsrådet (2011) tas fyra viktiga begrepp upp som är viktiga att ta ställning till innan 

en studie görs. Dessa är sekretess, tystnadsplikt, avidentifiering och konfidentalitet. Sekretess 

är något endast om det omfattas av offentlighets- och sekretesslagen (Vetenskapsrådet 2011), 

vilket inget i denna studie gör. Tystnadsplikt handlar om att viss personal inom olika yrken 

har tystnadsplikt som de inte kan bryta på grund av medverkan i en studie. Intervjupersonerna 

i denna studie omfattas av tystnadsplikt i förhållande till de äldre personer som har hjälp med 

stöd och omsorg på något sätt, denna har de inte behövt bryta för att svara på de frågor som 

under intervjun ställts. Alla personer i studien har avidentifierats, med detta menas att 

personerna i studien inte går att spåra. Varken namn eller kommun nämns därför. En nackdel 
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är dock att enhetscheferna inte är anonyma i förhållande till mig som intervjuare. 

Konfidentalitet handlar om att ingen obehörig kommer ta del av uppgifterna, vilket för mig 

inte är en sak att avgöra vem det är som behörig att ta del av uppgifterna eller inte 

(Vetenskapsrådet 2011). Viktigt att komma ihåg är att vi människor alltid bär på en 

förförståelse med antagningar, förväntningar och tolkningar som bygger på sådant som har 

gemensamma drag med tidigare erfarenheter (Thomassen 2007). I studien har detta beaktats 

och försökt att hålla i tankarna. Thomassen (2007) menar att det dock inte är möjligt att gå in i 

en situation förutsättningslöst och därför måste det finnas med vid läsning av studien. 

 

3.6 Reliabilitet och validitet 
Holstein och Gubrium (2011) menar att reliabilitet och validitet inom forskning handlar om 

objektivitet och trovärdighet. Jönsson (2010) skriver att validitet handlar om att mäta det man 

avser att mäta medan reliabilitet handlar om mätningen går till på ett tillförlitligt sätt. I denna 

studie är inte syftet att mäta eftersom det är en kvalitativ studie och inte en kvantitativ. I 

kvalitativ metod handlar det istället om att beskriva hur data samlats in och förutsättningarna 

för hur resultatet vuxit fram (Jönsson 2010). Författaren skriver att det finns forskare som 

menar att bara man är noggrann och väljer rätt intervjupersoner samt tillräckligt många och 

ställer rätt frågor kan en god kunskap om problemet skapas. I denna studie kan ingen generell 

slutsats dras eftersom urvalet inte kan representera alla kommuner i Sverige. Det som denna 

studie däremot kan bidra med är en förståelse för hur kommuner kan tolka begreppet 

salutogenes och hur detta kan implementeras i äldreomsorgens arbete. Ingenting kan 

egentligen sägas om hur det verkligen görs eftersom slutsatserna är baserad på de intervjuer 

som gjorts. Holstein och Gubrium (2011) menar att reliabilitet handlar om tillförlitlighet över 

hur intervjuerna går till men menar också att det inte går att förvänta sig att få samma svar vid 

två olika tillfällen eftersom svaren är beroende av den kontext som intervjupersonen befinner 

sig i just nu. Eftersom det i denna studien har använts intervjuer kan det heller inte förväntas 

att samma intervjupersoner svarar likadant på samma frågor igen. Är det så att 

omständigheterna är likadana vid en eventuellt ny intervju av samma personer med samma 

frågor finns en större tillförlitlighet av intervjuerna (Holstein och Gubrium 2011). Det är dock 

omöjligt att säga om omständigheterna skulle kunna vara liknande vid ett senare tillfälle, 

arbetet med implementering av teorin pågår hela tiden vilket gör att nya idéer och tankar 

dyker upp och bildar en ny kontext runt teorin. Holstein och Gubrium (2011) menar därför att 

en bra intervju borde ses som tillförlitlig nog under de omständigheter som råder under 

intervjun.  
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4 Teori 
I dagens globaliserade samhälle färdas idéer snabbare än vad de gjorde för 50 år sedan. Några 

stannar kvar och implementeras i organisationer under långt tid medan andra bildar ett mode 

och försvinner i takt med att nya teorier uppstår (Czarniawska 2015). Teorierna som använts 

är en teori där fokus handlar om hur idéer sprids, landar och institutionaliseras i en ny 

organisation. Med institutionalisering menas här hur en idé eller en teori blir en del av en 

organisation och på så sätt också blir en del av det arbete som organisationen utför. Denna 

teori är en inriktning inom nyinstitutionalismen och har ett översättningsteoretiskt perspektiv. 

För att komplettera denna teori användes även Antonovskys (1979) teori om KASAM 

användas. Detta för att koppla tillbaka till ett salutogent synsätt.  

 
6.1 KASAM 

En fortsatt beskrivning på Antonovskys teori om det salutogena samt begreppet KASAM 

kommer här ges. En del upprepningar från tidigare forskning kommer ske för att underlätta 

för läsaren.  

 

Det var under 1970-talet som Antonovsky (2005) började fundera kring hur en människa som 

utsätts för stora påfrestningar i livet kan behålla sin psykiska hälsa och sitt välmående, detta i 

förhållande till att andra i samma situation inte behåller sin psykiska hälsa utan istället 

betraktas som ”sjuk”. Det var på denna grund som författaren utvecklade den salutogenetiska 

modellen som första gången publicerades i boken Health, stress and coping år 1979. 

Ståndpunkterna i den salutogenetiska modellen är att alla människor någon gång under livet 

präglas av ett patologiskt tillstånd, ett sjukdomstillstånd. Utifrån det patologiska synsättet 

försöker man ta reda på varifrån sjukdomen kom och hur det kommer sig att personer blir 

sjuka. Skillnaden mellan det patogenetiska och det salutogena synsätten är att i det salutogena 

synsättet ställs frågan tvärtom, vad är det som gör att människor förblir friska? För att besvara 

denna fråga utvecklade Antonovsky (2005) begreppet KASAM, känsla av sammanhang. 

KASAM består av tre byggstenar, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. För en 

ytterligare förklaring av dessa begrepp se tidigare forskning.  

 

Antonovsky (2005) definierar KASAM på följande sätt: 

 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken 

utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av 
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till tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets 

gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs för 

att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns 

tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och 

engagemang (Antonovsky 2005, s. 46).  

 

I denna definitionen av KASAM definierar Antonovsky (2005) även de tre begreppen 

begriplighet (1), hanterbarhet (2) och meningsfullhet (3).  

 

Antonovsky (2005) menar att det går att se på människor som antingen friska eller sjuka. De 

som ser människor som friska ägnar sin uppmärksamhet åt att behålla människan frisk och 

förhindra sjukdom. De som istället ägnar sin uppmärksamhet åt sjukdom koncentrerar sig på 

att behandla de människor som har en sådan. Antonovsky (2005) pekar här på vikten av att se 

hälsa och ohälsa som ett kontinuum, vi är inte varken eller utan befinner oss någonstans 

mellan dessa två poler av frisk eller sjuk. Han menar att man ska försöka se personen och 

historien bakom varje sjukdom. Varje person som på något sätt arbetar med sjukdomar menar 

Antonovsky bortser från en persons historia för att istället intressera sig för sjukdomen 

personen har och koncentrerar sig på att förebygga andra sjukdomar. Samtidigt menar 

Antonovsky (2005) inte att en salutogenetisk syn på människan kan lösa alla problem men det 

kan leda till en djupare förståelse för människan som gör att man går mer mot det friska än 

mot det sjuka i ett kontinuum. Tanken med det salutogenetiska synsättet är att vi istället ska 

tänka i termer som gör att människan rör sig mer mot den friska polen.  

 

Utifrån den patogenetiska synen betraktas stressorer som något som bidrar till sjukdom och 

ohälsa. Antonovsky (2005) menar att detta är fel sätt att se på stressorer eftersom de också 

kan bidra med positiva hälsoeffekter. Han skriver vidare att det i vår omgivning finns en rik 

flora av stressorer som är oundvikliga och att det gäller att finna det positiva i dessa stressorer 

istället för att fokusera på vad det gör med människan i negativ bemärkelse. Med stressorer 

menar Antonovsky (2005) sådant som stressar oss eller gör oss sjuka. Antonovsky (2005) 

påpekar dock att han inte på något vis vill att vi ska överge det patogenetiska synsättet 

eftersom det är viktigt att arbeta även med dessa frågor, dock med en salutogen tanke bakom. 

