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Sammanfattning    

Göteborgs Stad tog år 2008 beslutet att införa salutogent arbetssätt. Detta innebar att 

inom fyra år skulle alla medarbetare inom äldreomsorgen känna till vad ett salutogent 

förhållningssätt innebar. Alla insatser inom äldreomsorgen ska vara utformade efter hur 

de äldre upplever KASAM och bland medarbetarna ska tre kvalitetsfaktorer öka: 

delaktighet/påverkan, erkänsla och arbetstillfredsställelse. Det ska också finnas en mall 

för vad som krävs av verksamheterna för att bli salutogen-diplomerad.  

 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på om enhetschefer och medarbetare inom 

äldreomsorgen tycker att de idag arbetar salutogent, om det är någon skillnad på 

arbetssättet före och efter beslutet togs 2008 och om det salutogena arbetssättet 

genomsyrar hela verksamheten. 

 

Studien är genomförd utifrån en kvalitativ ansats med semistrukturerade frågor. Tre 

enhetschefer och tre medarbetare intervjuades. Intervjuerna har spelats in och senare 

analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

 

Respondenterna tyckte sig vara medvetna om vad det salutogena arbetssättet innebar, de 

var positivt inställda till att förändra sitt arbetssätt men tyckte samtidigt att de 

fortfarande arbetade patogent. Alla respondenterna tycktes vänta på att någon skulle 

sätta igång förändringsarbetet. Denne någon var enligt respondenterna någon 

överordnad som också skulle bidra med ökade resurser. Medarbetarna saknade framför 

allt organisation, ledning, rutiner och tid medan enhetschefer saknade utarbetat material, 

personalbemanning och kompetens. Respondenterna uttryckte att deras arbete gick ut på 

att försöka klara av sitt arbete på ett drägligt sätt genom tillfälliga kortvariga lösningar 

och att det hela tiden kom upp nya problem att lösa vilket gjorde att den långsiktiga 

planeringen var omöjlig. Det salutogena arbetssättet var under intervjuerna fokuserade 

på omvårdnaden av brukarna och tanken att det skulle genomsyra hela verksamheten 

kom endast på tal när den direkta frågan kom upp. 

 

Nyckelord: Salutogent, äldreomsorg, implementering, kvalitativ metod  
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INLEDNING 

År 2008  togs ett beslut att inom 4 år implementera det salutogena förhållningssättet så 

att det skulle genomsyra all vård och omsorg i Göteborgs stad. Detta innebar att man 

skulle fokusera på det friska och inte det sjuka vilket tidigare hade varit fallet. Arbetet 

inom äldreomsorgen skulle bedrivas utifrån vad brukarna själva ville och vad brukarna 

själva klarade av att göra. Det skulle också vara viktigt att brukarna fick det stöd de 

behövde men inte mer än vad de behövde för att på det sättet bevara brukarnas förmåga 

att utföra sina dagliga sysslor. Personalen inom äldreomsorgen skulle göra sitt yttersta 

för att inte hjälpa till för mycket och i stället låta den äldre ta den tid denne behövde. Att 

detta arbetssätt kunde ta längre arbetstid i anspråk för personalen förklarades med att det 

skulle jämna ut sig i framtiden. Brukarna skulle då klara sig bättre själva och behöva 

mindre hjälp utifall de fick möjligheten att praktisera och utföra sina sysslor i den takt 

de själva ville och utifrån de resurser som de själva förfogade över (Göteborgs Stad, 

2009). 

Jag själv har under hela denna tid varit anställd inom äldreomsorgen i Göteborgs stad 

och deltagit i arbetet för att implementera det salutogena arbetssättet. Under tiden har 

jag i flera sammanhang hört ordet salutogent uttryckas sarkastiskt bland mina 

arbetskamrater. Jag har då tolkat det mer som kritik riktad mot organisationen och inte 

riktat mot själva arbetssättet. Detta har gjort mig nyfiken på om det salutogena 

arbetssättet har implementerats i äldreomsorgen inom Göteborgs stad och om det som 

står på stadens hemsida stämmer. Nämligen att Staden "har som målsättning att allt 

arbete inom äldreomsorgen ska genomsyras av ett salutogent (hälsofrämjande) 

arbetssätt" (Göteborgs Stad, 2014).    

