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Sammanfattning  
Statens folkhälsoinstitut presenterar inom området Hälsa i arbetslivet en rad riktlinjer för att 

minska ohälsan i arbetslivet, man bör som anställd bl.a. ha vissa möjligheter att utvecklas 

och uppleva delaktighet i arbetet. Dessutom ska arbetsmiljön vara god på både ett psykiskt 

och fysiskt plan.  Genom vår utbildning har vi fått ett intresse för dessa frågor och kom 

därför nyligen i kontakt med Antonovskys teori om det salutogena synsättet. 

 

Syftet med den här studien var att undersöka och försöka få en förståelse för hur några 

anställda inom Vård och omsorg upplever att det salutogena synsättet har implementerats i 

deras organisation, samt hur det fungerar att arbeta utifrån det här synsättet i praktiken. Vi 

vill dessutom undersöka vilka för- och nackdelar de anställda upplever att det finns med att 

arbeta utifrån det salutogena synsättet. För att besvara vårt syfte har vi gjort en kvalitativ 

studie med semistrukturerade intervjuer. Resultatet har bl.a. visat att våra respondenter har 

olika uppfattningar om hur det salutogena synsättet har implementerats, men är relativt 

samstämmiga när det kommer till hur de uppfattar att informationen och utbildnings-

tillfällena har varit. Det har framgått att det finns en avsaknad av utbildning och fortbildning 

bland respondenterna men att respondenterna trots dessa brister menar att de inte har några 

problem att arbeta med det salutogena synsättet i praktiken och att det är ett väldigt givande 

arbetssätt. 
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1 INLEDNING 
 
1.1 Bakgrund 
Genom vår utbildning, Organisations- och personalutvecklare i samhället, har vi fått ett stort 

intresse för hur organisationer och anställda mår, psykiskt och fysiskt, i sitt arbete. Det finns 

mycket forskning kring, och teorier om, hur chefer och organisationer skapar samt upprätt-

håller välmående hos sina anställda. I Sverige arbetar idag 65,5 % av befolkningen
1
. Då 

detta är en relativt stor andel är det viktigt att dessa personer mår bra på sina arbetsplatser. 

Statens folkhälsoinstitut har som uppgift att studera och utvärdera folkhälsopolitiken och 

vara en källa för kunskap om effektiva metoder och strategier för att bibehålla folkhälsan
2
. 

Inom området Hälsa i arbetslivet presenterar Statens folkhälsoinstitut en rad riktlinjer för att 

minska ohälsan i arbetslivet. Som anställd bör man ha vissa möjligheter att utvecklas, man 

bör uppleva delaktighet i sina arbetsuppgifter och känna att man själv är med och styr 

mängden arbete och i vilken takt det ska utföras för att det ska överensstämma med ens 

förmåga. Utöver detta skall arbetsmiljön vara god, både på psykiska och fysiska plan
3
.  

 

Nyligen kom vi i kontakt med Aaron Antonovskys teori om det salutogena synsättet. Detta 

synsätt går ut på att förklara varför vissa människor, trots att de möter stora påfrestningar i 

livet, förblir friska. Antonovsky var intresserad av vilka faktorer som gör att vissa människor 

håller sig friska till skillnad från många andra som istället undersökt vad det är som gör att 

människor blir sjuka (Antonovsky, 1991:9). Antonovsky skapade instrumentet Känsla Av 

SAMmanhang (KASAM) som bygger på de tre begreppen begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet och försökte utifrån dessa förklara vilka faktorer som håller människor friska 

(Antonovsky, 1991:17). Det salutogena synsättet har funnits i över 30 år och har använts 

mycket inom vården men börjar nu ta nya former. Synsättet används i allt större utsträckning 

inom organisationer som en strategi för att utveckla en aktiv delaktighet, ett ansvarstagande 

och därigenom en meningsfull verksamhet (Trollestad, 2003:172).  

 

1.2 Syfte 
Syftet med den här studien är att undersöka och försöka få en förståelse för hur några 

anställda inom Vård och omsorg upplever att det salutogena synsättet har implementerats i 

deras organisation, samt hur det fungerar att arbeta utifrån detta synsätt i praktiken. Vi vill 

dessutom undersöka vilka för- och nackdelar de upplever att det finns med att arbeta så här.  

 

1.3 Frågeställningar 
 Hur upplever de anställda inom Vård och omsorg att det salutogena synsättet har 

implementerats i deras organisation?  

 

 Hur upplever de anställda inom Vård och omsorg att det salutogena synsättet funge-

rar i praktiken? Vilka för- och nackdelar upplever de anställda att det finns med att 

arbeta utifrån det salutogena synsättet? 

 

                                                 
1
 http://www.scb.se/Pages/PressRelease____345578.aspx 

 
2
  http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/ 

 
3
  http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/4-Halsa-i-arbetslivet/ 
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1.4 Begreppsdefinitioner 
 

Salutogen - Inom det salutogena synsättet fokuserar man på människors hälsa och hur man 

kan upprätthålla den (Antonovsky, 1991:31). 

 

Patogen - Inom det patogena synsättet fokuserar man på orsakerna till varför människor blir 

sjuka (Antonovsky, 1991:31). 

 

Känsla sammanhang - Känsla av sammanhang är ett instrument för att mäta hälsa och 

består av de tre delarna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 

1991:17, 43). Känsla av sammanhang förkortas KASAM.  

 

KASAM - KASAM är en förkortning av känsla av sammanhang och är ett instrument för att 

mäta hälsa (Antonovsky, 1991:17). KASAM består av de tre delarna begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 1991:43). 

 

1.5 Uppsatsens disposition 
I det första kapitlet presenterar vi till att börja med uppsatsens bakgrund samt studiens syfte 

och frågeställningar. Därefter förklarar vi de begrepp vi använder och beskriver hur 

organisationen vi undersökt ser ut samt hur implementeringen av det salutogena synsättet 

har påbörjats. Det andra kapitlet börjar med en presentation av tidigare forskning som gjorts 

inom vårt valda studieområde. Efter det presenterar vi de teorier vi använt oss av när vi 

analyserat vår empiri. I kapitel tre redovisar vi val av metod, beskriver tillvägagångssättet 

vid insamling av empirin samt hur vi kodat och analyserat empirin. I kapitel fyra presenterar 

vi resultatet av våra intervjuer i form av citat och korta texter där vi återger vad 

respondenterna har berättat. Detta leder oss in på det femte och sista kapitlet där vi för en 

diskussion kring resultat och metod samt ger förslag på fortsatt forskning. 

 

1.6 Fallbeskrivning 
Nedan beskrivs hur organisationen vi undersökt ser ut samt hur deras arbete med det salu-

togena synsättet gått till hittills. För att beskriva personer som inte arbetar i verksamheten 

men som besöker eller deltar i aktiviteter som anordnas av de olika verksamheterna används 

ordet gäst. 

  

I den kommun i Västra Götaland som vi valt att studera arbetar omkring 5000 personer. 

Dessa personer arbetar bl.a. i de åtta förvaltningar som finns i organisationen. En av dessa 

förvaltningar är Vård och Omsorg som är föremål för vår studie. Inom Vård och Omsorg 

arbetar 1504 personer och förvaltningen består i sin tur av en rad olika verksamheter: 

funktionshinder, daglig verksamhet, ledsagarservice, äldreboenden och hemvård
4
. 

Hemvården innefattar hemtjänst samt förebyggande verksamhet. Kommunen tillämpar lagen 

om valfrihet inom vård och omsorg (LOV) vilket innebär att man även kan välja externa 

utförare för vissa tjänster. Kommunen har avtal med flera externa utförare exempelvis inom: 

bostäder LSS och boendestöd, daglig verksamhet, hemsjukvård och rehabilitering, hemvård, 

korttidsverksamhet och personligt stöd och äldreboenden. Några av dessa verksamheter 

representeras av våra respondenter.  

 

                                                 
4
 http://www.molndal.se/medborgare/kommunochpolitik/organisation/forvaltningar/vardochomsorgsforvaltni 

  ngen.4.47315bb7131d8f123cf800020272.html 
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Förvaltningen har upprättat en verksamhetsplan där man beskriver visioner och mål för 

verksamheten, samt hur man ska arbeta för att uppnå dessa. Visionen lyder: ”Kvalitet i varje 

möte” (Verksamhetsplan 2012, Vård- och omsorgsnämnden, s.3). Där framgår också hur 

man vill att arbetsplatserna inom Vård och Omsorg skall upplevas, vilket beskrivs så här: 

”Vård och omsorg arbetar för att skapa en god arbetsmiljö där medarbetarna trivs, utveck-

las och känner delaktighet och inflytande i sitt arbete.” (Verksamhetsplan 2012, Vård- och 

omsorgsnämnden, s.13). För att uppnå dessa mål vill man arbeta med hög delaktighet bland 

både anställda, gäster, vårdtagare och volontärer som är involverade i verksamheten. Som en 

del i detta har chefer utbildats i ett coachande ledarskap för att kunna främja en känsla av 

sammanhang i det vardagliga arbetet. I verksamhetsplanen för 2012 kan man läsa följande:     

 

”En satsning på Vård och omsorgs chefer initierades under 2011 i form av ett 

ledarskapsutvecklingsprogram som löper över tre år. Programmet ska ge en 

ökad förståelse för det politiska ledarskapet och genomsyras av salutogent syn-

sätt. En viktig del i programmet är det coachande ledarskapet, en metod för att 

omsätta salutogent förhållningssätt i praktiken. Under 2012 kommer en kun-

skapsfördjupning av salutogenes att genomföras. För våra medarbetare kommer 

en fortsatt satsning på basutbildning samt fortbildning att genomföras med syfte 

att stärka personalens och förvaltningens samlade kompetens, samt ge bered-

skap till att möta förändringar och utvecklingskrav.” (Verksamhetsplan 2012, 

Vård- och omsorgsnämnden, s.13)  

 

Enligt vår informant som arbetar som enhetschef på Vård och Omsorg, introducerades det 

salutogena synsättet som begrepp inom Vård och Omsorg år 2009, då man erbjöd salutogen 

handledning för cheferna. Som beskrivs ovan fortsatte arbetet med att införa det salutogena 

synsättet genom att man år 2011 påbörjade utbildningar för samtliga chefer inom förvalt-

ningen. Ungefär vid den här tiden etablerade man också en ny befattning i kommunen, 

nämligen aktiveringspedagog. Genom sin utbildning hade aktiveringspedagogerna fått med 

sig det salutogena synsättet. Dessa personer började då arbeta underifrån med att få in det 

salutogena synsättet på deras respektive arbetsplatser, vilket gjorde att behovet av att 

utveckla det förebyggande tänket inom äldreomsorgen synliggjordes. Övriga anställda har 

deltagit i föreläsningar och möten där det salutogena synsättet diskuterats. 

 

Vår informant berättar också att arbetet med att implementera det salutogena synsättet fort-

sätter i januari år 2013, då den nationella värdegrunden, med tydliga salutogena drag, ska 

implementeras som en del av verksamhetens vision.  Dessutom skall en värdighetsgaranti 

inom äldreomsorg formuleras. 

 

Enligt informanten blir arbetet med det salutogena synsättet aldrig färdigt utan pågår hela 

tiden i och med att ny personal anställs och diskussioner kring detta synsätt måste hela tiden 

hållas levande. Hon menar också att det är en lång väg tills alla delar av organisationen 

arbetar med det salutogena synsättet.   
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2 TIDIGARE FORSKNING & TEORIANKNYTNING 
 
2.1 Tidigare forskning 
I detta avsnitt redogör vi för tidigare forskning inom vårt valda område. Då vi undersöker 

både det salutogena synsättet som arbetssätt, samt hur man implementerat det i en organisa-

tion presenterar vi tidigare forskning inom både salutogenes och förändringsarbete. Under 

rubriken Förändringsarbete presenteras en studie av Gilley, Dixon och Gilley (2008) där de 

studerat ledares effektivitet och innovation när det gäller att genomföra organisations-

förändringar. Under rubriken Salutogenes presenterar vi en litteraturöversikt inom området 

salutogenes och KASAM av Monica Eriksson och Bengt Lindström (2005). Därefter 

beskrivs en undersökning av Petra Nilsson m.fl. (2012) där de undersökt om KASAM är en 

användbar teori för att identifiera arbetsrelaterade faktorer som upplevs positiva och därmed 

bidrar till god hälsa. Till sist presenteras en studie av Taru Feldt (1997) som undersökt hur 

KASAM påverkar det arbetsrelaterade välbefinnandet.  

 

2.1.1 Förändringsarbete 
I artikeln Characteristics of Leadership Effectiveness: Implementing Change and Driving 

Innovation in Organizations har Gilley, Dixon & Gilley (2008) undersökt ledares förmåga 

att effektivt och innovativt genomföra förändringar. De anser att man som ledare behöver ha 

en del färdigheter för att kunna genomföra organisationsförändringar. Artikeln baseras på en 

av författarnas tidigare studie inom detta område. De har undersökt hur medarbetare på alla 

nivåer inom organisationer uppfattar att deras ledare och management utifrån kompetens, 

beteenden och innovation genomför organisationsförändringar. Mer ingående har de 

undersökt hur ledare genomför förändringar i organisationer och om de uppvisar någon 

specifik kompetens under själva genomförandet. Studien utfördes i USA genom enkätfrågor 

där medarbetare och universitetsstudenter fick besvara frågor kring om de anser att deras 

ledare coachar sina anställda, belönar, kommunicerar tydligt, motiverar, involverar, upp-

muntrar lagarbete och samarbete samt hur effektivt de genomför förändringar (Gilley et al., 

2008:161–162). Resultaten visar att 76 % av de tillfrågade uppgav att de hade negativa in-

ställningar gällande deras ledares förmåga att effektivt och innovativt genomföra föränd-

ringar. Gilley et al. (2008:164–165) tog också fram en modell på fyra komponenter som 

medarbetarna anser krävs för att lyckas med en innovativ och effektiv förändring. Dessa 

komponenter är coachning, involvera anställda, kommunikation och motivation. Gilley et al. 

menar att den tidigare forskning som de använt sig av i sin studie visar på att kommu-

nikation, coachning, motivation, belöning, teambuilding och involvering av anställda är 

viktiga och nödvändiga egenskaper för att en ledare ska lyckas genomföra en förändring och 

denna tidigare forskning tycker Gilley et al. liknas vid det resultat som de i denna studie 

kommit fram till. De två viktigaste komponenterna för ett framgångsrikt ledarskap i 

förändring är att kunna motivera och kommunicera med sina anställda. Denna studie kom-

mer alltså fram till, precis som tidigare forskning gör, att misslyckande av förändrings-

arbeten ofta beror på ledarens oförmåga att motivera och kommunicera (Gilley et al., 

2008:164–165). 

 

2.1.2 Salutogenes 
Eriksson och Lindström har granskat och analyserat forskning om känsla av sammanhang 

(KASAM) som bedrivits mellan åren 1992-2003. De har granskat 458 publikationer och 13 

doktorsavhandlingar. Det huvudsakliga syftet med forskningsöversikten var att, genom all 
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denna forskning, få en förståelse för KASAM. Eriksson och Lindström anser att det är 

relevant att undersöka KASAM då det har bidragit till att främja hälsa och att forskningen 

inom folkhälsan ökat. De tycker att det är viktigt att få en fördjupad kunskap kring om det 

finns något samband mellan KASAM och socioekonomiska egenskaper, kön, ålder och 

etnicitet samt hur KASAM är kopplat till fysisk och mental hälsa (Eriksson & Lindström, 

2005:376). Studiens huvudsakliga resultat visar att framförallt mental hälsa kan relateras till 

KASAM. Den generella hälsan var bättre ju högre KASAM deltagarna i det analyserade 

materialet kände (Eriksson & Lindström, 2005:376). Eriksson & Lindström (2005:376) kom 

fram till att socioekonomiska egenskaper, kön, ålder och etnicitet inte har någon inverkan på 

den upplevda graden av KASAM och att KASAM verkar ha en huvudsaklig roll i hur man 

förklarar hälsa. De kom också fram till att KASAM är ett bra verktyg för att kunna förutsäga 

hälsa. Eriksson & Lindströms (2005:376) slutsats är att KASAM är en hälsofrämjande 

resurs, den bidrar till att stärka människors motståndskraft samt att utveckla en positiv syn 

på deras hälsotillstånd. De menar också att KASAM är en betydelsefull metod och borde 

användas mer i praktiken än vad den gör idag. 

 

Nilsson, Andersson, Ejlertsson och Troein (2012:158) har undersökt om KASAM är en 

användbar teori för att identifiera arbetsrelaterade faktorer som upplevs positiva. 71 personer 

deltog i studien som genomfördes på ett sjukhus i södra Sverige. Respondenterna delades in 

i 13 grupper med fyra till sex personer i varje. Dessa grupper deltog sedan i fokusgrupp-

intervjuer. Författarna utgick i analysen från att KASAM är en användbar teori för att 

identifiera arbetsrelaterade faktorer och fokuserade främst på de tre begreppen begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet (Nilsson et al., 2012:159). I studien fann de flera arbets-

relaterade faktorer som upplevdes som viktiga för den arbetsplatsrelaterade hälsan (Nilsson 

et al., 2012:159). Att man pratade med varandra inom arbetsgruppen upplevdes som viktigt 

för att öka begripligheten på arbetsplatsen (Nilsson et al., 2012:161). Flexibilitet bland 

kollegerna var en faktor som lyftes fram som viktig för att öka hanterbarheten i arbetet. När 

arbetsbördan var stor kunde ett skift ha svårt att hinna färdigt med vissa uppgifter, men 

visste då att det inte skulle vara några problem för nästa skift att ta vid där de slutade. 

Respondenterna nämner också ansvar som en viktig faktor. Det faktum att chefen delegerade 

ut uppgifter och på det sättet gav ansvaret till medarbetarna, gjorde att medarbetarna kände 

sig mer delaktiga i arbetet och ökade då sin känsla av hanterbarhet (Nilsson et al., 

2012:162). Inflytande över sitt schema, var en annan faktor som togs upp som viktig på 

arbetsplatsen. När det kom till faktorer som ökade meningsfullheten, nämns både materiella 

saker som löneökningar, presenter och en trevlig arbetsmiljö och det faktum att de arbetar 

med att få andra människor att må bättre. Respondenterna berättar också att alla möten med 

patienterna och deras familjer är stimulerande och motiverar dem i arbetet. Även det sociala 

klimatet på arbetsplatsen sades bidra till arbetsmotivationen (Nilsson et al., 2012:163). 