Det patogenetiska och det salutogena synsätten vill han istället ska ses som komplementära i 

förhållande till varandra.  
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Antonovsky (2005) menar att det är med hjälp av generella motståndsresurser (GMR) som 

KASAM byggs upp. GMR definierar han som ” fenomen som ger livserfarenheter” 

(Antonovsky 2005, s. 47). Det finns dock inget som säger att för att ha en hög begriplighet 

måste man också ha en hög hanterbarhet och meningsfullhet. Författaren menar att han tror 

det är svårt att ha en hög grad av hanterbarhet men inte begriplighet. Detta eftersom man för 

att kunna hantera något också måste begripa det i någon mening. Man behöver inte heller ha 

en hög grad av meningsfullhet trots att man har en hög grad av de andra två komponenterna. 

En låg grad av meningsfullhet kan dock leda till att även de andra komponenterna förblir låga 

eftersom man då inte har den motivation som krävs för att söka efter resurser och därmed 

slutar reagera på olika stimuli. Människan kommer då kommer tappa en stor del av 

begripligheten och resurserna man har för hanterandet (Antonovsky 2005). KASAM handlar 

inte om att allt i världen ska vara begripligt, hanterbart och meningsfullt utan vad som är 

viktigt för personen själv är det som avgör vad som räknas in i en persons KASAM. 

Antonovsky (2005) menar att vi alla sätter upp gränser för vad vi kan ta in, sådant som pågår 

utanför dessa gränser spelar ingen roll och är inte viktigt för oss. Författaren definierar här 

fyra teman som han menar att en person inte kan utesluta och samtidigt fortfarande ha en hög 

grad av KASAM: de egna känslorna, de närmaste relationerna, huvudsakliga sysselsättningen 

och existentiella teman och frågor. Författaren fortsätter med att meningsfullhet är inte samma 

sak som att tycka något är roligt, vi kan arbeta och gå i skolan utan att vi egentligen finner 

någon glädje i det. Vi kan dock se något meningsfullt med det, till exempel att vi genom 

arbete försörjer familjen eller genom studier förbereder vi oss för en framtida karriär 

(Antonovsky 2005).   

 

Antonovsky (2005) fortsätter sin beskrivning av KASAM och den salutogena modellen med 

att betona vikten av medbestämmande i sitt egna liv. För att medbestämmande ska leda till 

meningsfullhet krävs det att det är inom en verksamhet som är värdesatt av samhället. Han 

menar också att trots att samhället inte ser en viss roll som socialt värdesatt kan den vara av 

värde i en viss subkultur eller av de personer som finns närmast runt om kring, detta menar 

Antonovsky (2005) kan räcka för att skapa en känsla av meningsfullhet. Antonovsky (2005) 

menar att KASAM börjar skapas redan under barnets första år i livet. Hur barnet blir 

behandlat som litet bidrar till de erfarenheter barnet sedan utvecklar i förhållande till 

medbestämmande i sitt eget liv. Han menar också att föräldrarnas KASAM speglar barnet så 

pass mycket att det är föräldrarnas KASAM som formar barnets första erfarenheter. 

Antonovsky (2005) skriver vidare att KASAM fortsätter utvecklas under tonåren. Han menar 



Victoria Ljunggren 
Socionomprogrammet VT16 

 15 

dock att man i ungdomen endast utvecklar en provisorisk KASAM och att det är först när man 

träder in i vuxenlivet som den verkliga KASAM:en bildas. Hur KASAM bildas och vad den 

grundar sig på är olika från människa till människa och från samhälle till samhälle. 

Antonovsky (2005) menar att det arbete en människa utför i sin vardag är det som är 

avgörande för hur pass stark eller svag KASAM en person har även om andra saker också 

spelar in har det inte lika stor betydelse som arbetet. Författaren menar att när vi fyllt 30 år 

har vi fått ”en bestämd placering på KASAM-kontinuet” (Antonovsky 2005, s. 163). 

Antonovsky refererar här till sin tidigare bok Health, stress and coping (1979) där han skriver 

””det är osannolikt… att ens känsla av sammanhang, när den väl formats och stabiliserats, 

kommer att förändras i någon mer radikal bemärkelse”” (Antonovsky, 2005 s. 163, se 

Antonovsky, 1979 s. 188). Han menar att en människa inte kan undvika att ens KASAM 

attackeras och hotas under livet, men att en person som under sitt tidiga vuxenliv haft en stark 

KASAM har förmågan att aktivera de GMR som personen byggt upp under de 30 första 

levnadsåren.  

 

Begreppet eller teorin KASAM används i studien för att belysa hur Antonovsky (2005) ställer 

sig till begreppet och teorin, detta i förhållande till enhetscheferna i studien. Med hjälp av 

KASAM kan det också skapas en förståelse för hur enhetscheferna ser på kombinationen av 

det salutogena och det patogenetiska synsätten. KASAM kan också användas för att jämföra 

hur intervjupersonerna uppfattat och tolkat den salutogena teorin i förhållande till hur 

Antonovsky (2005) skriver i sin bok.  

 
6.2 Översättningsteoretiskt perspektiv 

Det finns två perspektiv på idéspridning, diffusions- eller översättningsteoretiskt perspektiv. 

Båda dessa perspektiv fokuserar på hur idéspridning går till (Johansson (2011). Enligt 

diffusionsteorin uppstår idéer från högsta ledningen eller de industrialiserade länderna. Idéerna sprids 

sedan vidare neråt i en organisation eller ett samhälle och kan ses som en planerad föränding i en 

organisation (Czarniawska 2015; Czarniawska och Joerges 1998). Översättningsteorin tar istället sin 

utgångspunkt i den process av hur översättning av idéer sker samt hur aktörer tolkar och 

sprider en idé. Med andra ord handlar diffusionsteori om hur idéer överförs mellan olika aktörer 

medan översättningsperspektivet tar fasta på hur en idé översätts eller tolkas av olika aktörer (Johansson 

2011). I denna studie har det översättningsteoretiska perspektivet använts för att analysera materialet. 

Czarniawska (2015) menar att det när teorier överförs från en aktör till en annan finns en viss friktion, 
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med detta menar hon att teorin blir olika för varje friktion den utsätts för, på detta sätt utvecklas idéer hela 

tiden.  

Med ordet materialisering menas i följande text hur idéer förvandlas till föremål och konkreta 

handlingar.  

 

Idéer omvandlas till handlingar, sedan från handlingar till idéer igen, de förflyttar sig mellan 

organisationer och tider och materialiserar sig sedan någon annanstans. Men hur går det 

egentligen till (Czarniawska och Joerges, 1996)? Czarniawska (2015) menar att för att en idé 

överhuvudtaget ska kunna förflytta sig mellan olika organisationer och kontexter måste de 

materialiseras. Hon sig av använder Giddens begrepp ”disembedding” och ”re-embedding” 

för att förklara hur idéer sprids och sedan landar i en annan organisation och kontext. 

Czarniawska (2015) menar att ”disembedding” står för hur en idé ”rycks loss” eller frikopplas 

ur sin kontext och ”re-embedding” står för hur en idé sedan bäddas in och blir en del av en ny 

kontext eller organisation där den landat. Resultatet av ”re-embedding”, lokal översättning, är 

aldrig samma som originalet och därmed ökar mångfalden i idéen för varje gång den översätts 

och tolkas av en ny aktör. Detta gör också att personer som tar emot idéer och för dem vidare 

inte bara är transportörer utan också transformatörer (Czarniawska 2015). Idéen omvandlas 

sedan, inte alltid men om den implementeras i en organisation, till en handling, den re-

kontextualiseras och materialiseras. Denna handling upprepas sedan flera gånger till dess att 

det bildas en normativ förklaring till varför man gör som man gör, idéen har då 

institutionaliserats (Czarniawska och Joerges (1996; 1998). Författarna menar att det är när 

ord blir till handling man kan prata om en faktiskt materialisering. 