Forskarna anser att deras inledande antagande om att KASAM är en användbar teori för att 

identifiera faktorer som bidrar till de anställdas hälsa, bekräftas genom studien. Med hjälp av 

KASAM upplevde forskarna att de kunde identifiera faktorer som bidrar till de anställdas 

hälsa (Nilsson et al., 2012:164). Resultatet visar också att man genom att identifiera ovan 

nämnda faktorer kan öka sin känsla av sammanhang (Nilsson et al., 2012:166). Forskarna 

tror att KASAM skulle kunna användas som grund för diskussioner på arbetsplatser för att 

öka förståelsen hos de anställda om vad som ökar deras välbefinnande i arbetet. Dock menar 

de att KASAM-modellen hade varit ännu mer användbar om de begrepp som KASAM 

innefattar (meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet) hade varit mer direkt anknutna till 

arbetslivet än vad de är (Nilsson et al., 2012:164).  

 

Taru Feldt har i sin artikel ”The role of sense of coherence in well-being at work: analysis of 

main and moderator effects” studerat hur KASAM påverkar det arbetsrelaterade 
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välbefinnandet (Feldt, 1997:134). Studien är en del av en större studie kring välbefinnandet 

hos finska tekniska designers. Enkäter delades ut till 1222 personer, varav 989 personer 

svarade och deltog i studien (Feldt, 1997:136). Studien finner i likhet med flera andra studier 

att KASAM har en direkt effekt på hälsa och välmående. I takt med att känslan av 

sammanhang ökade blev graden av känslomässig utmattning och psykosomatiska symtom 

lägre (Feldt, 1997:141–144). Studien visade också att personer med hög KASAM troligtvis 

hanterar negativa arbetsrelaterade händelser bättre än personer med låg KASAM (Feldt, 

1997:145). 

 

2.2 Teorianknytning/teoretiska utgångspunkter 
I det här avsnittet presenterar vi de teorier vi utgått från. Vi har använt oss av tre föränd-

ringsteorier. Först presenteras Dag Ingvar Jacobsens (2005) strategi E och strategi O. Sedan 

beskrivs Bosse Angelöws (1991) teori om det goda förändringsarbetet och därefter 

presenterar vi Claes Trollestads (2000) kommunikativa strategier. Vi har även använt oss av 

Aaron Antonovskys (1991) teori om det salutogena synsättet som presenteras inledningsvis 

under rubriken Salutogenes. Därefter beskrivs två tolkningar av Antonovskys teorier av 

Anders Hansons (2004, 2010), hälsopromotion i arbetslivet och det salutogena ledarskapet.  

2.2.1 Förändringsarbete 
 

2.2.1.1 Strategi E och O 
Dag Ingvar Jacobsen är professor vid Högskolan i Agder i Norge och har skrivit flera böcker 

inom organisation och ledning samt statsvetenskap. In sin bok Organisationsförändringar 

och förändringsledarskap (2005) beskriver Jacobsen (2005:229) två olika huvudstrategier 

för organisationsförändring, strategi E och strategi O. Den första, strategi E (ekonomisk 

strategi), handlar om att det är ledningen som beslutar om det finns ett behov av förändring 

inom organisationen. De utarbetar därefter en plan för hur de ska möta eventuella problem 

och utmaningar, en plan som de sedan implementerar i organisationen. En sådan förändring, 

som drivs av en liten grupp högst upp i organisationen, kan liknas vid en diktatorisk föränd-

ring, en linjär process där ett steg inte kan föregå ett annat utan det måste ske i bestämd 

ordning. Resultaten i en sådan förändring ska vara mätbara, gärna i form av en bättre avkast-

ning på det egna kapitalet och en förändring av detta slag sker enbart om det finns antyd-

ningar på att den ekonomiska situationen håller på att försämras (Jacobsen, 2005:230–231). 

Ledarskapet i en sådan förändring utgörs av att den formella ledningen har en helt central 

roll. Ledningen har bäst tillgång till information och kan utifrån denna avgöra hot, möjlig-

heter och vet samtidigt vad som pågår på alla avdelningar. De har lättare att genomföra 

förändringar då de innehar en formell makt och har en möjlighet att isolera eventuella 

motståndare till förändringen (Jacobsen, 2005:234–235). 

 

Den andra strategin, strategi O (organisationsutveckling) utgörs också av en rationell för-

ändring i form av problemanalys och mål som leder till att man löser problemen. Dock 

skiljer sig metoden för att genomföra detta mycket från hur man gör i strategi E. Här talar 

man om utveckling istället för förändring, att förändring inte är något som sker endast en 

gång utan det är något som sker kontinuerligt. En del har beskrivit detta som en förändring 

utifrån ett deltagarperspektiv, ett lärande som sker utifrån en cirkel istället för en linjär 

process. Målet med denna strategi är att ha fortlöpande förändringar för att kunna anpassa 

sig till all förändring som sker i samhället och för att uppnå en sådan förändring krävs det att 

organisationen är lärande, dvs. att organisationen hela tiden skapar förutsättningar för att 

bygga sin egen framtid. I likhet med strategi E fokuserar man på resultat ur en ekonomisk 

synpunkt men lägger här tonvikten på mindre synliga, mänskliga egenskaper och processer. 
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Det är viktigt att koncentrera sig på individerna i organisationen, då det är de som lär och 

inte själva organisationen. Dessa individer måste ha en vilja att lära för att kunskapen ska 

kunna spridas i och mellan olika grupper (Jacobsen, 2005:247). Ledningen inom denna stra-

tegi fokuserar på att skapa engagemang bland de anställda istället för att som i strategi E 

fokusera på att utveckla och genomföra förändringar.  

 

”Om det finns något generellt att säga om förändringsledarskap så är det 

följande: ingen förändring kan ske utan att ledaren har villiga och engagerade 

medspelare.” (Jacobsen, 2005:250) 

 

Jacobsen menar att ledningen måste se till att de anställda har en vilja att förändras och att 

de verkligen kommer att visa ett stort engagemang inför förändringen. För att ledningen ska 

lyckas med detta krävs det att de anställda får möjlighet till deltagande och får känna att de 

är ”ägare” av förändringen. De anställda ska vara de som driver denna förändring framåt och 

ledningens roll ska vara stödjande, delegerande och deltagande. Jacobsen menar att anled-

ningen till att denna form av ledarskap skapar bättre förutsättningar för förändring är att de 

som befinner sig på det operativa planet inom organisationen brukar ha bäst koll på omgiv-

ningen, känner bättre av om det finns behov av förändring och brukar kunna komma med 

relevanta lösningar. Det är viktigt att ledarna inte kör en top-down-modell då detta kan leda 

till stora problem vid genomförandet av förändringen i form av motstånd från de anställda. 

Att ledningen istället låter de anställda få vara deltagande och ha inflytande i förändringen 

kan leda till ett minskat motstånd (Jacobsen, 2005:251–252). 

2.2.1.2 Motstånd mot förändring 
Jacobsen (2005:194) beskriver att det är viktigt att se organisationer som sociala konstruk-

tioner bestående av både grupper och enskilda individer. Man måste förstå hur dessa indivi-

der påverkas av förändringar för att kunna förstå varför vissa motsätter sig dem. Det finns 

olika orsaker till motstånd. En orsak kan vara att de anställda är oeniga i synen på föränd-

ringen dvs. att det finns oenigheter i om en förändring behövs överhuvudtaget (Jacobsen, 

2005:195). En annan vanlig orsak sägs vara att det finns en rädsla för det okända då de 

personer som berörs undrar vad som kommer att hända med deras anställning eller funderar 

kring hur väl de kommer att klara av denna förändring. Detta kan leda till psykologisk stress, 

något som många försöker undvika. En konsekvens av den psykologiska stressen kan bli att 

man får svårt att ta till sig ny information, lyssna och i värsta fall att man motsätter sig 

förändringar Jacobsen, 2005:196). I många fall leder inte en organisationsförändring till att 

individer förlorar sina jobb. Men det är vanligt att individer är rädda för att förlora den 

arbetsuppgift de trivs med och behärskar, att de måste byta kontor eller kanske arbetsplats. 

Kontor och arbetsuppgifter som man är van vid att ha kan komma att bli väldigt känsliga 

områden vid en förändring. Att man kan utföra en uppgift på ett bra sätt ger många en 

bekräftelse på att de kan något som organisationen är i behov av, man skapar sig en identitet 

med arbetsuppgifterna och sitt kontor och en förändring kan då uppfattas som ett hot mot 

detta (Jacobsen, 2005:197). 

2.2.1.3 Det goda förändringsarbetet 
Bosse Angelöw (1991) är fil dr i sociologi och arbetar med forskning och undervisning inom 

detta ämne.  I sin bok Det goda förändringsarbetet beskriver han tre olika förändringsstra-

tegier, den toppstyrda, den representativa och den delaktiga förändringsprocessen. Den 

toppstyrda utgår ifrån att ledningen försöker komma fram till en snabb lösning på problem 

inom organisationen. Efter att problemen är definierade tar eventuellt en konsult över och 

formulerar en lösning och ett handlingsprogram som sedan överlämnas till uppdragsgivaren. 

Denna form av strategi utgår ifrån att ledningen kan komma fram till de bästa lösningarna på 
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kort sikt och att så få som möjligt ska vara inblandade för att kunna genomföra denna 

förändring så snabbt som möjligt. Det är här viktigt att ledningen informerar de anställda om 

åtgärder för att de inte ska göra eventuellt motstånd (Angelöw, 1991:93). 

 

I den representativa förändringsprocessen är det inte ledningen som bestämmer åtgärder utan 

här är det ofta företrädare för ledningen och personalorganisationer som bildar en projekt-

grupp. Denna projektgrupp brukar vara med i alla förändringsprojektets faser och de anställ-

da får kontinuerlig information om projektets förlopp. Under första fasen av denna föränd-

ringsprocess kan det finnas ett visst intresse hos de anställda om de har kommit med ett 

problem som behöver åtgärdas. Det som är mindre bra i denna process är att de anställda 

inte är direkt berörda av förändringsarbetet utan blir endast berörda genom datainsamling 

dvs. enkäter och intervjuer. Denna strategi brukar antingen resultera i att de anställda 

accepterar projektarbetets utformade åtgärder eller så rinner hela processen ut i sanden. 

 

Den sista strategin, den delaktiga, innebär att alla som är berörda av förändringen ska delta i 

processen. De som berörs ska tillsammans planera, genomföra och följa upp förändringen 

och det innebär ofta att det är många personer involverade. Det är en strategi som är 

tidskrävande men det finns ofta en motivation och ett engagemang hos de involverade. Det 

finns goda möjligheter att förändringsarbetet inte märks i så stor utsträckning då det blir en 

del av det vardagliga arbetet (Angelöw, 1991:93–96). 

2.2.1.4 Motstånd 
Enligt Angelöw (1991:19) hävdas det ofta att förändringar leder till motstånd men så anser 

inte han att det är. Det finns alltid en anledning till varför en del anställda är negativa och 

gör motstånd och det finns alltid en anledning till varför en del anställda är positiva inför 

förändringen. En anledning till att anställda gör motstånd mot en förändring kan vara att 

förändringen är toppstyrd dvs. att de anställda får redan bestämda förändringsåtgärder från 

ledningen och har därför ingen möjlighet till påverkan.  

2.2.1.5 Motivation 
Angelöw (1991:87) menar också att det behövs motivation eller förändringsvilja för att 

kunna genomföra det goda förändringsarbetet. Det är viktigt att de anställda kan se nöd-

vändigheten med förändringen och att de använder motivationen som drivkraft under själva 

genomförandet. Motivation utgörs av både medvetna och omedvetna behov i form av 

förväntningar, önskemål etc. som sedan omsätts i handlingar. Motivation och mål är nära 

sammankopplade då motivationen brukar vara att man vill nå ett speciellt mål (Angelöw, 

1991:87).  

2.2.1.6 Delaktighet 
Delaktighet är något som det goda förändringsarbetet bygger på. Det innebär att så många 

som möjligt av de anställda ska vara delaktiga i förändringsprocessen. Med delaktighet 

menar Angelöw (1991:93) att de anställda ska få vara med och diskutera förslag, formulera 

problem, bestämma förändringstakt etc. Att inte få vara delaktig leder ofta till lågt engage-

mang, utanförskap, stress och motstånd. 

2.2.1.7 Direkt kommunikation och information 
För att kunna genomföra det goda förändringsarbetet krävs riklig och direkt information. Det 

är vanligt att rykten sprids vid förändringsarbeten och de handlar ofta om uppgifter som 

ledningen inte bekräftat eller uppgifter som avvisats (Angelöw, 1991:109). Är organisatio-

nens informations- och beslutskedjor långa kan det hända att informationen förvrängs då det 

är flera personer som förmedlar budskapet. För att minimera denna ryktesspridning krävs det 
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att organisationen har en fungerande intern kommunikation i form av öppenhet och 

delaktighet (Angelöw, 1991:109). 

2.2.1.8 Kommunikativa strategier 
Claes Trollestad är teologie doktor och docent i Livsåskådningsvetenskap och arbetar 

dessutom som organisationskonsult. Under ungefär två år har Trollestad deltagit i sex olika 

organisationer som arbetat med att skapa en gemensam värdegrund och baserar i huvudsak 

sin bok Etik & organisationskulturer på en av dessa sex organisationer. Han beskriver i 

boken hur samtliga organisationer har arbetat utifrån vad Trollestad kallar ”kommunikativa 

strategier” vilka kännetecknas av dialoger som präglats av öppenhet och medbestämmande, 

där många medarbetare har deltagit och där det i förändringsprocessen skett en gemensam 

reflektion (Trollestad, 2000:237–238).  Trollestad menar att det är fullt möjligt att utföra 

dessa strategier med gott resultat, men dock inte helt utan problem. Han menar att om 

individerna och verksamheten har några önskade värderingar som de vill ska ingå i den 

gemensamma värdegrunden kan man identifiera och diskutera dessa för att sedan ändra eller 

lägga till något för att det ska bli en gemensam vision. Flertalet av de organisationer han har 

studerat har påbörjat detta värdegrundsarbete genom att inkludera de flesta medarbetarna 

inom organisationen och ha en öppen och reflekterande dialog (Trollestad, 2000:250). 

Nedan följer tio punkter som bygger på de förutsättningar han uppfattar som avgörande för 

ett framgångsrikt värderingsarbete. Dessa punkter bygger på iakttagelser utifrån den första 

av studiens tre frågeställningar: 1) Kan man skapa en gemensam värdegrund med kommuni-

kativa strategier? (Trollestad, 2000:19). 

 

1. Att medarbetarna ges en tydlig och begriplig information om ledningens avsikt med 

värderingsarbetet. 

I de studier Trollestad gjort i de olika organisationer har det oftast varit ledningens initiativ 

att påbörja ett förändringsarbete där de ska införa gemensamma värdegrunder för hela orga-

nisationen. Det som dock har påträffats i dessa organisationer är att medarbetarna varit med 

om många olika förändringsarbeten där syftet och målet med förändringen inte varit tydligt 

informerat. Det har ibland framkommit att medarbetarna haft åsikter om att ledningen är 

otydlig, ofullständig och obegriplig. Detta har lett till att medarbetarna förlorat intresset och 

ledningen har då fått börja om från början för att tydliggöra syftet med förändringen. För att 

undvika att en satsning på ett förändringsarbete inte blir fullföljd är det viktigt att 

medarbetarna får viktig och tydlig information om ledningens avsikt med förändringsarbetet 

(Trollestad, 2000:251). 

 

2. Att syftet med värderingsarbetet ges en tydlig koppling till den vardagliga verksamheten. 

Denna punkt hänger samman med ovanstående. Här har Trollestad gjort iakttagelser att 

många medarbetare tror att förändringsarbetet är ett projekt utanför de egna arbetsuppgif-

terna. Detta har lett till att medarbetares motivation försvunnit då de ansett att de redan har 

för många arbetsuppgifter. Det är i detta fall viktigt att förändringsarbetet är tydligt kopplat 

till den vardagliga verksamheten för att på så sätt minska osäkerheten och bekräfta 

medarbetarnas nyfikenhet (Trollestad, 2000:251–252).  

 

3. Att betoningen i värderingsarbetet ligger på den öppna processen och inte på att 

konstruera ett nytt dokument. 

Det är vanligt förekommande att organisationer har välformulerade dokument som varken 

ökat medarbetarnas eller organisationens välbefinnande. Det råder ofta en misstänksamhet 

gentemot dessa intetsägande dokument. Istället för dessa dokument skulle det vara bra om 

det fanns en öppen process där man reflekterar över både nulägets situation och hur man vill 

nå en framtida vision. I denna process utvecklas lärande, kompetens, delaktighet och ansvar 
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för förändringsarbetet. Det handlar inte främst om att hitta nya sätt att arbeta på utan istället 

om att få en förståelse för varför vi gör som vi gör (Trollestad, 2000:252–253).  

 

4. Att så många som möjligt i organisationen görs delaktiga i organisationen. 

Om en organisationsförändring ska bidra till att organisationen präglas av en gemensam 

identitet krävs det att medarbetarna är delaktiga. Ska denna förändring genomsyra hela 

organisationen bör medarbetarna få vara delaktiga i formuleringen av den framtida visionen 

för att de på så sätt ska kunna känna att de själva äger förändringen. Den största kunskapen 

finns oftast hos medarbetarna då de dagligen hanterar produktionen och träffar kunder och 

det krävs därför att ledningen vågar låta medarbetarna använda sin kreativitet och föränd-

ringskraft (Trollestad, 2000:253). 

 

5. Att ledningen är konsekvent och trovärdig i sitt agerande och själv deltar i värderings-

arbetet. 

Det är viktigt att ledningen är en god förebild vid förändringsarbeten då många organisatio-

ner har blivit besvikna vid deras tidigare förändringsarbeten. En ledare engagerar en orga-

nisation genom att själv delta. Det är också viktigt att en ledare ser till att det finns gott om 

tid att genomföra förändringen och att kommunicera på ett tydligt sätt. För att lyckas skapa 

en bra grund för gemensamt arbete krävs det att medarbetarna har förtroende för sin ledare 

(Trollestad, 2000:253–254).  