 

De omständigheter under vilken en idé uppstår är ofta oklar. Czarniawska och Joerges (1996; 

1998) menar också att en idé inte uppstår ur det blå utan att alla idéer finns någonstans i 

världen hela tiden. Människor ser idéer på olika sätt beroende på olika livserfarenheter och 

människor som läser samma text ser därför olika idéer beroende på vad de förväntar sig att de 

ska se. Hur dessa personer sedan tolkar och översätter teorin är det som är avgörande för hur 

en teori kommer uppfattas och tas emot i en organisation (Czarniawska och Joerges 1996; 

1998). Czarniawska och Joerges (1996) menar att en idé skapas och tolkas med termer som vi 

redan är bekanta med. Detta menar Czarniawska och Joerges (1996; 1998) är förklaringen till 

varför nya idéer tar långt tid att se och implementera i en organisation. Czarniawska och 

Joerges (1996; 1998) skriver att en idé eller en teknik kommer först som något oklart, landar 

tungt i organisationen som ett färdigt paket och kräver nya investeringar och åtaganden för att 
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implementeras. Författarna pratar om det som de kallar för anpassningsprocess, den process 

varje ny idé eller teknik går igenom för att anpassas in i just den aktuella organisationen. Den 

nya idéen och de åtgärder som redan finns i organisationen kommer anpassas till varandra och 

bilda en ny kombination av handlingar och åtgärder organisationen använder sig av. 

Czarniawska och Joerges (1996; 1998) skriver också att en ny idé eller teknik ofta startar en 

kedjereaktion som inte bara är oplanerad utan också oförutsägbar och oönskad. Sådana 

förändringar tenderar att gå längre än planerat. De menar att planerade idéer är sådant som 

ofta inte förverkligas, medan oplanerade förändringar inte överhuvudtaget går att styra 

(Czarniawska och Joerges 1996; 1998).  

 

I alla organisationer finns det en anledning till varför man söker efter nya idéer (Czarniawska 

och Joerges 1996). Författarna menar att i välmående organisationer letas nya idéer för att 

hitta något som verkar annorlunda och spännande att testa på. Organisationer som är i kris 

söker idéer som en lösning på den kris de befinner sig i och de organisationer som befinner 

sig i ett ”åtgärdsprogram” letar idéer för att hitta något som kan användas för att styra 

organisationen åt rätt håll. Vissa idéer leder inte till några förändringar alls, medan andra idéer 

leder till omformuleringar av syftet med organisationen och utvärdering av resultaten. 

Czarniawska och Joerges (1996) menar vidare att det krävs fler än en person för att 

implementera en idé i en organisation. Ofta kommer idéer från högre personer i en 

organisation vilket författarna menar beror på att det är dessa personer som oftare blir 

tillfrågade om sina/sina åsikter och på ett annat sätt kan påverka en grupp till förändring än 

vad en person med lägre status kan. Författarna menar vidare att om en idé, som är utarbetad 

av endast en person eller en liten grupp arbetare, föreslås för ett högre organ, till exempel 

ledningen i en organisation, kommer idéen antingen skickas tillbaka för omarbetning eller 

accepteras den men det görs aldrig några försök till implementering. Med detta pekar 

författarna på vikten av att plantera idéer i en grupp under lång tid istället för att helt plötsligt 

slå till med nya idéer. Istället menar de att idéer blir sedda för att ledningen i en organisation 

vill att det ska vara så. Dock menar de att dessa idéer ofta misslyckas med att materialiseras i 

praktiken eftersom personalen inte har samma önskan som ledningen (Czarniawska och 

Joerges 1996). 

 

Czarniawska och Joerges (1996) menar att det när man beskriver hur en idé landar i en 

organisation och hur den sedan packas upp för att översättas till handling låter förhållandevis 

enkelt men att det finns komplikationer med denna teori av hur det går till. De menar bland 



Victoria Ljunggren 
Socionomprogrammet VT16 

 18 

annat att det krävs långt fler idéer än vad som var tänkt innan de kan omvandlas till handling. 

De menar också att idéer tenderar att skapa andra idéer som tar form i andra organisationer 

vilket gör att den ursprungliga idéen ses som tråkig och gammal. 

 

I förhållande till denna studie är organisationen, som tas upp i översättningsteorin, den 

organisation där enhetscheferna är verksamma och idéen är den salutogena teorin. Med hjälp 

av ett översättningsteoretiskt perspektiv kan det belysas hur idéer kommer till inom en 

organisation samt hur de sedan implementeras i den organisation där enhetscheferna i studien 

är verksamma på ett annat sätt än vad det hade kunnat göras med en annan teori eftersom 

översättningsteorin förklarar hur en idé sprider sig och hur den landar i en organisation samt 

hur idéen omvandlas till just den organisation den befinner sig i. 

 

7 Resultat och analys 
 

7.1  Tolkning av salutogenes 
Nästan alla intervjupersoner hade en liknande tolkning kring vad de menar med salutogenes. 

De pratade om att det handlar om att se det friska framför det sjuka, möjligheter och att ta 

vara på de förmågor som finns. Alla intervjupersonerna bads om en definition på ordet 

salutogenes och alla gav liknande svar, vilket visas av citaten nedan: 

 

”Vi ska titta på det som fungerar, vi ska inte fastna i det.. en sjukdom, en 

diagnos, problem, svårigheter utan titta på vad som fungerar hos människan. 

Hur har man haft det innan och vad vill man, vad gör man, vad har man för 

förmåga och hur stöttar vi förmågan” 

 

”För mig är ju det salutogena förhållningssättet egentligen alltså.. att titta på 

möjligheter och försöka arbeta utifrån att människan kan känna då en känsla av 

sammanhang, att världen blir begriplig, hanterbar och meningsfull… ” 

 

”Att se det friska.. eller förmågor talar jag ju mycket mer om än friska för frisk 

låter som frisk och sjuk men jag vill gärna tala om förmåga och funktioner, 

funktionsvariationer.” 
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I citaten ovan nämner alla tre intervjupersonerna något om möjligheter och förmågor. Alla 

intervjupersoner går på Antonovskys (2005) linje att ett salutogent förhållningssätt handlar 

om att se möjligheter och att se själva människan istället för en sjukdom. En intervjuperson 

jämförde ett salutogent arbets- och synsätt med ordet empowerment: 

 

”Det man ska prata, när man har salutogent förhållningssätt, man ska prata om 

empowerment och man ska prata om attityd då så man.. om positivitet alltså vad 

man menar med positivitet… ” 

 

Swärd och Starrin (2006) menar att empowerment handlar om att stärka enskilda klienters 

ställning för att jämna ut de maktförhållanden som finns inom socialt arbete. De menar att det 

handlar om att själv känna delaktighet och egenkontroll över sin situation. Författarna skriver 

att grundsynen är att empowerment är något bra, något att sträva efter. Även Antonovsky 

(2005) pratar om vikten av självbestämmande, både som yrkesverksam person och som den 

person som tar emot insatser på ett eller annat sätt. Antonovsky (2005) menar att en person 

som själv är med och bestämmer över sitt liv, eller i detta fall arbete, kommer känna en 

starkare känsla av sammanhang eftersom personen då får en annan stolthet i förhållande till 

arbetet.  

 

7.2 Kombinationen salutogenes och patogenes 
Antonovsky (2005) pekar på vikten av att inte utesluta det patogenetiska synsättet när man 

väljer att arbeta salutogent. Han menar att en kombination av de båda synsätten är ett måste 

för att inte missa en del av människan. Uteslutes det patogenetiska synsättet bortser man helt 

och hållet från de sjukdomar en människa kan ha, vilket också kan göra att man väljer att inte 

behandla en människa som är sjuk. Väljs det salutogena synsättet bort helt och hållet får man 

istället en syn på att människan i grunden är sjuk och behöver medicin och behandling för att 

klara sig igenom livet och dess svårigheter. Hur intervjupersonerna såg på Antonovskys 

(2005) idé om att ett salutogent och ett patogent synsätt borde kombineras var något som 

under intervjuerna togs upp. Av sju enhetschefer så var det sex av dem som fick frågan om 

hur de såg på detta. Alla pekade på vikten av att inte utesluta något av perspektiven men 

tryckte också på att det patogenetiska synsättet inte får ta över. 