 

6. Att chefer på olika nivåer i organisationen rustas för uppgiften. 

Det är viktigt att ledningen eller de personer som får i uppgift att ute i organisationen leda en 

förändring ska känna trygghet i sin uppgift annars kan det leda till att deras engagemang 

försämras och att kvaliteten sjunker. Ett tips för dessa personer kan vara att samordna 

grupper där de tillsammans kan utbyta erfarenheter, tipsa och stödja varandra. Det är viktigt 

att de som fått i uppgift att leda en förändring inte känner sig utelämnade med uppgifter de 

känner sig osäkra inför (Trollestad, 2000:254–255).  

 

7. Att medarbetarna får feedback på de reflektioner och förslag som arbetas fram i 

grupperna. 

Trollestad menar att om de ovan presenterade punkterna genomförs så lär mycket energi 

frigöras inom organisationen. Med det menar han att visioner och förslag på hur man tar sig 

dit kommer att lyftas fram. Det är då viktigt att medarbetarnas idéer och analyser bekräftas 

av ledningen på ett tydligt sätt. Det är också viktigt att de som lagt ner mycket arbete i 

organisationen känner att ledningen värdesätter dem och att deras förslag tas på allvar och 

inte slås bort. Trollestad märkte att i några av de organisationer han studerade så samlades 

resultat från medarbetarnas arbete ofta in för genomgång för att ledarna därefter skulle 

kunna ge feedback tillbaka och på så sätt skapa en gemensam syn på viktiga frågor 

(Trollestad, 2000:255).  

 

8. Att värderingsarbetet integreras med andra kvalitets- och utvecklingsinsatser. 

Att det i många organisationer pågår flera utvecklingsprojekt samtidigt är inte ovanligt. I de 

organisationer som Trollestad studerade förstod man hur viktigt det var att integrera 

värderingsarbetet med utvecklingsprojekt för att medarbetarna skulle se att organisationen 

hade utarbetat en strategisk plan för hur organisationens olika projekt skulle samordnas. Det 

visade sig att sammanslagningen av värderingsarbetet och andra utvecklingsprojekt var 

givande (Trollestad, 2000:255–256). 
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9. Att värderingsarbetet får tydliga konsekvenser för hur man arbetar i organisationen. 

Förändringsarbeten är ofta djupgående och sker ofta över en lång period, därför är det viktigt 

att så snabbt som möjligt ge bevis på att arbetet leder till en positiv förändring. Ett 

värderingsarbete kan få konsekvenser efter hur organisationen arbetar med rekrytering, hur 

chefs- och medarbetarutveckling bedrivs, hur man arbetar med verksamhetsplan, resultatut-

värdering samt hur belöningssystem utformas. Det är vanligt att medarbetare upplever 

förändringsarbeten som enbart prat som inte leder till något (Trollestad, 2000:256–257).  

 

10. Att värderingsarbetet blir en process som hålls levande i organisationen 

För att ett värderingsarbete ska kunna lyckas krävs det att organisationen ständigt reflekterar 

över sin kultur och gemensamma värderingar. Detta är inget som sker en gång utan det ska 

ske kontinuerligt. En organisationsförändring tar aldrig slut då omvärlden hela tiden föränd-

ras, individer i organisationen förändras, medarbetare slutar och nya anställs samt att 

arbetets utförande förändras (Trollestad, 2000:257).  

2.2.2 Salutogenes 
 

2.2.2.1 Det salutogena synsättet 
Aaron Antonovsky arbetade som forskare och professor inom medicinsk sociologi. Han 

växte upp i USA men flyttade senare till Israel (Antonovsky, 1991:12). Vi har valt att använ-

da oss av Antonovskys teori om det salutogena synsättet. Det fokuserar i motsats till det 

patogena synsättet, på personers hälsa och hur man bibehåller denna, istället för på varför 

människor blir sjuka (Antonovsky, 1991:31). I det patogena synsättet menar man att stresso-

rer enbart är negativa och leder till sjukdom, medan Antonovsky (1991:33) med det saluto-

gena synsättet menar att det även kan finnas effekter som har en positiv inverkan på hälsa. 

Trots att Antonovsky (1991:39–40) på många plan vill förändra människors vanligen 

patogena sätt att se på saker, är han noga med att framhålla att han inte på något sätt menar 

att man helt ska lämna det patogenetiska synsättet. I exempelvis medicinsk forskning för att 

hitta botemedel mot sjukdomar menar han att det patogena synsättet är alldeles utmärkt. Det 

patogena och det salutogena synsättet skall ses som komplement till varandra och 

förhoppningsvis bidra till nya infallsvinklar på problem. 

 

Då det salutogena synsättet går ut på att försöka förstå vad det är som gör att människor har 

god hälsa, behövdes ett instrument för att försöka mäta detta. Antonovsky (1991:17) 

utvecklade ett instrument som han kallade för Känsla Av SAMmanhang (KASAM). Instru-

mentet bygger på tre delar som Antonovsky (1991:43) identifierade efter att ha genomfört ca 

50 stycken djupintervjuer med personer som alla varit med om något traumatiskt, men som 

trots detta mådde relativt bra. De tre delarna var begriplighet, hanterbarhet och menings-

fullhet. Dessa delar kom att bli de centrala komponenterna i KASAM (Antonovsky, 

1991:43). Enligt Antonovsky (1991:44) har varje människa olika höga eller låga värden av 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i livet. Begripligheten syftar på hur väl en 

person begriper situationer och information som denne möter. Om en person har höga 

värden av begriplighet förväntas han eller hon ha lättare att förklara och ordna oväntade 

situationer som uppstår (Antonovsky, 1991:44).  Hanterbarheten handlar om huruvida en 

person upplever att denne har verktyg att handskas med situationer som uppstår. Dessa 

verktyg kan tillhandahållas såväl av personen själv eller av personer i dennes omgivning. 

Med höga värden av hanterbarhet har man lättare att hantera jobbiga situationer som man 

möter i livet (Antonovsky, 1991:45). Meningsfullheten berör motivation och känslan av 

engagemang hos en person. Den syftar också på i vilken grad personen känner att det finns 

en känslomässig mening i dennes liv. Om en person upplever att livet är meningsfullt blir 
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det enklare att möta motgångar och försöka se en mening även med dem (Antonovsky, 

1991:45–46). Enligt Antonovsky (1991:50) är dessa tre komponenter beroende av varandra. 

Dock kan en rangordning göras, där meningsfullheten är den viktigaste då personer som är 

motiverade och engagerade har lättare för att hitta verktyg och information för att klara ett 

eventuellt problem. Därefter kommer begripligheten eftersom att hanterbarheten förutsätter 

att man har en förståelse. Sist men därmed inte mindre relevant, kommer hanterbarheten. 

Tillsammans bildar de alltså KASAM och är enligt Antonovsky (1991:50) en god nyckel till 

en lyckad problemhantering. 

 

 

 
 

 

Figur 1. Teorin om känsla av sammanhang (Hanson, 2010:65)  

 

 
2.2.2.2 Hälsopromotion i arbetslivet 
Det är många som tagit till sig Antonovskys teori om det salutogena synsättet. En av dessa 

personer är Anders Hanson som utbildar inom hälsopromotion och ledarskap. I boken 

Hälsopromotion i arbetslivet (2004) visar Hanson hur man kan använda det salutogena 

synsättet som en strategi för att öka hälsoarbetet i arbetslivet. Hanson (2004:120) försöker 

omvandla Antonovskys teori om begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet till begrepp 

som finns i vardagen i arbetslivet och menar att denna modell kan användas på arbetsplatser 

för att öka hälsan bland de anställda. Chefer och ledare kan aktivt arbeta med att medar-

betarna upplever en hög begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Hanson, 2004:119). 

Att som anställd vara medveten om hur hela arbetsprocessen ser ut på sin arbetsplats, istället 

för att bara veta sin egen del är ett steg i att öka begripligheten. Om kunskapen om den egna 

arbetsplatsen som helhet ökar blir det lättare att förstå och ta till sig information. Detta kan 

minska osäkerheten och bidra till en bättre medarbetare som har lätt för att fatta rätt beslut 

(Hanson, 2004:121). Hanson (2004:121) menar att låg begriplighet hos en anställd kan leda 

till utanförskap och skapar en osäkerhet hos individen. Detta kan bidra till att den anställde 

fattar felaktiga beslut och presterar sämre i arbetet.  

 

Hanterbarheten beskrivs som den del som handlar om en persons upplevelse om huruvida 

denne upplever att den har tillgång till verktyg för att kunna hantera händelser och uppgifter 

denne ställs inför (Hanson, 2004:114). I arbetslivet kan man öka hanterbarheten hos de 

Hanterbarhet 

Meningsfullhet Begriplighet 

Känsla av sammanhang 
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anställda genom att se till att de har rätt kompetens för sitt arbete och att material och nöd-

vändiga hjälpmedel finns tillgängliga på arbetsplatsen. Att ha inflytande över sina arbets-

uppgifter och möjlighet att påverka arbetstakt ger också en ökad hanterbarhet. Att organi-

sationen som helhet fungerar väl och att man har arbetskamrater som ställer upp när det 

behövs är ytterligare exempel på faktorer som kan öka hanterbarheten i arbetslivet (Hanson, 

2004:122).  När en anställd upplever låg hanterbarhet uppstår lätt frustration och den anställ-

de kan uppleva negativ stress. Som arbetsgivare är det därför viktigt att se till att de anställda 

kan hantera den situation eller uppgift de är där för att utföra (Hanson, 2004:123). 

 

Så till den viktigaste delen av KASAM, meningsfullheten. Då meningsfullheten hänger ihop 

med motivationen blir den också mycket viktig på arbetsplatsen. Att ha en motiverad 

personalstyrka är väldigt betydelsefullt för en organisation, då motiverade personer har 

större energi att utföra saker än personer som saknar motivation (Hanson, 2004:123). Det 

finns många faktorer som kan öka motivationen på en arbetsplats, exempelvis kollegor, 

kompetensutveckling, arbetsmiljö eller eget inflytande. En person som upplever låg motiva-

tion i arbetet riskerar att drabbas av försämrad hälsa och presterar troligtvis inte optimalt i 

arbetet (Hanson, 2004:125). Hanson (2004:124) påpekar dock att motivation i för hög grad 

kan få negativa konsekvenser. Risken med att använda sig av ett meningsskapande ledarskap 

är att man skapar ett alldeles för starkt engagemang hos individen, som gör att individen tar 

på sig mer än vad hon klarar av och kan då drabbas av utbrändhet. 

 
2.2.2.3 Salutogent ledarskap 
Anders Hansson har även skrivit en bok som heter Salutogent ledarskap (2010), där han 

beskriver hur det salutogena synsättet kan användas i ledarskapet. För att en ledare ska 

lyckas i sitt ledarskap menar Hanson (2010:23) att det är viktigt att denne har en hög känsla 

av sammanhang själv. Som ledare med det salutogena synsättet bör man se till att ens 

medarbetare upplever situationer och arbetsuppgifter som hanterbara, begripliga och 

meningsfulla (Hanson, 2010:41). Hanson (2010:58) menar att det salutogena ledarskapet 

handlar om att göra hela arbetsgruppen delaktig i målen på arbetsplatsen. Genom att 

tillsammans diskutera vad man vill uppnå skapas en atmosfär där varje individ upplever mer 

delaktighet och därmed ökad motivation att arbeta mot dessa mål. Meningsfullheten är enligt 

Hanson (2010:68) grunden för det salutogena ledarskapet. För att vara en bra ledare behöver 

man vara med i sammanhanget där saker och ting händer. Detta gör att ledaren får en ökad 

förståelse för varför saker är som de är, och kan på så vis hantera situationen bättre (Hanson, 

2010:77).  

 

Det salutogena ledarskapet fokuserar på det som fungerar och är bra i arbetsgruppen. Genom 

att ställa sådana frågor till en arbetsgrupp i motgångar, vänder man mycket av det negativa 

till något positivt, man byter fokus från det som är dåligt till det som är bra. Sedan är nästa 

fråga vad gruppen vill uppnå. Man försöker arbeta med att gemensamt blicka framåt istället 

för att fastna i problem (Hanson, 2010:157–159). En salutogen ledare vänder sig hellre till 

gruppen för att tillsammans lösa problem än att formulera egna lösningar och presentera 

dem. På detta sätt visar ledaren att denne upplever sina medarbetare som kompetenta 

individer. Följden blir att medarbetarna kan känna sig betydelsefulla, och kanske har de 

dessutom en helt annan syn på ”problemet” som ledaren tog upp, än vad ledaren själv har 

(Hanson, 2010:162–163).  

 

När ledaren har för vana att diskutera arbetets olika delar med sina medarbetare menar 

Hanson (2010:165–166) att begripligheten ökar. Hanterbarheten ökar när ledaren låter de 

anställda ta ansvar för olika uppgifter istället för att själv gå in och bestämma och inte lägga 

så stor vikt på eventuella misstag som kan uppstå på vägen. Med klara besked om verksam-
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hetens syfte och ökad teamkänsla, så ökar även meningsfullheten (Hanson, 2010:165–166). 

Hanson (2010:155) menar att det salutogena ledarskapet med KASAM-modellen som 

utgångspunkt gör att arbetsglädjen ökar på arbetsplatsen vilket bidrar till att företag kan öka 

sin lönsamhet. 
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3 METOD 
Under den här rubriken redovisar vi hur studien har genomförts. Vi beskriver vilken forsk-

ningsmetod vi använt, vilket förhållningssätt vi haft och hur urvalsprocessen sett ut. Vi 

presenterar även hur vi har gått tillväga när vi samlat in vår empiri, hur vi har analyserat vårt 

material samt vilka etiska överväganden vi gjort. Därefter tar vi upp hur vi har förhållit oss 

till tillförlitlighet och trovärdighet samt vilken förförståelse vi haft innan studiens början. 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt  
Inom vetenskapen finns det ett antal olika inriktningar och vi har i vår undersökning valt att 

utgå ifrån det hermeneutiska förhållningssättet. Denna vetenskapliga metod utgörs av 

studieområdet, frågornas innehåll och vad det är för kunskap som eftersträvas. Det valda 

området består av mänskliga handlingar som bara kan förstås utifrån dess kontext och det 

handlar om att undersöka hur varje unik människas erfarenheter, mening och avsikter kan 

förstås i denna kontext. Inom hermeneutiken läggs det stor vikt vid hur dessa människors 

erfarenheter samlas in, analyseras och tolkas. Dessa tolkningar måste prövas för att kunna 

generera en viss kunskap och inte baseras på godtycklighet och fördomar (Starrin & 

Svensson, 1994:73–74). En av hermeneutikens grundtankar handlar om att vi alltid förstår 

något utifrån de erfarenheter vi har med oss, vi är aldrig helt blanka i mötet med sociala 

aktörer. Om det är något i mötet med aktörerna som vi inte förstår så beror detta ofta på att 

vi inte har med oss de förutsättningar från vår bakgrund som krävs för att vi ska kunna 

förstå. Dessa förutsättningar benämns på många olika sätt men betyder samma sak. Hans-

Georg Gadamer är en av dem som myntat de mest kända begreppen, förförståelse och för-

domar. Man måste ha en förförståelse för att överhuvudtaget kunna förstå ett fenomen. Utan 

en förförståelse skulle tolkningen av ett fenomen inte ha en riktning, vi skulle inte veta vad 

vi är ute efter (Gilje & Grimen, 2007:179). I vår studie har vi valt att utgå ifrån det herme-

neutiska förhållningssättet då vårt syfte är att undersöka och försöka få en förståelse för 

ämnet vi valt. Vi kommer att utgå ifrån det hermeneutiska förhållningssättet för att vi vill 

sätta oss in i våra respondenters tankar, känslor, handlingar i en given kontext och utifrån 

dessa sedan analysera och tolka resultaten.  

3.1.1 Kvantitativ och kvalitativ metod 
De två olika forskningsmetoderna kvantitativ och kvalitativ skiljer sig åt på en rad olika sätt 

men ingen av metoderna är bättre eller mer vetenskaplig än den andra. Det handlar om 

vilken metod som bäst lämpar sig för undersökningen av det vetenskapliga problemet 

(Starrin & Svensson, 1994:154–155). En av skillnaderna mellan dessa metoder är mätnin-

gens precision. Den kvantitativa avser att mäta data på ett mer precist sätt än vad den 

kvalitativa metoden gör. Inom den kvantitativa forskningen strävar man mer efter förklarin-

gar än förståelse vilket gör att det lämpar sig bra för forskning inom naturvetenskapliga 

ämnen. Den kvalitativa forskningen är däremot inriktad på förståelse och är vanligare inom 

human- och samhällsvetenskap (Aspers, 2011:40). Kvalitativa metoder ger möjligheter till 

fördjupning, vidsynthet och kunskap om hur människors värld hänger samman på ett sätt 

som man inte riktigt kan få fram med den kvantitativa metoden (Starrin & Svensson, 

1994:157). Eftersom att vi vill få en förståelse för hur några anställda inom Vård och 

omsorg upplever att det salutogena synsättet implementerats i organisationen, hur synsättet 

fungerar i praktiken samt vilka för- och nackdelar de anställda upplever att det finns med att 

arbeta på det här sättet, har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod i form av 

intervjuer.  
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3.1.2 Deduktivt och induktivt förhållningssätt 
Vid insamling av empiri finns det två förhållningssätt, deduktiv och induktiv. Det deduktiva 

förhållningssättet innebär att man vid insamlingen av empirin utgår från en på förhand vald 

teori. Den insamlade empirin ska sedan testa styrkan i teorin genom att den antingen prövas 

eller vederläggs. Det induktiva förhållningssättet innebär däremot att man väljer teori utefter 

innehållet i den insamlade empirin (May, 2001:47). I vår undersökning har vi från början 

gått in med ett deduktivt förhållningssätt vid formulering av syfte och frågeställningar samt 

intervjuguide. Under undersökningens gång har vi gjort en del korrigeringar av vårt syfte 

och frågeställningar och det var först vid slutet av undersökningen som vi hade ett helt 

färdigt formulerat syfte. Det som också skedde var att vi under intervjuerna insåg att vi var i 

behov av ytterligare teorier, för att komplettera den redan valda. Vi har därför valt att 

komplettera med tre teorier om förändringsarbete. Detta har resulterat i att vi gått in med ett 

deduktivt förhållningssätt kombinerat med inslag av det induktiva förhållningssättet.  