 

”De hänger ihop, men jag tror det viktigaste är att man inte glömmer bort och se 

att trots att jag är sjuk så är jag en människa med rätten till möjligheter, att vi ser 
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det friska i det. Till exempel, vi skulle ju inte kunna ha vårt demensboende om 

vi tänker.. alla har ju en demenssjukdom där du inte blir bättre om vi skulle 

tänka eller se det som att det är ju ingen mening, det blir ju inte bättre, utan se 

möjligheter i det, se det friska. Men det hänger ju ihop. Att också se att det 

patogena kan påverka och måste man ha med i bilden.” 

 

Även de andra intervjupersonerna pekar på vikten av att se hela människan och inte bortse 

från några delar. En människa kan vara sjuk men någonstans i det sjuka måste man ändå se 

vilka möjligheter man har för att kompensera där det brister. En intervjuperson tar upp ett 

exempel:  

 

”Man måste se gränserna för idag kanske du kan komma upp och sitta, men 

imorgon kan du inte det och då måste jag ta hänsyn till det och göra en 

sammanhang och en helhet och bedömning av den personen.” 

 

Intressant att se är här att det inte är någon av intervjupersonerna som menar att man helt kan 

utesluta det ena synsättet utan att missa en del av människan. Detta kan också grunda sig i att 

det är sex av mina intervjupersoner som säger sig ha läst Antonovskys teori själva, något som 

kan göra att de vet hur han resonerar kring förhållandet mellan de båda synsätten.  

 

 

7.3 Tillvägagångssätt och implementering av en salutogen idé 
För att få en bred bild över hur de enhetscheferna arbetar med teorin i sitt vardagsarbete och 

hur de implementerat teorin ställdes en rad olika frågor1. Resultaten av dessa frågor kommer 

här presenteras i olika underrubriker för att underlätta för läsaren.  

 

7.3.1 Nära samarbete enhetschefer mellan 

Anledningen till varför frågan om hur enhetscheferna arbetar med varandra i de olika 

kommunerna ställdes var eftersom ett samspel enhetschefer mellan också gör att tolkningen 

av den salutogena teorin kan blir mer enhetlig i kommunen. Två av intervjupersonerna, som 

arbetar inom samma kommun, menar att enhetscheferna inte alls jobbar lika med sin personal, 

detta eftersom de tolkar teorin olika. De menar också att de arbetar mer med de kollegor som 

                                                
1	Se bilaga 1.		
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är dem närmast geografiskt och då har småträffar dem mellan istället för alla enhetschefer 

tillsammans. 

 

”Eftersom kommunen är avlång så jobbar jag ju mycket ihop med mina kollegor 

här nere då, i söder, där vi delger varandra när vi har dom här träffarna, 

småträffarna. Ger varandra tips och sen har vi ju aktiveringsansvariga som gör 

innehållet, som delger varandra, stöttar varandra och uppmuntrar. Kommer med 

idéer och såhär gjorde vi…” 

 

Intervjupersonen ger här exempel på hur hon arbetar med sina närmsta kollegor. Hon säger 

också att de inte arbetar nära de andra enhetscheferna och att de inte arbetar på liknande sätt 

utan arbetet är olika på varje enhet. Czarniawska och Joerges (1996) menar att när idéer 

omvandlas till handlingar så är handlingarna beroende på hur idéen tolkats och sedan 

översatts i den kontext den nu befinner sig i. En teori är med andra ord inte alltid samma bara 

för att den tillhör samma kommun, utan alla enheter har sin tolkning av teorin och hur den kan 

användas. 

 

Tre av de andra intervjupersonerna kommer från samma kommun och svarar alla tre på frågan 

hur de jobbar enhetschefer mellan, att de jobbar tillsammans på något sätt. En av dem säger 

följande: 

 

”I och med att vi har arbetat så mycket i arbetsgrupper och olika 

utvecklingsområden så tror inte jag att det råder någon större skillnad… Vi har 

ju olika hus som vi, i särskilt boende, har varsitt hus så att säga då med 

personalgrupper och vi jobbar, dels jobbar vi lika då med genomförandeplaner 

och kontaktpersoner… ” 

 

Intervjupersonen betonar här att enhetscheferna, enligt hennes uppfattning, jobbar relativt 

lika. Hon menar att de sedan jobbar vidare lite olika men att de ändå försöker ha en så lika syn 

på det som möjligt och arbeta så lika som möjligt. Även de andra intervjupersonerna inom 

samma kommun nämner genomförandeplaner och kontaktpersoner men också chefsträffar 

och gemensamma utbildningar. De säger att på de chefsträffar de har diskuterar de mycket för 

att kunna ge varandra tips och råd i hur de kan arbeta med den salutogena teorin, något som 

även kan skapa en sammanhållning hos cheferna och att de arbetar relativt lika.  
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Även två andra intervjupersoner inom en annan kommun menar att de jobbar väldigt nära 

varandra med mycket samarbete och diskussion. Men att de ändå inte har samma tolkning på 

begreppet och hur det ska användas i vardagen eftersom de menar att det är olika från person 

till person hur man tolkar en teori.  

 

7.3.2 Arbete i hela organisationen 

För att få en bild över hur arbetet sker mellan enhetscheferna och deras chefer ställdes även en 

fråga om hur arbetet mellan dessa går till. Detta eftersom det skapar en blick över hur även de 

högre cheferna arbetar för att implementera teorin. Alla intervjupersoner pratar här om att de 

har regelbundna träffar med sina chefer där de diskuterar dessa frågor samt att de även kan 

träffas och prata igenom svårigheter på andra tidpunkter än planerat. 

 

”Jag tycker att man ska hålla den allmänna diskussionen levande på något vis 

och sen menar inte jag att man ska komma med pekfinger hit och dit… Föra 

någon reflektion kring det, hur jobbar du alltså ta fram de där goda exempel och 

se om men herregud så skulle ju jag också kunna jobba.” 

 

Samma intervjuperson talar också om vikten av att ha en öppen dialog med sin chef. Hon 

pekar på vikten av att alla kan göra fel och att alla är ”ute och seglar” ibland och att det även 

gäller de som enhetschefer likaväl som de högre cheferna i organisationen. En annan 

intervjuperson inom samma kommun pekar på vikten av att kunna diskutera svårigheter med 

sin chef samt att denna ska kunna hjälpa enhetscheferna att kunna se möjligheter när det 

kommer till svåra situationer samt hjälpa dem att förstå och skapa en hanterbar vardag.  

 

Alla intervjupersoner nämnde, på frågan hur de arbetar med personalen för att ett salutogent 

arbets- och synsätt ska genomsyra hela organisationen, att det handlar om 

genomförandeplaner, delaktighet och diskussioner. De tre intervjupersoner som arbetar inom 

samma kommun säger förutom genomförandeplaner, att diskussioner är något de arbetar med. 

Två andra intervjupersoner, som även de arbetar inom samma kommun, pratar också om hur 

de själva arbetar på sin enhet. 

 

”Vi har ju jobbat på många olika sätt.. alltså i början när vi skulle göra detta.. jag 

gjorde en liten förslagslåda där man skulle kunna komma eller kunna diskutera, 
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alltså bara för att komma in i det salutogena tänket, hur gör vi och vi hade olika 

fall uppe… Sen är det ju på PK möten. Vi har också haft palliativ studiecirkel… 

” 

 

”Vi har ändrat om här, hela tiden, allting måste ju försöka ändras efter behoven 

och nu har vi ändrat om våra möten och våra team. Vi har ju team där vi jobbar 

ihop med sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, handläggare och då vi har 

utvecklat det på ett annat sätt för se om detta är det rätta. Där all personal är 

med. Och då är det en blandning av personalmöte och team en gång i månaden” 

 

Båda pratar här om vikten av att få diskutera med alla inblandade för att förstå hur de ska 

tänka. Det är viktigt att alla enhetscheferna känner att de har en chans till medbestämmande i 

sitt yrke Att de får uppleva att de är behövda och att de gör ett bra jobb. Ledningen, de som 

sitter över enhetscheferna, har här ett stort ansvar för att enhetscheferna ska känna sig 

behövda. På detta sätt skapas en stor del av KASAM i arbetsrollen och det är genom 

ledarskapet som innebörden i KASAM når hela vägen i en organisation (Antonovsky 2005). 