3.2 Urval 
Vårt urval har bestått av sex respondenter och en informant. Respondenterna har varit sex 

kvinnor, varav alla utom en arbetar inom Vård och omsorg i den kommun i Västra Götaland 

som är föremål för vår studie. En av respondenterna studerar till aktiveringspedagog och 

gjorde därför sin praktik på en av Träffpunkterna i kommunen. Informanten arbetar som 

enhetschef i kommunen. Respondenterna har olika yrkesroller, där aktiveringspedagog, 

volontärsamordnare och kulturkonsulent förekommer. Respondenternas arbetsuppgifter 

består bl.a. av att ordna aktiviteter för seniorer, sammanföra volontärer med seniorer samt 

bilda nätverk. Våra respondenter har tidigare arbetat inom äldreomsorgen, vården och 

barnomsorgen. För att skydda respondenterna har vi valt att använda fingerade namn. Vi 

kommer i fortsättningen kalla dem Agneta, Patricia, Malin, Stina, Elsa och Clara. Med 

hänsyn till respondenterna har vi valt att inte beskriva vem som har vilka arbetsuppgifter 

samt vilka arbetsplatser de arbetar på. 

 

Vi har valt att använda oss av intervjuer för att samla in empirin, då dessa ger oss tillgång till 

människors upplevelser, erfarenheter, känslor, åsikter och attityder (May, 2001:148). Att få 

tillgång till en människas livsvärld på detta sätt anser vi är vad som behövs för att kunna 

besvara vårt syfte och frågeställningar. Det finns olika typer av intervjuer, dessa skiljer sig åt 

genom vilken grad av struktur de består av. Vi ville inte ha en allt för strukturerad intervju 

och inte heller en allt för ostrukturerad och har därför valt en semistrukturerad intervju med 

tematiska inslag. Den semistrukturerade intervjun passar oss bra då den består av specifice-

rade frågor samtidigt som det finns utrymme för oss att ställa följdfrågor för eventuell 

fördjupning. Denna grad av struktur ger också möjlighet till en utveckling och förtydligande 

av respondenternas svar på ett sätt som den strukturerade intervjun inte tillåter (May, 

2001:150). Vi har även valt att ha en del tematiska inslag då det ger möjlighet för 

respondenterna att tala helt i egna termer (May, 2001:151).  

 

Urvalet har gått till på så sätt att vi inledningsvis fick en rad namn av vår informant som har 

överblick i organisationen. Därefter har vi efterhand som vi intervjuat fått ytterligare perso-

ner rekommenderade för vår studie av respondenterna och har då tagit kontakt med dessa 

personer.  

 

Vi är medvetna om att endast sex respondenter har deltagit i studien och att detta påverkar 

vårt resultat. Inledningsvis var fler personer aktuella för intervju, men tyvärr har några 

personer som varit inbokade lämnat återbud p.g.a. sjukdom och förhinder samma dag som 

intervjun skulle ha ägt rum. Därtill har flera av personerna som vi kontaktat av olika anled-

ningar inte haft möjlighet att ställa upp på intervjuer inom tiden för den här studien.  
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3.3 Material 
Som nämns ovan så har vi använt oss av intervjuer för att samla in vår empiri. Innan inter-

vjuerna gjorde vi en intervjuguide (se bilaga 1 & 2) där vi utefter vårt syfte och frågeställ-

ningar formulerade frågor och teman. Vid utförandet av intervjuguiden har vi funderat 

noggrant kring hur vi genom tips och knep ska motverka problem som kan uppstå med de 

frågor vi valt att använda oss av. Precis som Becker (2008:69) beskriver har vi valt att und-

vika att formulera varför-frågor då det kan bidra till att respondenterna ställer sig i försvars-

position och därefter besvarar våra frågor på ett vaksamt och kort sätt. Att istället fråga hur 

kan bidra till att respondenternas svar blir mer innehållsrika och detaljfyllda historier.  

 

Intervjuerna har inletts med några enkla frågor rörande respondenternas anställning, arbets-

uppgifter etc. Vi har valt att inleda intervjuerna på det här sättet dels för att det är av intresse 

för studien, och dels för att det kan vara bekvämare att svara på lite enklare frågor i början 

innan man har vant sig vid intervjusituationen (Aspers, 2011:146). Vi har också försökt att 

vara tydliga med att inte ställa flera frågor i samma fråga för att respondenterna inte skulle 

bli förvirrade. Vid formulerandet av frågorna har vi även försökt att undvika svåra och 

komplicerade frågor för att göra det lättare för respondenterna att ge utförliga och djupa 

svar.  

 

Vi har utgått från samma intervjuguide i alla intervjuer utom en, då en av respondenterna 

inte var anställd i kommunen, utan gjorde sin praktik där. Till den intervjun ändrade vi 

frågorna något, samt tog bort några frågor (se bilaga 2). Intervjuguiden har varit en guide 

under våra intervjuer och frågor utöver den har ställts. Då alla respondenter inte har samma 

typer av arbetsuppgifter och roller på sina respektive arbetsplatser har vi ibland anpassat 

frågorna till den aktuella respondenten.  

 

Innan vi började intervjua våra respondenter testade vi våra frågor på en person som inte 

medverkar i studien men som har kunskap inom ämnet vi studerar. Detta gjorde att vi 

ändrade vissa formuleringar och valde att lägga till ytterligare några frågor. Vi valde att testa 

frågorna på en utomstående person för att se om våra frågor och dess ordningsföljd skapade 

några problem när de skulle besvaras och för att ha möjlighet att åtgärda dessa eventuella 

problem innan de riktiga intervjuerna började (May, 2001:128–129). 

3.4 Tillvägagångssätt 
Vi har intervjuat våra respondenter en och en. Varje intervju har tagit ungefär 40-60 minu-

ter. Vi har spelat in alla intervjuer efter medgivande från respondenterna. Vi har valt att vara 

närvarande båda två under varje intervju då vi anser att man går miste om viktig information 

om man är ensam. Under samtliga intervjuer har det varit en av oss som skött intervju-

frågorna medan den andra har skrivit ner viktig information i ett block, försökt fånga upp 

kroppsspråk, tonläge etc. samt skjutit in följdfrågor vid behov.  

 

Innan intervjuerna ägde rum har vi haft kontakt med samtliga respondenter via e-post och 

med några av dem även via telefon. Innan vi genomförde intervjuerna skickade vi ut e-post 

till samtliga respondenter där vi presenterade syftet med studien och kort beskrev de 

områden vi tänkte ställa frågor kring. Enligt Aspers (2011:145) kan denna typ av kontakt 

innan intervjun underlätta för respondenterna, då man lär känna varandra till viss del innan 

själva intervjun. Vi har också valt att informera respondenterna om syftet med studien 

ytterligare en gång innan intervjuns början för att undvika missförstånd. För att lätta upp 

stämningen under intervjuerna har vi också valt att ta med oss fikabröd till varje intervju, 

eftersom respondenterna var vänliga nog att ta emot oss på deras respektive arbetsplatser, 

kändes detta extra viktigt då vi kom som gäster och ville visa vår tacksamhet.  
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Vi är medvetna om att det finns för- och nackdelar med att spela in intervjuer. Nackdelarna 

är att respondenten riskerar att bli hämmad när denne vet att samtalet spelas in, samt att det 

är väldigt tidskrävande att transkribera intervjuerna. Fördelarna med att spela in intervjuerna 

är att man som forskare kan fokusera helt på respondenten under intervjun istället för att 

fokusera på att anteckna samt att man inte riskerar att förvränga respondentens ord (May, 

2001:168–169). Efter att vi vägt för- och nackdelar mot varandra bestämde vi oss för att 

spela in intervjuerna. Innan varje intervju har vi frågat respondenten om dennes samtycke 

till att vi spelar in intervjun. Vi förklarade att anledningen till detta var att vi ville vara säkra 

på att korrekt kunna återge vad respondenten sagt och dessutom undvika missförstånd 

(Aspers, 2011:145). De flesta av respondenterna reagerade något vid denna fråga och blev 

lite osäkra på om de verkligen hade något så viktigt att säga att vi behövde spela in det. Men 

när vi, som beskrivs ovan, förklarat syftet med att spela in intervjun slappnade respon-

denterna av och vi upplevde inte att inspelningen var något som störde under intervjun.  

 

Då vi ville använda citat från intervjuerna som ett sätt att presentera delar av resultatet, bad 

vi om respondentens medgivande till detta innan intervjun började. Vi berättade då också att 

vi kommer att använda oss av fingerade namn i studien för att skydda respondenterna 

(Aspers, 2011:149). Vi frågade också samtliga respondenter om medgivande för att ställa 

ytterligare frågor som eventuellt kan uppstå i efterhand, via e-post eller telefon (Aspers, 

2011:149). 

 

Under våra intervjuer har vi försökt uppnå det som Aspers (2011:141) kallar för det ideala 

samtalet. Detta går ut på att samtalet sker på mer lika villkor och med en lägre grad av 

maktutövning från vår sida som intervjuare. Ju mer strukturerad vi väljer att intervjun ska 

vara desto mer blir det att vi styr intervjun. För att undvika att styra intervjun allt för mycket 

har vi valt att ha en semistrukturerad intervju där vi skapar en relation med respondenterna 

som är på lika villkor. För att skapa detta ideala samtal så krävs det en medvetenhet och en 

reflektion över hur makt skall ges till respondenten, hur vi som intervjuare kan underlätta 

samtalet genom en skapa en trivsam atmosfär. Då vi valt att närvara vid intervjun båda två, 

riskerar vi att skapa en maktobalans då det uppstår en två mot en situation. För att motverka 

detta har vi uppmuntrat respondenterna att låta intervjun ske på deras hemmaplan, d.v.s. 

deras kontor. Vi tror att detta kan väga upp det faktum att vi är två och de är ensamma, då de 

känner sig hemma i den miljön vi befinner oss i och på det sättet har ett övertag mot oss där, 

då vi är gäster. Vi har dessutom varit noga med att inte sätta oss mittemot respondenten, 

utan har istället försökt sätta oss i en trekant, för att på det här sättet skapa en öppnare 

samtalsatmosfär.  

 

Under tidigare studier har vi noterat att vi har missat intressant empiri när vi avslutat 

inspelningen för snabbt och respondenten fortsatt att berätta viktiga saker. För att undvika 

detta problem lät vi inspelningen fortgå i den här studien till dess att vi var helt klara med 

samtalet. 

3.5 Bearbetning och analys av material 
Vi har valt att utföra transkriberingen direkt efter varje intervjutillfälle för att vi då har haft 

intervjuerna tydligt i minnet och på så sätt kan få en mer levande transkribering. För att 

försöka återskapa så mycket som möjligt av intervjuatmosfären har vi varit noggranna med 

att belysa respondenternas uttryck i form av skratt, suckar etc. när vi transkriberat (Aspers, 

2011:156). Vi har valt att transkribera de intervjuer vi själva utfört, då vi växlat mellan 

rollerna som aktiv intervjuare och medlyssnare med chans till följdfrågor. På detta vis blev 
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fördelningen någorlunda rättvis och vi kunde samtidigt analysera sådant vi uppfattat och 

funderat på under och efter intervjuerna (Aspers, 2011:159).  

Efter transkriberingen påbörjade vi kodningen av vår empiri. Kodningen sker för att möjlig-

göra en analys och få en bättre översikt över empirin (Aspers, 2011:165). Vi har valt att 

använda oss av marginalmetoden som innebär att man med hjälp av färgpennor märker ut 

koder man funnit i materialet. Kodernas färg bestäms av ett kodschema, där man markerat 

vilken kod som har vilken färg. När koderna är bestämda går man tillbaka och jämför 

textraderna med kodschemat. Finner man då ytterligare intressanta aspekter skapar man nya 

koder för dessa (Aspers, 2011:185). Vi har gjort kodningen tillsammans, då vi eventuellt 

uppmärksammar olika saker. Vi fick då chans att föra en diskussion kring analysen 

samtidigt som vi kodade. Våra koder satte vi sedan in under olika teman. Vi upplever att 

denna metod passade bra för att vi på detta sätt fick en bra överblick över vår empiri vilket 

underlättade analyseringen av materialet. Då vi gått in i den här studien med både ett 

deduktivt och induktivt förhållningssätt utgick vi, när vi analyserade materialet, både från på 

förhand utvalda teorier samt letade nya koder.  

3.6 Uppdelning av arbetet 
Vi har valt att göra de flesta momenten tillsammans. Under intervjuerna har båda varit 

närvarande, men vi har delat upp det så att vi intervjuat tre personer var och därefter 

transkriberat de intervjuer där vi haft den ledande rollen. I metodavsnitten har vi skrivit olika 

delar, men ungefär lika mycket var. I teoriavsnittet har Isa fokuserat mer på de salutogena 

teorierna medan Alexandra har fokuserat mer på förändringsteorierna. Dock har båda varit 

involverade i all text och gjort justeringar m.m. Vi har tillsammans valt ut det viktigaste i 

empirin och presenterat detta i resultatet. I diskussionen har vi både diskuterat var för sig 

och tillsammans och sedan gemensamt sammanställt dessa diskussioner. 

3.7 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet har tagit fram forskningsetiska principer som man ska förhålla sig till inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Dessa principer är uppdelade i fyra krav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet
5
.  

 

Informationskravet innebär att man som forskare skall informera de personer som berörs av 

forskningen om studiens syfte. Som forskare har man också en skyldighet att informera om 

att deltagandet i studien är frivilligt och att man som respondent när som helst kan avbryta 

sitt deltagande. Det ska också vara tydligt för respondenten vilken uppgift denne har i 

studien och hur den information man eventuellt får fram skall användas. Dessutom är det 

viktigt att informera om hur forskningen kommer att offentliggöras. Vi har försökt att 

tillgodo se detta krav genom att vid ett flertal tillfällen presentera studiens syfte och vilken 

utbildning vi läser. Vi har också meddelat respondenterna hur vi tänkt använda oss av 

intervjumaterialet, samt när studien kommer att publiceras och att respondenterna kommer 

få ta del av resultatet. 

 

Samtyckeskravet handlar om att man som forskare måste ha godkännande om deltagande 

från de respondenter som ingår i studien. Om respondenterna är under 15 år, kan även 

godkännande från respondentens föräldrar behövas. Respondenten skall också utan någon 

negativ påföljd avbryta sitt deltagande när som helst under studiens gång. Då alla våra 

respondenter är över 18 år var det inte aktuellt med något ytterligare godkännande från 

föräldrar. De respondenter som valt att avbryta sitt deltagande innan intervjun har behandlats 

                                                 
5
 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf   
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på samma sätt som övriga respondenter, d.v.s. med respekt och tacksamhet för att de har 

tagit sig tid att sätta sig in i vårt syfte, samt att de försökt göra en intervju möjlig.   

 

Konfidentialitetskravet innefattar hur forskaren behandlar respondenten i studien. Man 

måste så långt det är möjligt utesluta information som på ett eller annat sätt kan härledas till 

respondenten och på så vis röja dennes identitet.  Detta krav innebär också att forskaren ska 

förvara inhämtad information på ett sådant sätt att ingen utomstående kan ta del av det. För 

att inte röja respondenternas identitet har vi valt att använda fingerade namn, samt att vi inte 

beskriver vad de enskilda individerna har för specifika arbetsuppgifter. Dock kan vi inte 

garantera någon anonymitet, då vi själva, deras chef och deras kolleger vet vilka vi har 

intervjuat. Vi har också varit noga med att förvara den inhämtade informationen så att bara 

vi själva har haft tillgång till den. 

 

Nyttjandekravet behandlar hur informationen som inhämtats får användas. Empirin får bara 

användas i vetenskapligt syfte av forskare och får exempelvis inte lånas ut till företag eller 

dylikt som kan tänkas ha användning för informationen. För att tillgodose detta krav har vi 

informerat respondenterna om att vi endast kommer att använda det insamlade materialet i 

denna studie och att vi därefter kommer att radera inspelningarna. 

 

Vi hoppas att vi genom att ha följt dessa riktlinjer lyckats skydda våra respondenter så långt 

det är möjligt. Vi är dock medvetna om att deltagandet i denna studie ändå kan påverka 

respondenterna samt möjligen även deras kollegor, då vår studie berör deras arbetssätt och 

kanske därför startar tankar och funderingar kring detta.  

3.8 Tillförlitlighet och trovärdighet 
Begreppen reliabilitet och validitet är vanligt förekommande och används främst inom posi-

tivistiska föreställningar och de anses hämma vägen för kvalitativ forskning (Kvale, 

2009:262). För att använda dessa begrepp inom kvalitativ intervjuforskning kan man 

omformulera dem till tillförlitlighet och trovärdighet. Tillförlitligheten handlar om hur väl 

resultaten av en undersökning är repeterbara, dvs. att en annan forskare ska kunna 

återupprepa undersökningen och få samma resultat, även kallat intersubjektivitet. En 

undersöknings repeterbarhet är beroende av om intervjupersonerna ändrar sina svar under en 

intervju och hur de ändrar sina svar beroende på vem som forskar (Kvale, 2009:263). Om en 

undersökning är repeterbar har också att göra med om man kan anta att det skett 

förändringar i forskningsområdet under tiden som gått mellan den första och andra forskaren 

(Gilje & Grimen, 2007:23). Det kan vara förändringar i form av att intervjupersonerna har 

fått nya erfarenheter eller nya utbildningar vilket kan leda till ett resultat som skiljer sig från 

tidigare resultat. Att ett resultat skiljer sig från ett tidigare kan också ha att göra med att 

någon av forskarna inte har genomfört undersökningen på samma sätt som tidigare forskare 

och heller inte studerat samma problemområde som tidigare forskare.  

 

Vi anser att vår undersökning är tillförlitlig då den är repeterbar dvs. att samma undersök-

ning går att utföra på det sätt vi gjort, av någon annan. För att underlätta för framtida 

undersökningar inom vårt område har vi i vårt metodavsnitt tydligt beskrivit undersöknin-

gens genomförande, detta gör den också lättare att repetera. Vi presenterar dessutom inter-

vjuguiden vilken vi har utgått från i samtliga intervjuer. Men som nämnts ovan så kan det 

mycket väl ha hänt att våra respondenter har fått nya utbildningar, kunskaper och 

erfarenheter inom området vilket då kan leda till att resultatet blir annorlunda. Vi upplever 

dock att vår tillförlitlighet hade blivit högre om vi hade haft fler respondenter. Med fler 

respondenter är det möjligt att man hade fått fram andra aspekter som kunnat vara av 

intresse.  



21 

 

 

Trovärdigheten handlar om att den valda metoden faktiskt undersöker det den är avsedd att 

undersöka dvs. hur väl de frågor vi ställer till respondenterna ger svar på det vi vill veta. Ett 

argument som är välgrundat, försvarbart och övertygande anses vara trovärdigt (Kvale, 

2009:264). För att få en så trovärdig undersökning som möjligt har vi ställt frågor som vi 

anser ger svar på vårt syfte och frågeställningar. För att säkerställa detta testade vi våra 

frågor på en person som inte medverkar i studien, men som är väl insatt i ämnet vi studerar. 

Vi har försökt ställa frågorna på samma sätt till samtliga respondenter men våra följdfrågor 

har varierat något beroende på vem vi intervjuat. Det som också ökar trovärdigheten i vår 

studie är att samtliga intervjuer är inspelade för att kunna återge en större exakthet i vad 

respondenterna svarat samt för att undvika missförstånd och egna tolkningar. Intervjuerna är 

även transkriberade av den som skötte intervjun och transkriberingen har skett senast dagen 

efter för att vi på så sätt skulle ha lättare att minnas intervjun. Något som kan minska 

trovärdigheten i vår studie är att alla intervjuer inte gått till på exakt samma sätt. Alla 

respondenter är olika och vissa har lättare för att prata än andra, vilket gör att vissa frågor 

ibland blivit besvarade redan innan vi ställt dem. Vi har valt att inte ställa dessa frågor 

”igen” då vi redan upplevt att vi fått svar på dem, men har då kanske missat relevant 

information som vi kunde ha fått genom att ställa den faktiska frågan. Eftersom att vi enbart 

har haft sex respondenter som alla arbetar inom samma förvaltning finns det en risk att de 

svarat på ett mer försiktigt sätt än om de inte hade arbetat inom samma förvaltning, vilket 

också kan minska trovärdigheten. 

3.9 Förförståelse 
Enligt Becker (2008:23) både inleder och avslutar vi våra samhällsstudier med föreställ-

ningar om hur det vi studerar är, en slags förförståelse för ämnet. Vårt uppdrag under stu-

diens gång blir därför att förfina dessa föreställningar. Aspers (2011:38) menar att föreställ-

ningarna eller förförståelsen baseras på händelser i vår vardag och är en viktig del för att nå 

förståelse. 

 

Vår förförståelse baseras på erfarenheter i arbetslivet samt kunskaper vi tagit till oss under 

vår utbildning Organisations- och personalutvecklare i samhället vid Högskolan i Borås. 

Under utbildningen har vi lärt oss en del om förändringsarbeten och hur svåra de är att 

genomföra, framförallt i stora organisationer. Det är lätt att det bara rinner ut i sanden efter 

ett tag. Vi har själva erfarenheter från arbetslivet och vet att det är alltför ofta ledningens 

budskap inte når fram eller förstås längst ner i organisationen. Vi har också upplevt att det är 

vanligt att man som anställd inte får tillräckligt med information om varför man ska utföra 

en uppgift eller hur man ska utföra den. Detta kan upplevas som frustrerande och kan 

resultera i en sämre prestation från den anställde. Att vara ständigt missnöjd kan försämra 

arbetsprestationen ytterligare och leder dessutom till allmänt dålig stämning på arbets-

platsen. Det är helt enkelt roligare att arbeta om man känner att man har kunskapen för att 

utföra arbetsuppgiften och om man vet varför man ska utföra den. 

 

Vi kom nyligen i kontakt med det salutogena synsättet och tyckte att det lät som ett intres-

sant sätt att tänka och arbeta på. Vi tror att detta arbetssätt skulle kunna vara lösningen på 

problemen ovan då synsättet syftar till att varje människa ska känna begriplighet, hanter-

barhet och meningsfullhet i sin vardag. Om man applicerade detta synsätt både vid organisa-

tionsförändringar och i det dagliga arbetet så tror vi att arbetet skulle bli både enklare och 

mer meningsfullt för de anställda. 

 

Vi är medvetna om att vi har en positiv inställning till det salutogena synsättet och en mind-

re positiv till förändringsarbete och att detta kan komma att påverka resultatet av studien om 
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vi inte aktivt försöker bortse från vår egen inställning och istället ser på det med kritiska 

ögon. För att beakta detta har vi i vår intervjuguide tagit med frågor rörande eventuella 

negativa aspekter av det salutogena synsättet, samt kritiskt granskat den information om det 

salutogena synsättet som vi tagit del av genom litteratur och vetenskapliga artiklar. För att 

inte låta vår mindre positiva syn av förändringsarbete påverka vårt resultat, har vi varit noga 

med att försöka få en så omfattande bild som möjligt av hur förändringsarbetet har gått till i 

den aktuella organisationen. 
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4 RESULTAT 
I detta kapitel presenterar vi vad vi har kommit fram till. Det viktigaste i empirin presenteras 

i form av citat och sammanfattade berättelser. Respondenterna arbetar på olika arbetsplatser 

inom organisationen där verksamheterna ser olika ut vilket gör att vi använder olika ord för 

de personer som besöker eller på annat sätt deltar i dessa verksamheter. Ord som används är 

exempelvis: gäster, seniorer, vårdtagare och patienter. 

4.1 Hur upplever de anställda inom Vård och omsorg att det salutogena 
synsättet har implementerats i deras organisation?  
 

4.1.1 Första kontakten med det salutogena synsättet 
Det första mötet med det salutogena synsättet har sett olika ut för våra respondenter. De 

respondenter som är aktiveringspedagoger har läst om det salutogena synsättet i sin utbild-

ning, men även bland dem skiljer sig upplevelsen av den första kontakten åt. 

  

Som utbildad aktiveringspedagog fick Agneta kunskap om det salutogena synsättet under sin 

utbildning, dock användes inte begreppet salutogen på den tiden, vilket det gör på utbild-

ningen idag. Agneta beskriver sin utbildning som en resa, och hon tror att denna resa har 

gjort det enklare för henne att förstå och arbeta med det salutogena synsättet jämfört med 

dem som inte har genomgått en hel utbildning. Hon säger såhär: 

 

”Ja, det är ju en resa man har gjort när man utbildar sig, så är det ju.” (Agneta) 

 

Även Patricia är utbildad aktiveringspedagog, men upplever att hon alltid haft med sig det 

friska tänkandet i sig själv. Dock berättar hon att själva begreppet salutogent inte existerade 

för henne förrän det dök upp under utbildningen. Hon beskriver mötet med begreppet som 

satte ord på hennes tankesätt såhär: 

 

”[…] åå det har varit jättekul alltså, man får liksom på ett annat sätt bekräftelse 

för hur man oj, under alla år jag har tänkt rätt[…].” (Patricia) 

 

För Clara blev första kontakten med det salutogena synsättet under utbildningen till aktive-

ringspedagog annorlunda, då hon till skillnad från Patricia inte upplevde att hon hade arbetat 

på ett liknande sätt tidigare. Clara är tydlig när hon säger: 

 

”[…] jag jobbade INTE salutogent innan, utan det är först efteråt.” (Clara) 

 

Stina är inte aktiveringspedagog, men berättar att hon kommit i kontakt med det salutogena 

synsättet tidigt när hon läst kurser inom psykologi och pedagogik. Alltså var det inget nytt 

för henne när det blev aktuellt att arbeta salutogent på hennes nuvarande arbetsplats.  

4.1.2 Implementeringen av det salutogena synsättet på arbetsplatsen 
Då våra respondenter arbetar på olika arbetsplatser inom förvaltningen har 

implementeringen av det salutogena arbetssättet sett ut på lite olika sätt. Gemensamt för 

respondenterna är dock att de upplever att det har varit svårt för de kollegor som inte har en 

tidigare utbildning inom det salutogena synsättet att ta till sig detta nya arbetssätt. På Claras 

arbetsplats började man arbetet med implementeringen av det salutogena synsättet år 2008, 

då anställdes Clara, ytterligare en aktiveringspedagog samt en ny chef. Verksamheten på 

arbetsplatsen skulle förändras och Clara och hennes kollega fick vara delaktiga i detta 
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förändringsarbete, hon upplever det som att de fick väldigt fria händer. Hon beskriver det 

såhär: 

 

”När jag kom in så ändrades ju allting, då anställde dom ju min chef […] och så 

kom vi in två stycken aktiveringspedagoger som skulle få va med i detta föränd-

ringsarbetet att helt plötsligt rikta oss utåt till personer som bor hemma […] att 

vi arbetar mot det friska, att vi inte bryr oss om vad dom har för bekymmer och 

sådär utan bara siktar mot det som är friskt.” (Clara) 

 

På frågan om hon upplever att de fick vara delaktiga i förändringsarbetet svarar Clara: ”Vi 

har väldigt fria händer,[skratt] VÄLDIGT fria händer!” 

 

Enligt Clara har personalen på arbetsplatsen deltagit i kurser, samt fått material att arbeta 

med inom det salutogena synsättet. De har fått böcker och tidskrifter som ska läsas. Hon 

berättar att det även tas upp under APT:n och att man ibland ska ha läst vissa delar innan 

APT:n. Man diskuterar det salutogena synsättet regelbundet för att alla ska arbeta på samma 

sätt. Hon tror att det har lagts mer fokus på de kollegor till henne som inte har det salutogena 

synsättet med sig genom sin utbildning. Hon berättar också att det fortlöpande pågår 

diskussioner i ämnet och att personer utifrån besöker verksamheten ungefär tre gånger om 

året för att gå igenom det salutogena synsättet. Clara uttrycker sig såhär: 

 

”Vi har gått igenom hela det här med KASAM och salutogent och när vi har 

såna här hälsoinspiratörer som kommer, så går dom nästan alltid igenom det 

salutogena och hur man kan liksom dra det längre kanske, eller det här med 

KASAM, så att man inte glömmer av det, att man har det med sig, för det är 

väldigt lätt att tappa det och så helt plötsligt är man inne i nån vardag som bara 

tuggar på […].” (Clara) 

 

Clara menar att det svåra för hennes kollegor som inte är utbildade inom det salutogena 

synsättet sedan tidigare, är att omvandla det teoretiska de har fått lära sig till praktiken. Själv 

tycker hon inte att det var svårt att omvandla teorin till praktik, men berättar att det var 

många praktiska inslag i hennes utbildning, vilket gjorde att det kändes som om hon redan 

hade omvandlat teorin till praktik innan hon började arbeta. 

 

Enligt Agneta var det salutogena synsättet implementerat längst upp i organisationen när 

hon anställdes, däremot upplevde hon inte att övriga anställda hade någon kunskap om det 

salutogena synsättet. Hon berättar att hon som nyanställd fick som inofficiell arbetsuppgift 

att hjälpa de arbetskamrater som inte var utbildade inom det salutogena synsättet att förstå 

det nya arbetssättet. Hon beskriver det som svårt att arbeta underifrån då hon inte hade något 

mandat att bestämma, utan fick hitta andra vägar för att leda in arbetskamraterna i detta 

arbetssätt. Agneta uttrycker det såhär: 

  

”Och det har väl vart den tuffaste uppgiften att få jobba underifrån hela tiden 

[…].” (Agneta) 

 

Agneta berättar att all personal nu har tillgång till material där det beskrivs hur man ska 

arbeta salutogent och de har också varit på en föreläsning om det salutogena synsättet. 

Utöver detta har det hållits möten där personal från flera arbetsplatser deltagit och diskuterat 

det salutogena synsättet. 
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Flera respondenter berättar också om ett givande rollspel som belyste det salutogena 

tänkandet och spelades upp under ett av dessa möten. Två i personalen agerade skåde-

spelare, och visade hur en situation kunde se ut på två olika sätt, beroende på vilket 

arbetssätt man använde sig av, där det ena var ett salutogent. Rollspelet resulterade i 

reflektioner och diskussioner, men även en del skratt, berättar Patricia.  

 

Stina arbetar på en annan arbetsplats där implementeringen gick till på ett annat sätt. Hon 

berättar att hon var en av dem som började driva det salutogena synsättet på arbetsplatsen 

med anledning av att hon upplevde att arbetsplatsen hade en uppgiftsorienterad kultur där 

sjukdomen stod i fokus. Hon uttrycker, med en tydlighet i rösten, att ”[…]att vara gammal 

är ingen sjukdom.” Stina berättar också att all personal deltagit på föreläsningar kring det 

salutogena synsättet, samt att cheferna är utbildade i ett coachande förhållningssätt och 

salutogent ledarskap. Enligt Stina har inte all personal utbildats samtidigt utan det saluto-

gena synsättet har utvecklats på olika håll, Stina har som hon uttrycker det ”[…]hållit på, på 

sitt håll och hennes chef på sitt håll. Lite här och lite där” Hon säger också att hon upplever 

att utbildandet aldrig riktigt blir färdigt. 

 

När Malin anställdes var det ingen på hennes arbetsplats som hade arbetat utifrån det 

salutogena synsättet tidigare, berättar hon. Hon säger att det var tufft att komma in som 

aktiveringspedagog och börja från början, att öppna dörrar för andra och sköta planering helt 

själv. Hon berättar att hon tillsammans med en kollega startade en BRA-grupp (Bibehålla 

Rörelse Aktivitet, en grupp där seniorer träffas och tillsammans med personal bakar, hittar 

på aktiviteter och bara umgås). Enligt Malin fick de väldigt bra respons på denna grupp och 

hon berättar att chefen då beslutade att starta liknande grupper i andra delar av kommunen. 

Malin menar att det var först år 2012 som kommunen började fundera över vilken syn man 

ska ha på människor, hur man ska arbeta utifrån detta och hur personalen ska bli utbildad 

inom detta synsätt. Hon berättar också att det nu finns utbildningar på gång, i form av 

föreläsningar men hon uttrycker att hon inte tycker att denna utbildning är tillräcklig:  

 

”Och nu finns det utbildningar på gång, mer föreläsningar om det salutogena 

tankesättet. Men jag tror, det här är min uppfattning, att det inte räcker att man 

går på en föreläsning om vad det salutogena tankesättet betyder och hur man 

ska se på människor bla, bla. Men det går inte, man måste jobba med teorin på 

riktigt.” (Malin) 

 

Elsa har arbetat på sin arbetsplats i ca två år och enligt henne har det salutogena synsättet 

funnits där mer eller mindre hela tiden, men kanske främst hos de i personalen som läst om 

det i sin tidigare utbildning. Hon upplever att man fortfarande håller på att jobba på att alla 

ska arbeta salutogent. Enligt Elsa är de inte färdiga på den punkten ännu. Hon menar också 

att det egentligen är först nu som det har börjat komma direktiv från kommunen om att man 

ska arbeta utifrån ett salutogent synsätt och att dessa direktiv gör att hela synsättet blir 

tydligare.  Men för de kollegor som inte läst om det tidigare är det svårare, de blir lite mer 

osäkra, menar Elsa. Hon berättar att när hennes enhetschef tillträdde blev det en helom-

vändning i form av att de var tvungna att synliggöra sitt förhållningssätt för sina seniorer. 

Såhär säger hon: 

 

”Så egentligen har vi börjat prata om det på allvar NU, i hela enheten. […]Så 

när min chef tillträdde blev det en helomvändning, men en helomvändning den 

tar tid […]Vi vet ju hur våran roll ser ut, men det vet ju inte våra gäster. Det 

gäller att tydliggöra vårt förhållningssätt till dom, Vad är du anställd för? Är en 

fråga kan man få, Ska inte du koka kaffet? […].” (Elsa) 
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4.1.3 Det salutogena synsättets utbredning i organisationen 
Implementeringen av det salutogena synsättet i organisationen har pågått i några år nu och vi 

frågade därför respondenterna om hur de upplever att implementeringen har lyckats hittills, 

hur långt de har kommit i arbetet med att skapa en salutogen organisation. Respondenterna 

är ganska eniga om att organisationen som helhet är långt ifrån salutogen och de lyfter också 

flera saker som de upplever är viktiga att ha i åtanke för att hela organisationen ska lyckas 

bli salutogen. 

  

Elsa upplever inte att det salutogena synsättet genomsyrar hela organisationen. Hon säger att 

hon tror att problemet befinner sig högre upp i organisationen, då hon beskriver sin närmaste 

chef som väldigt duktig på att lyfta de anställda och ta ansvar m.m. Hon tror att det är viktigt 

att alla inom organisationen är delaktiga i det nya arbetssättet och att det sker ordentliga 

uppföljningar för att kunna bibehålla det förändrade arbetssättet.  Hon hoppas att man i det 

här fallet lyckas med detta tillslut. Såhär säger Elsa: 

 

”Det viktigaste är att det genomsyrar, tycker jag, att alla verkligen jobbar med 

det här, att det blir bra till slut, men jag tror att det kommer att ta tid innan vi är 

där. Och att man faktiskt gör en uppföljning tycker jag. Så har det varit i alla 

mina yrken, på med nytt, nytt, nytt, men det blir aldrig någon uppföljning. Vad 

blev det av det hela, vad gör vi med detta verktyget? Man får liksom inte landa i 

det men jag tror vi kommer att landa i detta.” (Elsa) 

 

Agneta tycker först att det är svårt att svara på frågan om hela organisationen präglas av det 

salutogena synsättet, men framhåller i likhet med Elsa att hennes närmaste chef har blivit 

tydligare efter att det salutogena synsättet implementerades. Hon berättar också att hon 

upplever att organisationen i stort är på väg mot ett salutogent tänk, men att de inte riktigt är 

där ännu. 

 

Även Clara instämmer i att hon inte upplever att organisationen som helhet är salutogen. 