 

Czarniawska och Joerges (1996; 1998) skriver att idéer förpackas för att sedan landa i en 

organisation som ett färdigt paket. I detta sammanhang kan utbildning ses som förpackningen 

av idéer eller i detta fall teorin salutogenes. Det är i utbildningssammanhang cheferna skapar 

sig en uppfattning av vad salutogenes är, de förpackar idéen i sina egna tankar och in 

diskussion med de andra cheferna så bildas en förpackad idé som de sedan tar med sig ut i 

verksamheten. Det är när idéerna sedan ska omsättas i praktiken som de packas upp och 

implementeras i enheten, re-embedding. Det är detta som kan se annorlunda ut på de olika 

enheterna, hur själva implementeringen går till. Även genomförandeplanerna kan ses som en 

förpackning av idéer. I genomförandeplanerna skrivs det ner hur personalen ska ge omsorg till 

brukarna, när detta sedan ska omsättas i praktiken kan det ses som en uppackning av idéerna.  

 

 

7.3.3 KASAM – En grundtrygghet 

Även en del frågor om KASAM ställdes intervjupersonerna. Bland annat hur mycket de 

använder orden, hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet i sitt arbete med personalen. 

En del av intervjupersonerna menade att de inte använder själva orden utan mer har med dem 
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i tankarna vid arbetet. En annan intervjuperson menade att hon fokuserar på att fylla orden 

med en innebörd för att det ska bli lättare för dem att arbeta med de rent konkret.  

 

”Utifrån ett salutogent synsätt använder vi oss inte så himla mycket utav orden. 

Däremot arbetar vi ju hela tiden med känslan av sammanhanget”. 

 

Intervjupersonen pekar här på just det som ovan skrevs. Att de inte fokuserar på själva orden 

utan istället innebörden av dessa.  

 

Även frågan hur intervjupersonerna såg på att Antonovsky (2005) menar att den 

grundläggande KASAM:en är färdigutvecklad vid 30 års ålder ställdes. En intervjuperson gav 

följande svar:  

 

”Då pratar ju han liksom om grundtrygghet hos personen… Men jag tror ju att 

omgivningen har ju också en betydelse. Om du flyttar en person från sin 

omgivning och sätter den själv någon annanstans så tror jag definitivt att det kan 

rubbas, jag menar att det var bra om den känslan fanns från början..” 

  

Precis som Antonovsky (2005) pratar hon här om KASAM som en grundtrygghet. 

Antonovsky (2005) menade att KASAM kan ändras i viss mån, men en grundläggande 

KASAM är viktigt eftersom personen i fråga då hela tiden har något att luta sig tillbaka på. 

Intressant är dock att ungefär hälften av intervjupersonerna inte höll med om detta. De 

menade istället att KASAM handlar om att vara medveten om vem man själv är och att man 

blir bemött och behandlad på ett visst sätt. Är man medveten om sig själv så kan man också 

ändra på den KASAM som byggdes upp under de 30 första åren i livet, menade 

intervjupersonerna. 

 

Czarniawska (2015) menar att det är genom att observera andra som man lär sig om nya 

teorier och handlingssätt inom en organisation. Även intervjupersonerna tar upp vikten av att 

se och höra hur andra arbetar med teorin för att själva kunna implementera den. Två av dem 

beskrev under intervjun hur personalen fått åka på studiebesök till andra kommuner som säger 

sig arbeta salutogent samt hur de fått gå på föreläsning om hur salutogent arbete bedrivs. 

Intervjupersonerna pratar också om vikten av att få diskutera ärenden och svårigheter med 

kollegor, närmsta chefen och i grupper. Genom att diskutera med varandra och få en bild över 
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hur de andra arbetar med teorin i vardagen kan personalen lära sig av varandra och precis som 

en del av intervjupersonerna säger kan man få tips och nya idéer hur teorin kan implementeras 

ännu mer i arbetet.  

 

7.4  Politiskt beslut  
Förändring är ofta inte något planerat utan ett resultat på att människor vill prova nya saker 

(Czarniawska 2015). Czarniawska och Joerges (1998) menar att det verkar finnas en nästintill 

magisk attraktion till nya idéer som ska ge mening och legitimitet åt sådant som egentligen 

redan görs. Frågan om hur idéen att arbeta just salutogent kom till ställdes till 

intervjupersonerna. Intressant är att fyra informanter menar att det är ett politiskt beslut att 

arbetet inom äldreomsorgen ska ske salutogent, medan tre informanter menar att det inte är 

politiskt beslut. Tre informanter inom samma kommun, men olika enheter, har olika 

uppfattning om hurvida det är politiskt beslut eller inte. Följande citat är tagna från personer 

som arbetar inom samma kommun men på olika enheter: 

 

”För att våra politiker har inte uttalat att vi ska jobba salutogent. Det är vi själva 

som ser att det här överensstämmer med den ideologin både jag och mina 

kollegor och våran chef har. Men vi har inget politiskt beslut att vi ska jobba 

salutogent”. 

 

 ”De [politikerna2] är ju väl medvetna.. det är ju politiskt”. 

 

 

”Det är inte politiskt beslut utan det är på tjänstemannanivå som beslutet 

kommer”.  

 

Två av informanterna menar här att det inte är politiskt beslut medan en menar att det är så, 

detta trots att de arbetar inom samma kommun.  

 

Czarniawska och Joerges (1996; 1998) menar att idéer kan föra med sig en rad oplanerade 

förändringar som inte sällan är oönskade. Czarniawska och Joerges (1998) skriver om hur 

idéer blir till och hur de sprids. Författarna menar att nya idéer ofta kommer från personer 

                                                
2 Mitt ordval. 
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som har en ledande position, även om det inte måste vara så. Detta eftersom personer med en 

ledande position oftare än andra blir tillfrågade om sin åsikt. Det är också ofta dessa personer 

som i högre grad kan påverka de personer som är under honom eller henne. När en ensam 

personal eller en liten grupp personer i en organisation kommer på tanken om en ny idé och 

går med denna till personer som står högre upp i organisationen menar Czarniawska och 

Joerges (1998) att den oftare skickas tillbaka för omarbetning eller accepteras den men 

implementeras den aldrig. Detta kan också vara en anledning till varför det inom samma 

kommun råder oenighet huruvida det är ett politiskt beslut eller ej. Idéen kan vara accepterad 

men politikerna eller cheferna gör inget för att implementera den i arbetet vilket gör att det 

skapas en förvirring hos den personal som står under de högre cheferna, i detta fall 

enhetscheferna inom äldreomsorgen. Czarniawska och Joerges (1998) skriver också att en 

grupp eller en person kan gå runt och prata om en idé med kollegor som gör att idén tillslut 

implementeras både hos dessa personer, i detta fall enhetschefer, och de högre organen i en 

organisation. Idéen har då inget tydligt politiskt beslut men har redan implementerats och 

därmed krävs det heller inget beslut för att idéen ska implementeras. 

 

I en av de andra kommunerna menar båda enhetscheferna att de har ett politiskt beslut om att 

de ska arbeta salutogent eftersom socialtjänstplanen i kommunen utgår från ett salutogent 

arbets- och synsätt. I kommunens socialtjänstplan, som togs del av, nämns dock varken ordet 

salutogenes eller ordet hälsa. Den ena intervjupersonen menar dock att det är ett tydligt 

politiskt beslut eftersom den har ett salutogent innehåll. Även i den tredje och sista 

kommunen är båda intervjupersonerna överens om att det är ett politiskt beslut att arbetet ska 

ske salutogent inom äldreomsorgen.  

 

Även frågan om intervjupersonerna fått utbildning för att leda på ett salutogent sätt ställdes 

och i vilken omfattning samt om den personal som arbetar närmast de äldre fått utbildning i 

hur kommunen anser att arbetet med den salutogena teorin ska gå till. Alla intervjupersoner 

menar att de på något sätt fått utbildning i hur de ska leda sin personal salutogent samt att 

personalen själva fått gå utbildning i hur de ska arbeta med de äldre. Utbildningen skiljer sig 

åt från kommun till kommun. En kommun menar att de gått på föreläsningar, en annan 

kommun berättar om hur de för ett par år sedan åkte på studiebesök till andra organisationer 

som arbetar med ett salutogent arbets- och synsätt och den tredje kommunen berättar att de 

har läst in teorin själva.  
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7.5 Mode inom organisationer 
Varför söker en organisation en ny idé att jobba utifrån från första början? Czarniawska och 

Joerges (1996) skriver att det beror på att en organisation antingen redan är välmående och 

söker något nytt att jobba efter, ofta det som är modernt, eller är organisationen i kris och 

behöver en ny idé för att kunna ta sig igenom denna kris. Sista exemplet författarna tar upp är 

att organisationen behöver finna ett sätt att åtgärda de problem som finns inom en 

organisation. Det är inte helt enkelt att säga i vilket stadie de kommuner intervjupersonerna 

kommer från, befinner sig i, intervjupersonerna nämnde heller ingenting om detta. 