Hon håller också med ovanstående respondenter om att den närmaste chefen är duktig på att 

delegera arbetsuppgifter och ge personalen fria händer i arbetet. Det är ovanför den chefen 

hon känner att hon inte vet vad som händer. Clara berättar att hon inte har någon information 

alls om vad som pågår högre upp i organisationen, hon har förstått att det är något som 

händer just nu, säger hon, men hon vet inte vad. Denna ovisshet bidrar till att hon inte 

upplever organisationen som salutogen. Hon beskriver också att det uppstår en oro på 

arbetsplatsen när de anställda inte är medvetna om vad som händer ovanför dem. På frågan 

om hon upplever att hela organisationen är salutogen, svarar hon: 

 

”Nej, nej, det finns ju en väldigt stor skarv nånstans… ovanför henne sen, där 

kan det vara lite kalabalik tycker jag, där är vi inte insatta i nånting, vi vet inte 

vad som händer[…] vi vet ingenting och då är det inte salutogent längre, för vi 

är inte medvetna om vad som händer[…] om man inte vet vad som händer så 

blir man förvirrad, och det är ju det som är KASAM[…] det blir oroligt i lägret. 

Så där funkar det inte.” (Clara)  

 

Clara menar att det är meningen att alla ska arbeta salutogent. Snart ska de börja arbeta med 

bemötande berättar hon. Ledningen skall starta ett projekt där man ska jobba i grupper kring 

de här frågorna. Hon tycker dock att det är personalen längst ner som har mer kunskap om 
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det salutogena synsättet och bemötande än de som arbetar högre upp i organisationen. Hon 

kommenterar detta såhär: 

 

”Vi kanske skulle vända på steken lite, det kanske är vi som ska utbilda dom 

[ledningen] egentligen!” (Clara) 

 

Patricia beskriver begripligheten som något viktigt att tänka på inom en organisation. 

Framförallt vid omorganiseringar menar hon att det är viktigt att personalen begriper vad 

som pågår. Hon tror att hon själv skulle ha svårt att arbeta om hon inte förstod sin 

arbetssituation. 

 

Stina berättar att det är sagt att man inom kommunen ska ha ett salutogent ledarskap och att 

man ska arbeta utifrån det salutogena synsättet. Men eftersom att det är en politikerstyrd 

organisation upplever hon att det ofta tas beslut längre upp som inte ligger i linje med det 

salutogena synsättet. Stina skulle vilja att Peter Westlund, en föreläsare som skrivit mycket 

om det salutogena synsättet, kommer och tittar på vilka förutsättningar och möjligheter det 

finns att arbeta så här, hur det kan förbättras. Hon berättar att han pratat om att man ska 

fundera på om man är upptagen av att göra saker rätt eller om man gör rätt saker. Hon 

uttrycker det såhär: 

 

”Det man egentligen skulle behöva är att någon, t.ex. Peter Westlund skulle få i 

uppdrag att titta på Mölndals vård och omsorg, någon som kommer utifrån och 

tittar på. För att jag tror att om vi pratar om det i alla fall i min grupp i äldre-

omsorgen så är vi ju salutogena, vi jobbar ju utifrån det salutogena, allihopa, 

det finns ingen tvekan att vi tycker så allihopa. Att vi vill det men sen behövs det 

nog någon som kommer utifrån och tittar, finns det möjligheter? Finns det för-

utsättningar?” (Stina) 

 

Stina talar också om svårigheten i att få en hel organisation att bli salutogen. Hon känner 

inte att det finns någon given lösning på hur man ska gå tillväga för att lyckas med det. Hon 

beskriver det såhär: 

 

”[…]och sen är det ju en organisations som ska sätta sig och där tycker jag inte 

att vi är klara, vi blir aldrig klara. Det händer saker. Utan det som, det ska ju 

handla om att varje individ som är här i denna organisationen ska känna en 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Och det, ja… Hur gör man det?” 

(Stina) 

4.1.4 Motstånd till förändring 
Respondenterna berättar att implementeringen inte har varit helt enkel. Både personal och 

gäster har ibland satt sig emot det nya arbetssättet. Clara berättar om hur det var när hon som 

nyexaminerad aktiveringspedagog kom till den nuvarande arbetsplatsen full av energi att 

förändra arbetssättet och upplever idag att hon nog kunde ha gjort på ett annat sätt när hon 

anställdes. Både befintlig personal och gäster gjorde motstånd mot det nya arbetssättet. 

Under en period fick de flera ”dagens ris” i lokaltidningen, men detta har dock övergått till 

”dagens ros” istället. Clara berättar såhär: 

 

”[…] det blev väldigt dålig stämning när jag började här[…] det var kata-

strof[…] jag skötte ju inte det snyggt heller när jag kom in liksom, jag var ju 

bara hungrig på nåt sätt, jag ville bara ändra liksom[…] det blev egentligen två 

stycken läger[…] då var det ju ett jättestort motstånd för oss, helsike alltså, 
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första året här, jag grät när jag gick härifrån på dagarna, det var fruktansvärt 

att arbeta[…] fruktansvärt!” (Clara) 

 

Under intervjuerna kunde vi utröna en del motstånd till införandet av det salutogena synsät-

tet. Malin beskriver att när hon började arbeta utifrån detta synsätt kunde hon uppleva en del 

kommentarer från personalen som arbetat där i över 20 år. Malin berättar att hon fick köra 

införandet helt själv, mot både personal, vårdtagare och chef och hon uttrycker detta såhär:   

 

”[…]och jag körde, det var tufft att jobba mot personalen från början för att 

dessa nya tankar inte är accepterade, de har jobbat tidigare, tio år minst här i 

verksamheten och så kommer jag med nya ögon och med nya tankar.” (Malin) 

 

Agneta berättar om hur svårt det har varit för vissa av hennes kollegor att förstå det nya 

arbetssättet och hur man ska använda det praktiskt. Agneta menar därför att diskussioner och 

samtal kring det salutogena måste fortsätta för att lösa dessa problem. Hon beskriver det 

såhär: 

 

”[…] det är en jättejobbig situation för vi har arbetskamrater som sitter och 

gråter, för att, för det nya, för att man vill vara utföraren, och att man förstår 

inte det nya arbetssättet[…].” (Agneta) 

 

Clara berättar att verksamheten har förlorat några gäster p.g.a. att de jobbar salutogent. 

Gästerna uppskattade inte sättet personalen arbetade på, trots att Clara berättar att gästerna 

är informerade om att personalen arbetar salutogent och varför de gör det. Vissa personer 

vill bli servade och blir arga när de inte blir det. Clara understryker dock att det händer att 

hon serverar en gäst exempelvis kaffe och bulle, när hon ser att det är just lite omvårdnad 

den personen behöver. Elsa har också upplevt situationer där gäster inte uppskattat arbets-

sättet och säger att man ibland måste ge upp gäster som inte vill göra saker på egen hand. 

Förutom detta finner hon inga nackdelar med det salutogena synsättet.  

4.2 Hur upplever de anställda inom Vård och omsorg att det salutogena 
synsättet fungerar i praktiken? Vilka för- och nackdelar upplever de an-
ställda att det finns med att arbeta utifrån det salutogena synsättet? 
 

4.2.1 Förutsättningar för att arbeta med det salutogena synsättet i praktiken 
Respondenternas upplevelser av förutsättningarna de har fått för att arbeta med det 

salutogena synsättet varierar något. Elsa berättar att det saknas en del förutsättningar för att 

kunna arbeta utifrån det salutogena synsättet. Hon upplever att det är väldigt mycket som är 

upp till dem själva. Hon beskriver att, rent organisationsmässigt, skulle hon vilja att de borde 

ta tillvara på henne och hennes kollegors erfarenheter innan de fattar beslut över deras 

huvuden. Hon skulle vilja att de blev tillfrågade, att de själva kom och frågade hur de skulle 

vilja ha det, så att Elsa och hennes kollegor kan få en skymt av vem som fattar beslut, hon 

uttrycker det såhär:  

 

”Vad skoj det hade varit om de kommit och frågat: hur känner ni inför nästa år? 

Att de hade visat sig så att man också vet vem det är som bestämmer här.” 

(Elsa) 

 

Malin anser inte heller att det finns tillräckligt med förutsättningar för att arbeta utifrån det 

salutogena synsättet. Hon beskriver att hon inte tror att någon visste vad det salutogena 
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synsättet var förrän de började med kurser under år 2012, att det fortfarande bara är två av 

tio i personalen som vet vad det salutogena betyder. Hon upplever också att det inte räcker 

med endast en föreläsning för att sen kunna tillämpa det salutogena i praktiken, man 

glömmer lätt av hur man ska arbeta och hon anser att det krävs en riktig utbildning där 

personalen får lära sig att använda den salutogena teorin i praktiken.  

 

Agneta är också kritisk till förutsättningarna som givits. Hon menar att den föreläsning som 

de anställda fått inte är tillräcklig för att ge förutsättningar att förändra sitt arbetssätt. Hon 

tror att det hade varit lättare om det hade varit mer tydligt uttalat att det är det salutogena 

arbetssättet som gäller på arbetsplatsen och om alla hade fått lite mer utbildning inom områ-

det. Då hon själv var delaktig i att utbilda sina kollegor upplever hon att det hade underlättat 

om hon haft mer mandat i sin roll. Hon beskriver det såhär: 

 

”[…] ska du jobba underifrån som kollega så är det oerhört svårt.  Och det blir, 

ja det blir väldigt konstigt i gruppen kan man väl säga.” (Agneta) 

 

På senare tid upplever dock Agneta att stödet från ledningen blivit bättre, då man har börjat 

med salutogena möten där man diskuterar hur man ska göra när man arbetar på det här 

sättet. Tillsammans med några kollegor arbetar Agneta för att man ska fortsätta med dessa 

samtal och diskussioner kring det salutogena synsättet, då det fortfarande är problematiskt 

för vissa personer att ta till sig det nya arbetssättet.  

 

Stina verkar något tveksam till förutsättningarna som givits. Hon berättar att alla har gått på 

föreläsningar om det salutogena synsättet och att enhetscheferna har fått lära sig om 

salutogent ledarskap och att ha ett coachande förhållningssätt. Men hon upplever inte att 

detta riktigt räcker. Hon säger också att hon inte tycker att de är färdiga med det här arbetet, 

att det hela tiden behövs mer kunskap och att i allt detta kan man själv förlora sin känsla av 

sammanhang: 

 

”[…]nu går vi en utbildning, nu pratar vi om det här och sen är det ju liksom 

klart, utan vi behöver påfyllning hela tiden, också kommer det processer som 

kanske gör att man helt plötsligt inte känner någon KASAM själv som 

medarbetare.” (Stina) 

 

Stina berättar att hon finner stöd i att ha material att kunna gå tillbaka till och läsa, hon har 

mycket litteratur och böcker. Hon berättar också att det är många processer på gång nu, med 

införande av gemensamma värdegrunder, salutogena etc. och att det viktigaste är nu att allt 

inte bara förblir tomt prat, hon uttrycker det såhär:  

 

”[…] det som är jätteviktigt är ju att det inte bara blir tomt prat utan att det ska 

ju verkligen alltså DET, det är den stora[…] utan verkligen, det ska märkas i 

varje liten stund i ett möte med en pensionär, att vi har det, alltså att man har 

det tankesättet.” (Stina) 

 

Clara upplever att arbetssättet följs upp genom att man diskuterar detta på möten med chefen 

varje vecka. Dessutom menar hon att de som är utbildade aktiveringspedagoger får en slags 

genomgång av det salutogena synsättet när de i olika situationer får visa de kollegor som 

inte är utbildade aktiveringspedagoger hur man kan gå tillväga för att arbeta salutogent. 

Clara beskriver det såhär: 
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”Och sen att vi har kolleger som inte är aktiveringspedagoger, så blir det att vi 

försöker på nåt sätt undervisa dom och det blir det automatiskt att vi får ta del 

av det också, faktiskt.” (Clara) 

 

Patricia menar att det är en chefs uppgift att se till att det finns förutsättningar för de an-

ställda att arbeta efter nya direktiv som ledningen presenterar. Hon tror att det är bra om 

chefen försöker sätta sig in i hur personalen kommer att hantera de nya direktiven, innan de 

presenteras, allt för att situationen ska bli mer hanterbar, begriplig och meningsfull. 

Dessutom verkar hon tveksam till om cheferna alltid vet vad de själva presenterar, hon säger 

såhär:  

 

”Jag tror att cheferna innan dom kommer ut med nånting, dom måste försöka 

och begripa själva… ”(Patricia) 

4.2.2 Att arbeta med det salutogena synsättet i praktiken 
Samtliga respondenter är väl förtrogna med den teoretiska delen av det salutogena tänk-

andet, men hur är det egentligen att omsätta dessa kunskaper i praktiken? Respondenterna 

verkar vara överens om att deras utbildning har gjort det relativt enkelt att arbeta salutogent. 

Medan de ser svårigheter för kollegor som endast fått en introduktion via arbetsplatsen. 

Patricia menar att hon inte skulle klara sig i arbetslivet utan det salutogena tänkandet. Hon 

berättar att hon har sett bra resultat när hon arbetat med det salutogena synsättet och märkt 

att det gynnat såväl henne själv, som kollegor och patienter. Hon upplever också att hon med 

ett lyckat resultat kunnat arbeta underifrån med att sprida detta arbetssätt på tidigare arbets-

platser där ingen annan arbetade på det sättet. Patricia säger att det salutogena synsättet är 

nödvändigt för att hon ska kunna utvecklas. Hon uttrycker det bl.a. såhär: 

 

”Jag tycker det är fantastiskt. Man får en sån energi och det är inte bara ge, 

man får så mycket tillbaka[…].” (Patricia) 

 

Patricia berättar även att hennes egen känsla av sammanhang har ökat i och med att hon 

arbetar på det här sättet, hon har blivit mer medveten om hur hon arbetar och kan reflektera 

över hur hon skulle kunna hantera en situation på ett annat sätt. Även Malin berättar lyriskt 

om vilken fantastisk metod detta är att arbeta med och att alla borde arbeta på detta sätt. Hon 

beskriver hur mycket hon får tillbaka av vårdtagarna, att det får henne att växa. Hon berättar 

också att en av vårdtagarna uttryckt att hennes liv blivit förlängt tack vare Malins sätt att 

arbeta:  

 

”Du Malin, du har förlängt mitt liv.” (Malin) 

 

Clara upplever inte att hon haft detta arbetssätt med sig lika naturligt som flera av de andra 

respondenterna beskriver. Hon hade inte arbetat salutogent tidigare, utan kom i kontakt med 

detta arbetssätt först när hon utbildade sig till aktiveringspedagog. Hon berättar här om 

vilken omställning det blev när hon kom tillbaka till sitt extrajobb inom hemtjänsten efter ett 

års studier inom det salutogena synsättet och att det var en självklarhet att genast ändra 

arbetssätt när detta gick upp för henne. Tidigare hade hon vanligtvis hjälpt personerna hon 

besökte med olika saker, men förstod efter att ha läst om det salutogena synsättet att detta 

kanske inte var den bästa hjälpen. Många personer var kanske i större behov av lite social 

gemenskap istället. Dessutom menar hon att om hon exempelvis brer en macka för en person 

varje dag under en längre tid, så kommer den personen inte att klara av det själv längre efter 

ett tag. Clara beskriver det såhär: 
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”Asså, det var så fruktansvärt klockrent för mig, för jag, just, eftersom att jag 

pluggade, jobbade jag också extra i hemtjänsten, och i hemtjänsten så, blir det 

väldigt lätt att man springer in, man gör saker, jag gör en macka för dig, så får 

du den serverad, så går jag sen. Men när jag hade läst ett år och kom tillbaka 

till hemtjänsten sommaren efteråt, så när jag kom in till de här personerna, som 

jag alltid har gjort en macka till, eller jag går dit och bäddar någons säng och 

jag tittar på personen och ser, men herre gud, den här personen är ju frisk, det 

är ju inte det den behöver, utan det är kanske min sociala sida, som dom kanske 

behöver. Då blev det så himla tydligt, att jag går ju dit och gör dom en jätte-

björntjänst genom att sätta på deras kaffe eller bre deras mackor, om ett år om 

jag fortsätter så här, så kan ju inte dom det längre, utan det blev så väldigt 

klockrent i just det yrket.” (Clara) 

 

Precis som Patricia tycker Clara att hennes egen KASAM har ökat efter det att hon börjat 

arbeta salutogent. Hon är nu mer medveten i vardagslivet om hur man kan bemöta män-

niskor för att undvika problem och konflikter. Istället för att bli arg kan man bjuda på ett 

leende menar hon: 

 

”[…]jag tänker nog lite salutogent överhuvudtaget, just det där, hur viktigt, det 

har man ju alltid vetat det där, att om jag bjuder dig på ett leende, så får du en 

väldigt bra dag liksom, så där, det har man ju alltid vetat men man gör det inte, 

men idag kan jag göra det lite mer, att jag gör det lite mer[…].” (Clara) 

4.2.3 Fördelar med det salutogena synsättet 
Respondenterna är överlag väldigt positivt inställda till det salutogena synsättet och är 

snabba med att peka ut fördelarna med att arbeta och tänka salutogent. Flera respondenter 

menar att det salutogena synsättet är en självklarhet och ser allt som en enda stor fördel. 

Stina uttrycker det så här efter en kort stunds funderande:  

 

”Joo, fördelarna, ja[…] Hur skulle man annars arbeta [skratt]?”(Stina)  

 

Stina tillägger också att fördelarna med detta synsätt, till skillnad från andra arbetssätt, är att 

man har ett helt annat förhållningssätt både till sig själv, till sina kollegor och till människor 

i allmänhet, man ser deras möjligheter istället för svårigheter, man ser varje enskild individ. 