Czarniawska och Joerges (1996; 1998) och Czarniawska (2015) skriver att det ofta är många 

organisationer som introducerar samma förändringar under ungefär samma tid. En våg av 

idéer kommer och påverkar vissa organisationer medan andra inte påverkas överhuvudtaget. 

Något även två av intervjupersonerna tog upp:  

 

”Tyvärr är det ju så precis som jag sa innan med organisationsteorier, det 

kommer mode på dom och sen blir det så och då blir det ju också fel.. för då har 

man inte hela bilden..” 

 

”Det har blivit väldigt fokus på det salutogena sista tiden.” 

 

Det kommer hela tiden nya teorier, några stannar kvar och blir moderna och institutionaliseras 

i olika organisationer, medan andra försvinner utan att ha haft märkbar påverkan. 

Czarniawska och Joerges (1998) menar att det är under tiden en idé översätts och tolkas som 

det skapas ett mode. Det är den första översättningar och tolkningarna av en idé som bidrar 

till hur den ska uppfattas och reproduceras i den kontext som organisationen befinner sig i. 

Författarna menar att organisationer som följer mode gör det för att hålla jämna steg med den 

offentliga förvaltningen och visa sig som en organisation som hela tiden är i framkant. 

Författarna skriver att följa mode också är att utvecklas och att testa nya idéer. Det 

Czarniawska (2015) skriver att många kommuner, politiker eller andra höga tjänstemän vill 

att just deras organisation ska skapa ett mode, men ingen vet vem som kommer att lyckas. 

Redan för flera hundra år sedan påpekades att en idé bara är mode så länge som den är ny 
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sedan blir den tråkig och vanlig3 (Czarniawska 2015). Frågan ställdes även till en av 

intervjupersonerna, varför hon trodde att begreppet och teorin har fått mycket popularitet just 

nu. 

 

”Mycket kommer ju egentligen från forskning som visade just på vikten av det 

friska, det sociala innehållet och det har ju varit mycket fokus på det sociala 

innehållet i dokumentation, att inte se det sjuka och då tror jag att en sådan här 

förvaltning blir ju bekräftade och då blir man ju intresserade av det. Sen tror jag 

den andra delen är att det är.. något man ser ju också att det påverkar ekonomin 

och då finns det ju också ett intresse att se möjligheter, vi hittar egna lösningar” 

 

Här pekar även intervjupersonen på att det handlar om att en organisation vill vara i fokus, 

vill vara med i det senaste modet och bli bekräftaf för att man arbetar på ett visst sätt. Att det 

dessutom finns forskning som pekar på fördelarna med att arbeta salutogent är ett plus i 

kanten, men intervjupersonen säger här inget om det finns nackdelarna med det. Samma 

person påpekar också att det handlar om att man nu fått upp ögonen för det positiva med att se 

möjligheter framför det sjuka, att se det friska i varje människa. Hon pratar också om 

samhällstrender och menar att salutogenes är en trend inom organisationsteori för tillfället.  

 

7.6  Sätta begrepp på saker och ting 
Czarniawska och Joerges (1998) menar att många idéer och handlingar tar form eftersom det 

finns en rutin som säger att man gör på ett visst sätt men det är få som egentligen vet varför 

man gör som man gör. Författarna menar att ge ett namn till något man egentligen redan gör 

är ett stort och viktigt steg eftersom det kan skapa en förståelse till varför man gör på ett visst 

sätt och då också kan sprida denna kunskap vidare. Att matcha idéer med det man redan gör 

säger författarna är en stor del av översättningsprocessen.  

 

Frågan om hur intervjupersonerna tror att just ordet salutogenes påverkar arbetet ställdes till 

intervjupersonerna. Hur det påverkar att man som chef eller personal sätter begrepp på saker 

och ting, hur kommer det sig till exempel att det idag är många kommuner som säger sig 

arbeta salutogent istället för att säga sig arbeta hälsofrämjande? Intervjupersonerna hade här 

                                                
3	Czarniawska (2015, s. 130) skriver om Gabriel Tarde, 1843-1904 som var en fransk 
sociolog och socialpsykolog.	 
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olika åsikter om hur det påverkar arbetet att sätta begrepp på det man gör:  

 

”Det är det svåra. Det tar mycket energi och liksom tolka salutogent…  det är ju 

alltid svårt, man kan ju göra mycket men man kanske inte tänker att det är 

salutogent. Så det är en fara med begrepp, det är ju att man.. man kanske gör det 

utan man förstår att man gör salutogent om någon frågar jobbar du salutogent så 

vet man inte innebörden och då svarar man nej.” 

 

Samma intervjuperson menar dock även att det finns fördelar med att jobba efter ett begrepp, 

speciellt om man ser till själva organisationen. Intervjupersonen menar att det är lättare att 

veta åt vilket håll man ska sträva efter om alla jobbar utifrån samma begrepp och åt samma 

mål. Vad som då krävs är att organisationen har definierat begreppet på samma sätt och gjort 

klart för sig vad de menar med att arbeta salutogent.  

 

En annan intervjuperson pekar på risken med att sätta begrepp på saker blir att personalen kan 

bli osäker på vad begreppet betyder och använder det inte i sitt dagliga tal vilket gör att det 

hamnar långt bort från deras vardag: 

 

”Alltså det här med ord. Det blir så akademiskt och många av vår vårdpersonal 

här är kanske inte så bekväma med dom orden. Så hellre tänka andra uttryck 

som är mer förankrade i vardagen, som man använder dagligen skulle jag säga. 

” 

 

Även de andra intervjupersonerna pekar på vikten av att tillsammans definiera begreppet för 

att veta åt vilket håll organisationen strävar efter samt kunna svar på frågor från anhöriga och 

de äldre som det i detta fall handlar om. Intervjupersonerna trycker på vikten att det måste 

vara förankrat i alla led i en organisation för att alla ska förstå det.  

 

”Jag tror att man måste veta innebörden av det, det måste vara förankrat i alla 

led. Det duger inte, som jag sa innan, att jag och mina chefskollegor kommer 

överens om en sak för om mina medarbetare inte förstår varför vi gör det … så 

att det måste vara förankrat hela vägen, annars är det nog svårt och sätta en 

stämpel på det. Oavsett vilket begrepp det är vi använder måste vi fylla det av 

ord. Vi måste fylla det av förståelse.” 
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Alla intervjupersonerna i citaten ovan pekar här på vikten av att definiera ett begrepp för att 

kunna använda det i vardagsarbetet. Men varför är det viktigt? En av mina intervjupersoner 

menar att det skapar en förståelse för begreppet när det definieras. Hon menar att för att kunna 

använda det så måste man förstå det och för att förstå det så måste man definiera det.  

 

Sex av intervjupersonerna fick frågan om de hade någon kritik till teorin, av dessa var det 

bara en som hade det medan de andra menade att nej, det finns ingen kritik till teorin. Den 

intervjuperson som hade kritik till teorin menade att det är viktigt att inte se teorin som något 

enkelt, något som kan lösa allt eftersom intervjupersonen menar att det är en teori som är 

relativt svår att implementera och göra till handling.  