Även Malin har svårt att peka ut enskilda fördelar, och säger istället att det mesta med det 

här synsättet är bra. Hon uttrycker det såhär:  

 

”Aah, det är helheten, allt. Ehh, salutogent tankesätt, allt är bra med det. Man 

kan inte bara säga att den delen är bra eller den delen är bra[…].” (Malin) 

 

Clara tycker att det är skönt att fokusera på det friska, att se personen för den den är. Men 

hon ser även andra fördelar. Exempelvis så berättar hon att hon på en tidigare arbetsplats 

inom hemtjänsten fick vara med och arbeta om scheman för att anpassa arbetet lite mer efter 

det salutogena synsättet. Detta medförde flera förändringar, bl. a. menar hon att arbetet hos 

varje person tog mindre tid vilket innebar att personalen kunde besöka personerna två 

gånger på en dag istället för en. Så här beskriver Clara det:   

 

”Och man kunde även se att man faktiskt tjänar ganska mycket tid, och att man 

kunde komma tillbaka två gånger till samma person, bara att dom har gjort 

saker under tiden jag var borta, och så kom jag tillbaka och så kan vi umgås 

istället, så det var väldigt tydligt.” (Clara) 
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 Så här sammanfattar Clara fördelarna med att arbeta salutogent: 

 

”Underbart, jag tycker det är jätteskönt[…] jag tycker att det är jätteroligt att 

arbeta så här, jag[…] det bästa jobbet har jag!” (Clara) 

 

Även Agneta upplever att det finns flera fördelar med det salutogena synsättet. Hon nämner 

att det största är att hon får människor att växa, att våga vilja utveckla sig. Dessutom 

upplever hon att hon själv mår bra när hon arbetar så här och att det är roligt. Hon uttrycker 

sig såhär:  

 

”[…] man tänder stjärnor i människors ögon, att dom får nånting som dom 

känner att yes! Vad roligt det här va idag! Det känns bra.” (Agneta) 

 

Elsas tankar kring det salutogena synsättets fördelar liknar Agnetas. Hon berättar att det 

salutogena synsättet på hennes arbetsplats innebär att när gästerna kommer till dem får de 

tillfälle att påverka och forma sin dag som de vill. Gästerna har en röst och får vara delaktiga 

och Elsa säger att det ger henne väldigt mycket att få se andra växa. Några av gästerna har 

berättat att de tror på sin förmåga att göra saker på egen hand när Elsa säger att de kan. Hon 

beskriver det såhär: 

 

 ”För mig blir det ju ett väldigt lyft om jag ser att jag kan hjälpa någon annan, 

se någon annan växa. Elsa säger du att vi kan, så kan vi, har de sagt.” (Elsa) 

4.2.4 Nackdelar med det salutogena synsättet 
Respondenterna hade svårt för att uttrycka specifika nackdelar med det salutogena synsättet, 

och endast några av dem kunde efter en stunds funderande komma på saker som kunde 

uppfattas som negativa. Agneta upplever att den enda nackdelen med det salutogena 

synsättet kan vara när man lägger över mer ansvar på en person än vad den klarar av. Hon 

berättar att hon själv gjorde det misstaget som nyutbildad. Agneta menar att det är viktigt att 

man innan man ger någon uppgifter och ansvar kontrollerar att de uppgifterna är menings-

fulla för den personen. Att personen trivs med att ha det ansvaret. Annars kan det bli fel och 

kan leda till negativa konsekvenser för den personen. Clara berättar att en negativ aspekt av 

det salutogena synsättet är när gäster inte förstår hur de jobbar. Hon berättar: 

 

”[…] om personen i sig inte är med på tänket, om inte vi har förklarat tillräck-

ligt kan det va väldigt svårt, om dom inte förstår varför vi gör som vi gör, eller 

varför vi eeh, sitter på ändan till exempel, jag kan ju säg att mitt jobb är uppnått 

den dan jag sitter och kan rulla tummarna och inte göra nånting egentligen, när 

jag är överflödig, då är mitt jobb i hamn. Och det kan va lite svårt att få andra 

människor att förstå om man inte vet om det salutogena synsättet.” (Clara) 

 

Patricia har svårt att se några nackdelar med det salutogena synsättet, men har upplevt 

liknande situationer som Clara, fast i personalgruppen. Hon poängterar att det är viktigt att 

hela arbetsgruppen är medveten om att exempelvis hon själv använder sig av det här syn-

sättet, för att de ska förstå varför hon agerar som hon gör. Även Stina har svårt att se något 

negativt med att arbeta utifrån det salutogena synsättet, men påpekar också att det är svårt att 

arbeta med detta synsätt ensam. Hon menar att det inte finns mallar att utgå ifrån och att 

hon, hennes kollegor och chef därför måste hjälpas åt att se till att alla arbetar utifrån det 

salutogena synsättet för att det ska bli lyckosamt. 
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Malin anser inte att det finns några direkta nackdelar med det salutogena synsättet men 

uttrycker istället att hon blir begränsad av att resurserna inte räcker till när hon vill utveckla 

detta synsätt på arbetsplatsen. Malin berättar att denna begränsning påverkar henne negativt 

då hon är väldigt driven och vill kunna utveckla användandet av det salutogena synsättet i 

hennes dagliga arbete, hon uttrycker begränsningen såhär:  

 

”Man vill utveckla mycket, men när jag vill utveckla mycket så kommer det alltid 

någon som vill begränsa mig. Och jag har kämpat i två år nu för att, när jag 

jobbar med denna metod och känner att jag utvecklat den så jag vill ha mer och 

mina chefer begränsar mig. Det finns inte pengar, det finns inte möjlighet till att 

göra det och det. Jag känner mig[…] jag mår dåligt, det går inte.” (Malin) 
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5 DISKUSSION 
I det här avsnittet kommer vi att diskutera det vi kommit fram till mot den tidigare forskning 

vi presenterat och de teorier vi använt. Vi drar slutsatser i förhållande till vårt syfte och 

försöker besvara våra frågeställningar.  Diskussionen avslutas med en metoddiskussion och 

förslag på fortsatt forskning.  

 

Våra frågeställningar var följande: 

 

 Hur upplever de anställda inom Vård och omsorg att det salutogena synsättet har 

implementerats i deras organisation? 

 

 Hur upplever de anställda inom Vård och omsorg att det salutogena synsättet 

fungerar i praktiken? Vilka för- och nackdelar upplever de anställda att det finns med 

att arbeta utifrån det salutogena synsättet? 

 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Hur upplever de anställda inom Vård och omsorg att det salutogena 
synsättet har implementerats i deras organisation? 
Respondenterna har olika upplevelser av hur det salutogena synsättet implementerats i 

organisationen. De har också olika uppfattningar gällande implementeringen på deras re-

spektive arbetsplatser. Gemensamt för respondenterna är dock att alla upplever att de har 

varit delaktiga i implementeringen på ett eller annat sätt. En respondent upplever att det var 

hon själv som påbörjade införandet av det salutogena synsättet på sin arbetsplats då hon i 

början av sin anställning upplevde att arbetsplatsen präglades av en uppgiftsorienterad kultur 

med fokus på det sjuka istället för det friska. Hon berättar också att det inte är någon som 

uttryckligen gett direktiv om att alla på hennes arbetsplats nu ska arbeta utifrån det saluto-

gena synsättet. Hon upplever istället att det har skett utbildningar på olika håll på arbets-

platsen och att både chef och kollegor nu har gått på föreläsningar om det salutogena syn-

sättet. En annan respondent har ytterligare en upplevelse och berättar att hon anställdes för 

att börja arbeta underifrån med att föra ut det salutogena synsättet till kollegorna. Hon 

berättar att det var väldigt konstigt att hon själv som kollega, på egen hand skulle förändra 

sina kollegors arbetssätt. Det hade varit lättare att göra det om hon hade varit chef, då de har 

legitimitet att göra så, menar hon. En annan respondent beskriver att det salutogena synsättet 

har funnits på hennes arbetsplats sedan hon blev anställd för två år sedan men att det är först 

detta år som kommunen kommit med direktiv om att man ska arbeta salutogent. Respon-

denternas upplevelser skiljer sig en del från det som framgår av Vård och omsorgsnämndens 

verksamhetsplan 2012
6
. Enligt verksamhetsplanen påbörjades implementeringen för några år 

sedan på ledningens initiativ och de första att bli utbildade inom det salutogena synsättet var 

de högsta cheferna. Först senare valde man enligt vår informant att anställa 

aktiveringspedagoger som var utbildade inom det salutogena synsättet längre ner i organisa-

tionen.  

 

Efter att ha intervjuat våra respondenter, pratat med vår informant, samt läst verksamhets-

planen för Vård- och omsorgsnämnden upplever vi att det ser ut som att förändringsarbetet 

har börjat både ovanifrån via ledningen och underifrån via personalen. Att alla inte har lik-

nande upplevelser av hur implementeringen gått till tror vi kan bero på bristande information 

mellan ledning och anställda. Angelöw (1991:109) uttrycker vikten av att det krävs riklig 

                                                 
6
 http://www.molndal.se/download/18.2a38d0bb134cf3e300f800018514/verksamhetsplan_voo2012.pdf 
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och direkt information för att kunna genomföra ett förändringsarbete. Han beskriver också 

hur rykten kan spridas och information förvrängas inom organisationen om besluts- och 

kommunikationskedjan är för lång. För att undvika detta bör organisationen ha en funger-

ande kommunikation som präglas av öppenhet och delaktighet. Även Trollestad beskriver i 

sina kommunikativa strategier hur viktigt det är att ledningen ger tydlig och begriplig 

information till medarbetarna om syftet med förändringsarbetet. Han har i de organisationer 

han studerat varit med om att medarbetare uppfattat att ledningen agerat otydligt, 

ofullständigt och obegripligt vilket har bidragit till att medarbetarna tappat intresset för 

förändringen och ledningen har då fått börja om från början (Trollestad, 2000:251). Då vi 

inte har fått någon enhetlig bild av hur implementeringen faktiskt gått till är det svårt att veta 

vad som gjorts och inte gjorts. Dock delar vi Angelöws och Trollestads uppfattningar om 

hur viktigt det är med information och kommunikation i hela organisationen vid 

förändringsarbeten och menar därför att det hade varit bättre om cheferna uttryckte tydligt 

att en aktiveringspedagog skulle anställas för att börja sprida ett nytt arbetssätt, om det var 

så det var tänkt.  

Då implementeringen i organisationen enligt verksamhetsplanen har pågått några år frågade 

vi respondenterna om hur långt de upplever att organisationen kommit med implemen-

teringen hittills. Respondenterna är rätt eniga om att organisationen som helhet inte genom-

syras av det salutogena synsättet ännu. Däremot upplever de att deras egna arbetsplatser har 

kommit längre i det salutogena arbetet och att det är främst ovanför deras närmsta chef som 

det salutogena arbetssättet inte lyser igenom. Respondenterna nämner exempelvis att de 

saknar information om vad som sker högre upp i organisationen, och det kan bero på det 

som Angelöw (1991:109) beskriver som långa informationskedjor, där viktig information 

försvinner på vägen. Därför är det viktigt att som Trollestad (2000:253) beskriver, att chefer 

på olika nivåer inom organisationen rustas för uppgiften. Har alla nivåer inom organisa-

tionen fått ta del av samma information är det också troligt att personalen på det operativa 

planet får ta del av den. Respondenterna berättar också att de inte vet vem som fattar 

besluten och att det hade varit bra om högsta ledningen visade sig på deras arbetsplats då 

och då. Hanson (2004:119) menar att det är viktigt att man som anställd inte bara ser sin 

egen del utan är medveten om hur hela organisationens arbetsprocess ser ut. Denna 

medvetenhet ska bidra till att öka begripligheten så att man förstår varför man utför sitt 

arbete i förhållande till hela organisationen. Det blir också lättare för de anställda att förstå 

och ta till sig information om det finns en kunskap om hela organisationens arbetsprocess 

(Hanson, 2004:121). Precis som en av respondenterna efterfrågar, så bör man som salutogen 

ledare, enligt Hanson (2010:58), se till att hela arbetsgruppen är delaktig i målen på arbets-

platsen. Hanson (2010:58) menar att delaktigheten och motivationen ökar om alla på 

arbetsplatsen får ta del av diskussionerna kring vad man vill uppnå och hur man ska uppnå 

det. Några respondenter menar också att förändringsarbetet aldrig blir färdigt, att det är en 

lång bit kvar, vilket stämmer väl överens med det Trollestad (2000: 256) säger, att föränd-

ringsarbeten ofta tar väldigt lång tid men att det därför är viktigt att de anställda ser bevis på 

att förändringen leder till något positivt för att de inte ska uppleva att förändringsarbetet 

enbart är prat och att inget händer. Trollestad menar också att det är viktigt att förändrings-

arbetet hålls levande i organisationen, att de anställda förstår att en förändring aldrig tar slut 

eftersom att omvärlden förändras, människor förändras, anställda slutar och nya anställs 

(Trollestad, 2000:257). Även Jacobsen beskriver i sin strategi O att förändringar är fortlöp-

ande och för att organisationer ska kunna anpassa sig till samhällets förändringar så bör 

organisationen vara lärande dvs. att organisationen skapar sina egna förutsättningar för att 

bygga sin egen framtid (Jacobsen, 2005:247). 
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Uppföljning var en annan del i implementeringsarbetet som vi diskuterade med responden-

terna. Även här skiljer sig uppfattningarna åt. En av respondenterna berättar att man på 

hennes arbetsplats diskuterar det salutogena synsättet regelbundet för att försöka få alla att 

arbeta på samma sätt. En annan respondent har en annorlunda upplevelse av uppföljningen, 

hon upplever inte att det sker någon uppföljning alls av förändringsarbetet. Hon berättar att 

hennes tidigare erfarenheter av förändringsarbeten är att dåvarande ledningen har gett dem 

nya arbetssätt och verktyg som de tillslut inte vet varför de har fått. Hon nämner att hon 

aldrig hinner landa i ett arbetssätt förrän det kommer direktiv om ett nytt och hon hoppas 

inte att detta ska ske med det pågående förändringsarbetet. Det framgår också i artikeln av 

Gilley, Dixon & Gilley (2008:164–165) att resultatet av deras studie visade på att 

majoriteten av deltagarna hade en negativ inställning till deras ledares förmåga att 

genomföra förändringsarbeten. Detta misstroende för ledningen vid förändringsarbeten kan 

också liknas vid Trollestads (2000:253) erfarenheter där anställda blivit besvikna vid deras 

tidigare förändringsarbeten och kan därför ha svårt för att lita på ledningen vid framtida 

förändringsarbeten. För att en förändring ska kunna ske är det viktigt att de anställda har 

förtroende för ledningen och att ledningen kommunicerar på ett tydligt sätt. Det är också 

viktigt att se till att det finns gott om tid för genomförandet och att ledningen själv deltar. Ett 

sätt att göra en uppföljning på skulle kunna vara som Trollestad skriver, att ledningen samlar 

in resultat av de anställdas arbete för genomgång för att därefter ge feedback. Detta kan 

bidra till att skapa en gemensam syn på aktuella frågor i organisationen (Trollestad, 

2000:255). 

Implementeringen av det salutogena synsättet har lett till en del motstånd. Några av 

respondenterna berättar att de upplevt motstånd mot förändringen från både kollegor och 

gäster. Respondenterna upplever att några av deras kollegor har haft svårt att ta till sig detta 

synsätt då de inte haft med sig det från en tidigare utbildning, vilket våra respondenter har. 

Respondenterna har därför upplevt ett motstånd när de försökt utbilda och föra vidare det 

salutogena synsättet på arbetsplatsen. En respondent berättar att delar av personalstyrkan satt 

och grät på jobbet för att de inte förstod det nya arbetssättet. Detta motstånd skulle kunna 

vara som Jacobsen (2005:195) beskriver som en rädsla för det okända, att de anställda börjar 

fundera över vad som kommer att hända med deras anställning och hur väl de tror att de 

kommer att klara av denna förändring. Denna oro kan då leda till en psykologisk stress som 

kan bidra till att de berörda får svårt att ta till sig ny information och i värsta fall motsätter 

sig förändringen. För att minimera risken att de anställda känner motstånd är det viktigt att 

ledningen ger relevant och tydlig information om tanken bakom förändringsarbetet 

(Angelöw, 1991:109).  

 

Angelöw (1991:87) beskriver vikten av att de anställda känner sig motiverade till att 

genomföra förändringar för att det ska bli ett lyckat förändringsarbete. Och Antonovsky 

(1991:45–46) menar att motivation är en viktig del för att känna en hög känsla av samman-

hang vilket bidrar till bättre hälsa. Med andra ord menar vi att man som chef borde se till att 

de anställda i så hög grad som möjligt känner sig motiverade att genomföra förändringarna 

som ledningen givit som förslag. I detta aktuella fall upplever vi att det på flera arbetsplatser 

endast var chefer och enstaka anställda, främst de personer som var utbildade inom det 

salutogena synsättet, som kände sig motiverade att föra ut det nya arbetssättet i praktiken. 
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5.1.2 Hur upplever de anställda inom Vård och omsorg att det salutogena 
synsättet fungerar i praktiken? Vilka för- och nackdelar upplever de anställda 
att det finns med att arbeta utifrån det salutogena synsättet? 
 

För att kunna arbeta med det salutogena synsättet i praktiken så krävs det att man har rätt 

förutsättningar. Respondenternas upplevelser av vilka förutsättningar de har när det gäller att 

arbeta utifrån det salutogena synsättet skiljer sig något. De flesta upplever att de föreläsnin-

gar som erbjudits inte är tillräckliga utan respondenterna påpekar att de skulle behövas mer 

ingående utbildning och fortbildning för att kunna tillämpa det salutogena synsättets teori i 

praktiken. En respondent menar att föreläsningarna inte ger tillräckligt med förutsättningar 

för att övrig outbildad personal ska kunna förändra sitt arbetssätt. Respondenternas upp-

levelser kan liknas vid det Hanson (2004:114) beskriver om hanterbarheten, som är en del av 

KASAM, och handlar om huruvida de anställda upplever att de har verktyg för att kunna 

hantera de händelser och uppgifter som de kan komma att ställas inför. För att öka de an-

ställdas hanterbarhet bör ledningen se till att de anställda har rätt kompetens samt att de har 

material och andra väsentliga hjälpmedel som behövs för att kunna utföra sitt arbete 

(Hanson, 2004:122). I Vård och omsorgsnämndens verksamhetsplan
7
 kan man läsa att 

utbildningen av medarbetarna inom denna nämnd påbörjades år 2012. Att respondenterna 

upplever avsaknad av utbildning kan bero på att utbildningen inte pågått så länge och 

förhoppningsvis får de den utbildning de känner att de är i behov av längre fram. Dock är 

några andra respondenter mer tillfreds med förutsättningarna. En av respondenterna berättar 

att all personal på hennes arbetsplats har tillgång till material där det salutogena arbetssättet 

beskrivs samt att de har varit på möten och diskuterat det salutogena arbetssättet. 