 

Även frågan om hur intervjupersonerna ser på att kommunen på sin hemsida skyltar med att 

de arbetar salutogent ställdes. Fyra av intervjupersonerna tyckte att det var helt korrekt gjort 

att det stod på hemsidan. Dels för att det då skapar en diskussion hos personalen vilket gör att 

de är bättre rustade att svara på frågor om det men också för att det bidrar till en öppenhet om 

hur arbetet i organisationen bedrivs. Några av intervjupersonerna menade dock att det borde 

vara mer förankrat i organisationen innan man kan gå ut och säga att man arbetar på ett visst 

sätt. Intervjupersonerna menade att all personal ska kunna svara på frågor om den salutogena 

teorin och vad den innebär om anhöriga frågar och inte behöva fundera på vad det egentligen 

innebär att de jobbar salutogent och hur de gör detta. En nackdel som en intervjuperson tar 

upp är också att det skapar en press om att uppfattas på ett visst sätt av anhöriga och de äldre. 

Det skapar en viss förväntning på en organisation som själva skyltar med att de arbetar på ett 

visst sätt. 

 

8. Slutdiskussion 

Det är endast i en kommun enhetscheferna inte har samma uppfattning om det är ett politiskt 

beslut att de ska jobba salutogent eller inte. En förklaring till varför uppfattningen skiljer sig 

åt kan vara om det varit så att det i organisationen pratats om det salutogena. Vissa 

enhetschefer kan då ha valt att ta upp idéen och implementera den i sitt arbete medan andra 

kan ha valt att inte använda idéen. En annan förklaring kan vara att enhetscheferna inte har 

samma uppfattning om varför en ny idé eller teori kan vara behövd i arbetet. Czarniawska och 

Joerges (1996) menar att det finns tre olika anledningar till varför en organisation söker nya 

idéer och teorier att jobba efter. Antingen är organisationen redan välmående men söker något 
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nytt att jobba med för att inte arbetet ska bli vanligt och tråkigt. Eller är organisationen i kris 

och behöver en ny idé för att klara sig igenom den. Organisationen kan också behöva en ny 

idé för att åtgärda problem som finns. Som skrevs i resultat och analys, är det inte möjligt att 

veta varför organisationerna tagit till sig ett salutogent synsätt, detta eftersom ingen 

bakgrundsinformation om organisationen togs upp under intervjuerna. Varför en organisation 

väljer att ta till sig en ny idé har stor betydelse för hur idéen också används och hur den 

tolkas. Är det så att idén tas till för att det behövs något nytt och spännande att jobba efter är 

det inte säkert att enhetscheferna lägger samma fokus på den som om det skulle vara kris i 

organisationen. Czarniawska och Joerges (1996) menar att det idéer som kommer underifrån 

kan accepteras på högre nivå men arbetet för att implementera idéen sker aldrig. Detta kan 

också vara en anledning till varför det inte är samma uppfattning om det är politiskt beslut 

eller inte. Högre chefer kan ha accepterat idéen men valt att inte implementera den vilket gör 

att enhetscheferna inte riktigt vet om de ska arbeta med teorin eller inte.  
 

En anledning till varför det är så många kommuner som just nu arbetar för att implementera 

ett salutogent synsätt i arbetet inom äldreomsorgen kan vara att det just nu är modernt. Ofta är 

det en kommun som börjar med teori eller en idé som sedan visar sig fungera vilket gör att 

andra kommuner hänger efter detta (jmf Czarniawska och Joerges 1996;1998 och 

Czarniawska 2015).  Ingen kommun eller organisation vill vara sämre än någon annan, visar 

det sig då att en teori eller en idé fungerar bra inom en kommun så är det stor chans att också 

andra kommuner börjar arbeta efter samma teori.  

 

En fråga jag här ställer mig är varför det på senare tid blivit populärt att inom äldreomsorgen 

säga sig arbeta salutogent, det var ju redan 1979 som Antonovsky släppte sin första bok om 

den salutogena teorin. Beror det på att det är först nu som idéen har gått från psykiatrin och 

sjukvården till socialt arbete eller handlar det om att det är först nu som äldreomsorgen har 

insett att det behövs en ny teori för att göra arbetet begripligt, hanterbart och meningsfullt för 

chefer och personal? En annan fråga är hur länge modet om den salutogena äldreomsorgen 

håller? Kommer teorin försvinna helt och hållet ur äldreomsorgen om ett par år eftersom det 

visar sig att den är för svår att implementera, som en av intervjupersonerna menar att den är, 

eller kommer det bli en teori som blir vanlig och istället tråkig? Vad gör det i sådana fall med 

en organisation att en teori som haft stort fokus på sig försvinner eller i annat fall blir vanlig? 
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Att enhetscheferna här säger sig arbeta på olika sätt tolkas som att det beror på att kommunen 

tillsammans inte kommit överens om en tolkning av begreppet. De enhetschefer som blev 

intervjuade hade alla en liknande tolkning men det säger ingenting om hur hela kommunen 

tolkar det. Trots en liknande tolkning av begreppet skiljer sig arbetet med att implementera 

teorin i arbetet åt mellan de olika kommunerna men även mellan enhetscheferna inom samma 

kommun. Genom att enhetscheferna arbetar på olika sätt sprids kunskapen om teorin på ett 

annat sätt. Dessutom kan enhetscheferna lära av varandra om de alla arbetar på olika sätt. 

Men det finns också negativa aspekter med att arbetet i kommunen skiljer sig åt mellan de 

olika enheterna. Blir det samma kvalité på omsorgen av de äldre oavsett hur det jobbas med 

teorin på de olika enheterna? Detta är för mig inte möjligt att svara på men jag anser att det är 

en viktig fråga att ha med i tankarna. En orsak till varför tolkningen är annorlunda kan också 

vara det som Czarniawska och Joerges (1996; 1998) skriver, att alla människor läser en teori 

med olika ögon, med den förförståelse som finns hos varje människa. Varje människa ser 

därför olika saker i teorin och därför kan också tolkningen av teorin bli olika från person till 

person. 

 

En idé eller en teori som en organisation väljer att arbeta med blir tillslut något normativt, 

något som sker i organisationen hela tiden och därmed också något vanligt (Czarniawska och 

Joerges 1996;1998). Det är viktigt att en organisation tar vara på de kunskaper som finns 

inom den för att utvecklas vidare och inte fastna i ett och samma arbets- och/eller synsätt. 

Detta är också anledningen till varför det är så viktigt att hålla diskussionen om teorin levande 

för att kunna utveckla den. Att enhetscheferna arbetar olika blir därför något som också kan 

ses som positivt. Genom diskussion hålls det levande och genom att arbetet ser olika ut så kan 

enhetscheferna lära av varandra.  

 

Det är i detta sammanhang även viktigt att föra en diskussion om hur förankringen av teorin 

ser ut i de olika kommunerna. Är teorin och ett salutogent synsätt redan välförankrat i en 

organisation är det inte säkert att politiker och chefer känner att det behövs ett politiskt beslut 

för att arbetet ska ske salutogent. Detta då det redan är så pass förankrat i hela organisationen, 

det kan då räcka med att, som i en av de intervjuade kommunerna, det i socialtjänstplanen 

finns ett salutogent innehåll. Vad salutogent innehåll är blir dock en fråga om tolkning. En 

fråga att ta upp är dock hur förankringen av teorin ser ut i en organisation där alla inte kan 

säga om det är ett politiskt beslut eller inte? Att enhetscheferna inom samma kommun har en 

liknande tolkning av begreppet kan ses som positivt eftersom detta talar för att de alla satt sig 
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ner för att diskutera detta. Men det kan också betyda att alla läst in sig så pass på Antonovsky 

att de är hans tankar som de presenterar istället för sina egna. Hur förankringen av begreppet i 

organisationen ser ut är viktigt för att brukarna ska känna att de får en liknande omsorg och 

för att personalen ska känna att de vet vad det är som de jobbar med. En väl förankrad teori 

där alla medarbetare, chefer som omsorgspersonal, tror jag är viktigt för att alla ska känna 

KASAM och ha en förståelse till det arbete man utför.  

 
Att sätta begrepp på arbetet kan bidra till att fler människor i en organisation får en högre grad 

av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, alltså KASAM. Detta eftersom det kan 

skapa en förståelse till varför man gör som man gör. Det skapar på så sätt en begriplighet för 

vad man gör, hanterbarhet då man vet vad som förväntas av en själv samt meningsfullhet 

eftersom man får en uppfattning av hur man kan hjälpa de äldre på bästa sätt. Men, begrepp 

kan också skapa förvirring. Att arbeta efter ett begrepp som inte är definierat och som inte är 

förankrat i organisationen kan skapa förvirring. Dessutom eftersom det på kommunernas 

hemsida står att de arbetar salutogent, ringer då en anhörig eller en framtida brukare och 

frågar vad det betyder att organisationen arbetar salutogent är det inte säkert att personal i 

organisationen kan svara på detta. Detta eftersom de själva inte är riktigt säkra på vad det 

innebär. Definitionen av begreppet borde därför vara mer lika i en och samma organisation än 

vad som framkommit under intervjuerna även om den inte verkar skilja sig åt så mycket som 

förväntades. Det är viktigt att alla enhetschefer arbetar med en likadan definition av ordet 

vilket de idag inte säger sig göra helt och hållet.  

 

Uppfattningen om hur intervjupersonerna såg på en kombination av de båda synsätten var att 

detta inte var något som de tidigare hade tänkt på. Vad gör det med en teori att alla bara tar 

den som den är utan att reflektera över vad det egentligen innebär? I tidigare forskning 

ställdes en del frågor som denna väckte hos mig. Bland annat hur de hade sett ut om vi alla 

bara tänkte på det friska hela tiden, hade sjukdomar då försvunnit? Förmodligen inte eftersom 

det finns ett flertal av dessa som handlar om gener och ärftlighet. Att tänka hälsofrämjande 

betyder inte att sjukdomar försvinner utan att man i sjukdomen försöker se det friska och det 

som fungerar. Det är även av vikt att reflektera över dessa frågor som verksam i en 

organisation som arbetar med teorin. Frågan är om intervjupersonerna i denna studie tidigare 

gjort det? 

8.1  Sammanfattning och slutsats 
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Intervjupersonerna hade liknande tolkningar av vad salutogenes är, något som inte 

förväntades, eftersom begreppet har stort tolkningsutrymme. Det är intressant att det trots 

stort tolkningsutrymme finns en likhet i hur enhetschefer tolkar begreppet, både inom samma 

kommun och i olika. Övriga frågor som inte handlade om hur begreppet tolkas svarar på 

frågeställningen hur enhetscheferna säger sig arbeta för att implementera teorin men även 

varifrån idén kom vilket är viktigt att veta för att förstå varför de jobbar med en salutogen 

teori eller ett salutogent arbets- och synsätt. Det är viktigt att komma ihåg att studien endast 

undersökt hur enhetscheferna säger sig arbeta och inte hur de faktiskt arbetar. Det är därför 

viktigt att se på det som enhetscheferna säger sig göra med kritiska ögon, vi vet inte hur 

arbetet faktiskt ser ut och kan därför inte veta om det går till på så sätt som intervjupersonerna 

säger eller om det handlar om att upprätthålla en fasad för hur organisationen arbetar. 

Intervjupersonerna säger sig ha olika sätt för att implementera teorin även om diskussion 

verkar vara en central del i alla de tre olika intervjuade kommunerna. Intervjupersonerna 

pekar också på vikten av att definiera begreppet för att kunna arbeta utifrån det, detta är också 

något som stämmer överens mellan de olika intervjuade kommunerna. Det som skiljer sig åt 

är hur de samarbetar med andra delar i organisationen och främst hur samarbetet enhetschefer 

mellan ser ut.  

 

Det finns mycket att forska inom när det kommer till den salutogena äldreomsorgen. 

Antonovsky (2005) har bland annat tagit fram ett frågeformulär där den som svarar själv 

skattar olika delar i livet och på så sätt kan man få fram var en person ligger på en så kallad 

KASAM-skala. Kan detta användas i äldreomsorgen? Kanske kan de äldre skatta sig själva 

för att personalen ska få en uppfattning av hur de mår och därmed hjälpa de äldre att öka sin 

KASAM. Det har också varit intressant att verkligen få se hur arbetet med teorin går till, detta 

genom observationer eftersom intervjuer inte säger mycket om hur det faktiskt går till utan 

mer om hur intervjupersonerna säger sig agera.  
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10.1 Bilaga 1 

 
Intervjuguide 

 
• Kan du berätta vad du anser salutogen teori handlar om? Har du själv läst 

Antonovsky? 

• Har du någon kritik till den salutogena teorin? 

• Vad tror du det gör när man sätter begrepp på saker och ting, t.ex. salutogent? 

• Har du, i ditt arbete, fått utbildning i vad den salutogena teorin innebär?  

• Hur tolkar du den salutogena teorin? Vad betyder denna för dig och ditt arbete? 

• Hur tror du att tolkningen av teorin påverkar arbetet? 

• Arbetar du med denna teori i sitt vardagsarbete? 

• Om nej, varför inte?  

- Vad hade du kunnat göra för att få in teorin mer i arbetet om du vill få in den i 

arbetet? 

• Vilka erfarenheter har du av salutogent arbetssätt, synsätt, bemötande och teorin 

generellt? 

• Om du använder teorin i vardagen, hur görs då detta? 

- Hur arbetar man enhetschefer mellan? 

- Hur arbetar man med personalen? 

- Hur arbetar man med anhöriga som ringer och har klagomål eller synpunkter som 

denne vill framföra till enhetschefen? 

- Hur arbetar man med de brukare man kanske träffar? 

- Hur arbetar man uppåt i organisationen? 

• Hur viktigt tror du ledarskapet är för personalens och brukarnas KASAM? 

• Tror du man kan sprida KASAM till andra utan att själv känna det? 

• Hur anser du själv att du arbetar och ser på teorin i ditt arbete?  

• Arbetar du något med de tre begreppen i KASAM? Alltså begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet. OM ja, Hur? 

• Hur upplever du att andra enhetschefer och högre chefer arbetar med teorin? 

• Hur ställer dig dig till det att det på kommunens hemsida står att de jobbar med teorin, 

är detta något som personen anser bra eller dåligt? Med denna fråga menar jag att det 

kanske ställer vissa krav på att kommunen säger sig arbete utifrån en viss teori. Jag 



Victoria Ljunggren 
Socionomprogrammet VT16 

 39 

kan tänka mig att många kommuner arbetar på ett liknande sätt men väljer att inte 

benämna det som den salutogena teorin. 

• Antonovsky menar att KASAM skapas under de 30 första levnadsåren, vad säger du 

om det? 

• Antonovsky menar att en kombination av det salutogena och det patogena synsättet är 

det bästa, vad tror du? 

• Sitter ni enhetschefer ute på enheterna eller myndighetskontor? Hur tror du detta 

påverkar det salutogena tänket er enhetschefer mellan? 

• Är det något du vill tillägga eller något du tycker jag missat att fråga under intervjun? 

 

 

Bra att använda som formulering: 

• Kan du berätta om… 

• Be respondenten utveckla sitt svar 

• Precisera 

• Tycker du att… Är du nöjd med… 

• Vilka åsikter har man i verksamheten? 

• Tolkande frågor, menar du att..  

 

10.2 Bilaga 2  
Informationsbrev 

 
Detta är ett informationsbrev och förfrågan om medverkan i en intervjustudie med syftet att 

undersöka och analysera begreppet salutogen äldreomsorg. 

 

Jag heter Victoria Ljunggren och ska nu, våren 2016, skriva mitt examensarbete inom 

socionomprogrammet. Denna kommer sedan presenteras skriftligt. 

 

Deltagande innebär att medverka via en eller två intervjuer, dessa kan ske på telefon. Alla 

intervjuer kommer, om samtycke finns, att spelas in. Största möjliga konfidentialitet 

eftersträvas i undersökningen genom att ingen obehörig får ta del av materialet. Materialet 

förvaras så att det bara är åtkomligt för mig samt min handledare. I rapporteringen av 

resultatet i form av en examensuppsats på Linneuniversitetet kommer informanterna att 
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avidentifieras så att det inte går att koppla resultatet till enskilda individer. Ditt deltagande i 

studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare 

motivering. 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Både muntligt och skriftigt 

samtycke kommer krävas för att samtycket ska vara giltigt. Detta har inget att göra med ditt 

frivilliga deltagande.  

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga personer:  

 

Student:  

Namn: Victoria Ljunggren 

Telefon: xxxxxxxxxx 

Mail: vl222cs@student.lnu.se 

 

Handledare: 

Namn: Mairon Johansson 

Mail: mairon.johansson@lnu.se 

 

 

 
 
 

 
 