 

Enligt Antonovsky (1991:44) är begriplighet viktigt för att man lättare ska kunna handskas 

med oväntade situationer. Detta visade sig ganska klart i vår studie då våra respondenter 

beskriver hur de med aktiveringspedagogutbildning i ryggen har haft mycket lättare för att ta 

till sig det nya arbetssättet än de kollegor som inte har någon tidigare utbildning inom 

ämnet. Aktiveringspedagogerna upplever själva att de har begripit arbetssättet och har därför 

kanske kunnat hantera förändringen på ett annorlunda sätt. Man kan dock tänka sig att hela 

förändringsarbetet hade blivit ännu smidigare både för aktiveringspedagogerna och för 

övriga anställda om begripligheten kring hur allt skulle gå till och vem som förväntas göra 

vad hade varit högre.  

 

Trots en del brister när det gäller förutsättningarna upplever ändå våra respondenter att det 

salutogena synsättet fungerar bra i praktiken. Respondenterna berättar att deras tidigare 

utbildning inom det salutogena synsättet gör att det är lätt för dem att arbeta salutogent i 

praktiken. Vi får höra hur roligt och självklart det är att arbeta på det här sättet samt att de 

upplever att deras egen känsla av sammanhang har ökat sedan de började arbeta så här. En 

respondent berättar också att hon nu kan reflektera över hur hon kan hantera en situation på 

olika sätt för att hon nu har blivit mer medveten om hur hon arbetar. Respondenterna 

berättar också om vilka skillnader det är att arbeta salutogent i jämförelse med hur de har 

arbetat tidigare på arbetsplatsen. En av respondenterna uttrycker att det var en stor 

omställning att börja arbeta salutogent då hon inte gjort det tidigare. Från att ha utfört 

praktiska tjänster som att koka kaffe och bre en macka till att vara ett socialt stöd och låta 

personen i fråga utföra dessa sysslor själv istället.  

 

                                                 
7
 http://www.molndal.se/download/18.2a38d0bb134cf3e300f800018514/verksamhetsplan_voo2012.pdf 
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Både Nilsson et. al. (2012:164, 166) och Eriksson och Lindström (2005:376) menar att 

KASAM är ett bra verktyg för att identifiera faktorer som ökar hälsan, samt att en stark 

känsla av sammanhang gör att man får bättre hälsa och kan prestera bättre i arbetet. I likhet 

med Nilsson et. al. och Eriksson och Lindström så upplever våra respondenter att deras 

känsla av sammanhang har ökat sedan de började arbeta salutogent, samt att arbetet ger dem 

en mening.  

 

Som framgår ovan finner respondenterna en rad fördelar med att arbeta salutogent, när vi 

ställer frågan om eventuella fördelar, har de mycket att berätta. Några menar att de inte kan 

tänka sig att arbeta på något annat sätt nu när de är medvetna om det här arbetssättet. De 

berättar att de fått ett annat förhållningssätt till varandra, att man fokuserar mer på det friska 

och positiva än det sjuka och negativa. En respondent berättar också att man vann tid i 

arbetet genom att arbeta salutogent jämfört med hur de hade arbetat tidigare. Responden-

terna beskriver också att deras arbete får andra människor att växa och att det ger dem en 

mening i livet. Detta är någonting som respondenterna upplever ger dem en mening med 

sina egna arbeten och får dem att må bra. Enligt Antonovsky (1991:45–46) har en person 

som känner hög känslomässig mening med livet lättare för att möta motgångar. Den 

upplevda känslan av mening i livet kan alltså bidra till att respondenterna enklare möter de 

eventuella motgångar som kan uppstå i arbetslivet. 

 

Respondenterna upplevde att det var svårare att finna nackdelar än fördelar med det saluto-

gena synsättet. Det som efter en stunds funderande sades i frågan berörde inte själva arbets-

sättet i sig speciellt mycket utan var snarare kritik till händelser eller sammanhang runt om-

kring. En respondent uttrycker att det fanns ekonomiska begränsningar vilket gör att hon 

inte kan få utlopp för alla salutogena idéer hon har. En annan lyfter problemen som uppstår 

när exempelvis gäster inte förstår eller har kunskap om det salutogena tänket och därför inte 

förstår hur de arbetar. Hon berättar att det hänt att gäster uppfattat henne som lat när hon 

suttit och pratat med dem istället för att exempelvis koka kaffe. 

 

En nackdel som Nilsson et al. (2012:164) påpekar, men som inte våra respondenter nämner, 

är att KASAM-modellen hade kunnat vara mer användbar om begreppen som KASAM 

innefattar (begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet) hade varit mer knutna till arbets-

livet. Vi instämmer dock i detta då vi ser tendenser till att det är svårt att relatera till och ta 

till sig denna modell och detta tankesätt om man inte har en grundlig utbildning i ämnet. 

Hanson (2004:124) tycker också att det är viktigt att lyfta en negativ aspekt med att arbeta 

med det salutogena synsättet. Han menar nämligen att det salutogena ledarskapet som ska 

skapa motivation hos de anställda ibland kan gå för långt och få negativa konsekvenser. Det 

finns en risk att engagemanget blir alldeles för starkt hos den anställde och att det gör att 

denne tar sig an fler arbetsuppgifter än vad denne klarar av och då riskerar att drabbas av 

utbrändhet.  

 

5.1.3 Slutsats 
Vi upplever att vi har besvarat vårt syfte och frågeställningar. Våra respondenter har olika 

uppfattningar om hur det salutogena synsättet har implementerats, men är relativt samstäm-

miga när det kommer till hur de uppfattar att informationen och utbildningstillfällena har 

varit. Enligt några så har de själva startat implementeringen, medan andra berättar att de 

blivit anställda för att starta implementeringen underifrån tillsammans med en chef. Att 

information och utbildning kring det salutogena synsättet varit bristfällig är de flesta överens 

om och de önskar att de hade fått mer av detta. Trots dessa brister menar respondenterna att 

det numera inte är några problem att arbeta på ett salutogent sätt. De menar dock att det har 
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varit annorlunda för de kollegor som inte varit utbildade sedan tidigare och att dessa 

personer fortfarande har en del svårigheter med det nya arbetssättet. Fördelarna med det 

salutogena synsättet är många enligt respondenterna medan nackdelarna var svårare att få 

fram. När vi diskuterat fördelar med respondenterna är det ständiga leenden och hyllningar 

till arbetssättet, det uttrycks att det inte finns några andra alternativ nu när de lärt sig det 

salutogena. De negativa aspekterna består mest av problem som uppstår när omgivningen 

inte är medveten om det salutogena arbetssättet och hur det fungerar. 

 

Vi vill efter den här studien hålla med Feldt (1997:141–144), om att det salutogena synsättet 

och KASAM är ett bra sätt för att identifiera faktorer på arbetsplatsen som bidrar till arbets-

relaterat välmående. Vi tror att det här synsättet kan vara givande på många plan i arbetslivet 

och också påverka personer privat. Vi hoppas att detta synsätt snart får större genomslag i 

arbetslivet och att fler tar till sig detta sätt att arbeta. När det gäller förändringsarbeten 

hoppas vi att ledare och chefer är tydliga i sin kommunikation och att de låter sina anställda 

vara delaktiga i besluten kring vilka arbetssätt man ska arbeta med. Vi tror också att det är 

viktigt att man när man inför ett salutogent arbetssätt i en organisation, så ska detta göras på 

ett salutogent sätt. Annars tror vi att det kan bli svårt för ledningen att motivera att arbetet 

hädanefter skall vara begripligt, hanterbart och meningsfullt.  

 

Under studiens gång har vi funderat på att begreppen begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet kan ha olika betydelse för olika människor, vad som är begripligt för en per-

son är kanske inte det för en annan. Ingen av våra respondenter nämner detta som ett prob-

lem, men vi kan tänka oss att det kan vara en av orsakerna till att det inte har varit helt opro-

blematiskt att implementera detta synsätt. 

 

Vi gick in med förförståelsen att det är svårt att genomföra förändringsarbeten och att det är 

lätt att de bara rinner ut i sanden. Vi hade också uppfattningen att ledningens budskap inte 

alltid når hela vägen ner i organisationen och att information om varför och hur en arbets-

uppgift ska utföras ofta är bristfällig. När vi kom i kontakt med det salutogena synsättet 

kände vi att detta verkade som ett bra sätt arbeta på. Vi tänkte att man genom att tänka salu-

togent när man arbetar med förändringsarbeten samt när man arbetar överhuvudtaget skulle 

kunna minska de problem och svårigheter som vi nämnt ovan. När vi nu har studerat det 

salutogena synsättet lite närmare samt studerat hur en organisation har påbörjat en imple-

mentering av detta synsätt upplever vi att vi fortfarande håller fast vid vår förförståelse. Ett 

förändringsarbete är inte alltid enkelt att genomföra och att få fram samma information till 

alla anställda i en organisation är inte lätt. Det salutogena synsättet kan vara ett steg i rätt 

riktning mot tydligare information men det verkar svårt att få en organisation att bli 

begriplig, hanterbar och meningsfull för alla. 

 

5.2 Metoddiskussion 
Vi anser att vi med vårt val av metod kunnat besvara vårt syfte och frågeställningar. Trots att 

vi enbart har intervjuat sex respondenter tycker vi att vi har lyckats samla in den data som 

behövts för att besvara syfte och frågeställningar. Att vi enbart haft sex intervjuer beror på 

att några av de vi hade bokat för intervju fick förhinder eller blev sjuka. Vi önskar dock att 

vi hade haft fler respondenter och att alla inte hade varit utbildade inom det salutogena 

synsättet, då det hade varit intressant att få fler och kanske annorlunda synvinklar på 

införandet av det salutogena synsättet samt hur det fungerar att arbeta med det i praktiken.  

 

Efter att vi har intervjuat våra respondenter har vi märkt hur svårt det är att hålla sig till de 

ramar vi tänkt ut för intervjun innan. Fast att vi är medvetna om att man ska ställa en fråga i 
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taget för att i största möjliga mån få svar på det man frågar, så ställer vi vid upprepade 

tillfällen flera frågor i samma mening. Vi har inte heller alltid kunnat hålla oss till den 

ordning frågorna stod i intervjuguiden, då respondenterna ibland hunnit svara på frågorna 

innan vi ställt dem, alternativt att vi berört ett ämne tidigare än vad vi tänkt och då har vi 

valt att ställa de frågorna då istället. Nu i efterhand inser vi hur mycket vi har lärt oss om 

intervjuteknik och ser att det är mycket vi skulle gjort annorlunda i intervjusituationen. 

Exempelvis önskar vi att vi hade lyssnat mer noggrant på varje svar, då vi under transkri-

beringen noterat att många faktiskt inte svarar på själva frågan. Om vi hade haft mer tid hade 

vi också valt att återkomma till några av respondenterna för ytterligare intervjuer, då vi 

känner att vi hade velat fördjupa oss i vissa händelser, samt reda ut hur det egentligen har 

gått till i vissa fall.  

 

I vår studie ingår endast kvinnor. Samtliga vi har tillfrågat har varit kvinnor, och vi har 

under tiden vi intervjuat respondenterna inte mött en enda manlig kollega med liknande 

arbetsuppgifter. En förklaring till detta kan vara att majoriteten av de anställda inom Vård- 

och Omsorg är kvinnor, 1325 kvinnor jämfört med 179 män. Det hade givetvis varit 

intressant att intervjua män också. 

 

5.3 Fortsatt forskning 
Vi önskar att vi hade haft mer tid för den här studien, för då hade vi gärna intervjuat perso-

ner som arbetar på de arbetsplatser vi har besökt, men som inte är utbildade aktiverings-

pedagoger eller liknande, för att se hur de upplever implementeringen av ett nytt arbetssätt. 

Nu har vi endast fått de utbildade personernas version av hur de andra uppfattade 

förändringen, vilket innebär att vi kanske inte fått en korrekt bild kring hur de egentligen 

upplevde det. Om studiens storlek hade tillåtit hade vi också gärna intervjuat chefer och 

politiker inom Vård och omsorg för att få deras version av hur de upplever att föränd-

ringsarbetet har gått till och hur deras plan såg ut från början. Vi tycker också att det skulle 

vara intressant att återkomma till kommunen och Vård och omsorg om några år för att se hur 

långt de har kommit då och vad de anställda har för uppfattningar om det salutogena 

synsättet då.  

 

Det hade även varit intressant att göra en kvantitativ studie i ämnet för att kunna ta del av 

fler personers åsikter och uppfattningar kring det salutogena arbetet och dess införande i 

organisationen. Det hade då dessutom varit möjligt att göra generaliseringar och jämförelser 

på ett annat sätt än vad det har varit möjligt att göra i denna kvalitativa studie. 
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BILAGA 1 – Intervjuguide 1 
 

Bakgrund 
 

Berätta gärna lite om dig själv. 

Ex yrkestitel, hur länge respondenterna haft sin nuvarande tjänst, arbetsuppgifter. 

 

Introduktion 

 
Introduktion till det salutogena synsättet 

När och hur har respondenten kommit i kontakt med detta synsätt.  

 

Vet du varför ni har börjat arbeta utifrån detta synsätt? 

Vet respondenterna motiven bakom införandet? 

 

Fick ni vara delaktiga i införandet av det salutogena synsättet? 

Om ni fick det, på vilket sätt? 

 

Arbetar din arbetsplats utifrån det salutogena synsättet? 

Om ja, på vilket sätt? 

Vi vill veta hur organisationen arbetar med det salutogena perspektivet överlag, vi söker en 

helhetsbild, fallbeskrivning. 

 

Hur har du fått utbildning inom det salutogena synsättet? 

Hur har respondenten fått sin kunskap inom det här området? 

Utbildning på nuvarande arbetsplats eller tidigare? 

 

Håller ni er uppdaterade inom det salutogena synsättet? 

Hur?  

Pågår fortbildning? Använder de sig av ett intranät? 

 

Vet du om det finns någon som följer upp hur ert nya arbetssätt fungerar? 

Finns uppföljning på detta nya arbetssätt och i så fall hur? 

 

Vad innebär/är det salutogena synsättet/KASAM för dig? 

Om du skulle berätta/förklara för någon utomstående vad det salutogena synsättet/KASAM 

är, vad skulle du säga då? 

 

Det salutogena synsättet i praktiken 

 
Använder du dig av det salutogena synsättet i ditt dagliga arbete? 

 

Vad har du för förutsättningar för att arbeta på det här sättet? 

Vad får du för stöd? Material? Exempel checklistor, dokument, mötesplats? 

 

Beskriv en situation när du använder dig av det salutogena synsättet i arbetet! 

Beskriv gärna en situation till! 

Vi söker en konkret situation som kan beskriva hur det går till i praktiken. 

 

Hur tycker du att det fungerar att arbeta på det här sättet? 



 

 

 

Påverkar detta arbetssätt hur du utför ditt vardagliga arbete? 

Om det gör det, på vilket sätt? Finns det något respondenten gör för att upprätthålla detta 

arbetssätt i varje arbetsmoment? 

 

Skiljer detta arbetssätt sig från tidigare arbetssätt du använt dig av?  

Om det gör det, på vilket sätt? 

Vi vill ta reda på om respondenten upplever skillnader mellan detta och eventuella tidigare 

arbetssätt och vilka dessa skillnader i sådana fall är. 

 

Beskriv eventuella fördelar med att arbeta med det salutogena synsättet! 

Underlättar detta synsätt arbetet? 

 

Beskriv eventuella nackdelar/svårigheter med att arbeta med det salutogena synsättet! 

Försvårar detta synsätt arbetet på något sätt? 

 

Påverkar detta arbetssätt relationen till dina kolleger? 

Tillämpas KASAM i relationen till varandra? Hur? På vilket sätt?   

 
Påverkar detta arbetssätt relationen till klienter? 

Tillämpas KASAM i relationen till varandra? Hur? På vilket sätt? 

 

Salutogena synsättets påverkan på respondenten 
 

Upplever du att din känsla av sammanhang har ökat sedan du började arbeta på det 

här sättet? På vilket sätt? Hur kommer det sig? (Ev. bryta ner Sammanhang) 

Har respondenten fått ut något personligen av att arbeta på det här sättet? 

 

Är det kul att arbeta så här?  

 

Mår du väl i detta? 

 

Det salutogena synsättets utbredning i organisationen 
 

Organisationens arbete utifrån det salutogena synsättet 

Hur organisationen arbetar utifrån det salutogena synsättet, om information till 

medarbetare är begriplig, hanterbar och meningsfull. 

 

Övrigt 
 

Är det något annat du skulle vilja tillägga? 

 

 

 



 

 

 

BILAGA 2 – Intervjuguide 2 
 

Berätta gärna lite om dig själv! 

Vad respondenten studerar, har haft för tidigare anställningar etc. 

 

Hur länge har du praktiserat här? 

 

När kom du i kontakt med det salutogena synsättet första gången? 

Hur? 

 

Har du stött på detta synsätt tidigare? 

I vilket sammanhang? 

 

Upplever du att man arbetar utifrån detta synsätt på den här arbetsplatsen? 

På vilket sätt? 

 

Upplever du att man använder det salutogena synsättet gentemot sina kolleger? 

Eller bara mot gästerna/besökarna? 

 

Vad tycker du om att arbeta på det här sättet? 

 

Kan du ge exempel på en situation då du vet att ni använt er av det salutogena 

synsättet i arbetet? 

 

Kan du beskriva vad du ser för eventuella fördelar med att arbeta såhär? 

 

Kan du beskriva vad du ser för eventuella nackdelar med att arbeta såhär? 

 

Har du fått ta del av något material där det står hur man arbetar utifrån det 

salutogena synsättet? 

 

Skiljer sig detta arbetssätt från tidigare arbetssätt?  

Om det gör det, på vilket sätt? 

 

Är det roligt att arbeta så här? 

 

Är det svårt att omsätta dina teoretiska kunskaper inom det salutogena synsättet i 

praktiken? 

På vilket sätt? 

 

Skulle du vilja arbeta utifrån detta synsätt i framtida yrken? 

Hur kommer det sig? 

 

Är det något annat du skulle vilja tillägga? 

 
 

 