 

BAKGRUND 

Det finns två viktiga milstolpar i den svenska äldreomsorgen som utmärker sig. Den 

första är år 1947 då ett statligt beslut togs om att äldre friska och äldre sjuka inte längre 

skulle blandas i det som då kallades fattigvården. De friska äldre skulle via pension och 

bostadsförbättringsreformer få möjlighet att kunna bo kvar hemma medan de sjuka äldre 

skulle tas om hand av sjukvården. År 1992 kom ytterligare en reform, Ädelreformen, 

vilken innebar att kommunerna fick det samlade ansvaret för alla äldre. Endast 

akutsjukvård lades under landstingets ansvarsområde. Med Ädelreformen kom också ett 

perspektivskifte där fokus kom att gå från det medicinska till att även innehålla den 

sociala delen av åldrandet. Exempelvis att boendeformen skulle vara utformad mer likt 

hemmamiljö än vårdmiljö (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Under denna tid har också medellivslängden förlängts med ca 30 år och antalet 

pensionärer har ökat från att för hundra år sedan ha varit 0,5 miljoner till att bli 1,5 

miljoner. Man talar idag om en tredje ålder där en allt större grupp av pigga pensionärer 

får uppleva god ekonomi, gott om fritid och att de kan njuta av ålderdomen på ett helt 

annat sätt än vad som förr var möjligt (Westlund, 2005, s. 13). Det konstateras att 

åldrandet är en gränslös del av en långsam process som det finns stora möjligheter att 

påverka. Ofta ses gruppen äldre som en homogen massa och gamla myter om åldrandet 
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förstärker negativa inställningar som kan skada hälsan vilket påverkar möjligheter och 

förväntningar inför den senare delen av livet ( Socialdepartementet, 2005).  

 

För att behålla det goda i livet vill Westlund (2005) lyfta fram Antonovskys teorier 

angående det salutogena förhållningssättet. Antonvsky ser ett paradigmskifte inom vård 

och omsorg från att ha fokuserat på det patogena, det sjuka till att se till det salutogena 

det friska (Westlund, 2005, s. 55). Antonovsky hävdar att det salutogena 

förhållningssättet viktigaste del består av ett starkt KASAM, känsla för sammanhang 

(Antonovsky, 1991, s. 217;Wiesmann, Niehörster & Hannich, 2009) och kan ha en 

mycket stor del av hur vi i framtiden ska lösa frågan om den allmänna mentala hälsan 

(Lindström & Eriksson, 2005). 

  

För att bättre bemöta de äldres behov och välbefinnande togs år 2008 ett beslut att 

införa det salutogena förhållningssättet inom Göteborg Stad och en dag i maj 2010 var 

det dags för alla anställda inom äldreomsorgen i Göteborgs Stad att komma till en 

kickoff på Liseberg för att bli introducerade i vad det salutogena arbetssättet innebar.  

Projektets syfte var att i framtiden ge den enskilde större makt över sitt eget sätt att leva. 

Arbetet med att introducera arbetssättet beräknades att påbörja på nästa arbetsplatsträff 

där chefen ska verka för att verksamheten kommer igång med det nya arbetssättet 

(Göteborgs Stad, 2010). Målet var att inom fyra år ska alla medarbetare känna till det 

salutogena förhållningssättet vilket även ska stärka delaktighet, erkänslan och 

arbetstillfredsställelsen för de anställda. De äldre ska få insatser utförda utifrån hur de 

upplever KASAM och det ska också finnas en mall som beskriver hur verksamheterna 

ska kunna bli salutogen-diplomerade (Göteborgs Stad, 2008). 

 

För att införa förhållningssättet menar projektets samordnare att ett verksamhetsnära 

ledarskap är viktigt (Göteborgs Stad, 2009). Där faktorer som synligt, aktivt och tydligt 

ledarskap är centrala men också att medarbetarna är väl insatta i den planerade 

förändringen. Alla måste vara med på banan annars finns risken att förändringen blir en 

modenyck, en idag inte helt ovanlig och ogenomtänkt förekomst bland företag och 

organisationer som vill verka nyskapande och moderna (Alvesson & Sveningsson, 

2007, s. 241; Ahrne, Roman & Franzén, 2003, s. 220). 
 

Ett år senare konstateras det i en uppföljningsrapport från den aktuella stadsdelen att det 

2011-09-19 inte finns någon handlingsplan för hur det salutogena förhållningssätet ska 

implementeras på äldreboenden. Dock fortsätter arbetet med implementeringen genom 

att upprätta genomförandeplaner för respektive brukare. Där beskrivs också att 

kunskapen är varierande för hur arbetet utförs med genomförandeplaner och social 

dokumentation. Något som framkommer är också att fortsatt utbildning, handledning 

och reflektion över det salutogena arbetssättet är ett fortsatt mål. Måluppfyllelsen anses 

låg (Göteborgs Stad, 2011). 

 

Ytterligare ett halvt år senare, 2012-01-09 redogör processamordnaren inom Göteborgs 

Stad för att implementeringen inte kommit så långt som förväntat. Bidragande orsaker 

kan vara stora sammanslagningar och omorganisationer bland stadens stadsdelar men 

här rapporteras också att det är svårt att ändra på inställningar och invanda arbetssätt. 

Målet anses också ha varit för högt ställt med tanke på förutsättningarna som givits. 

Arbetet med att implementera arbetssättet har dock fortsatt med att i främsta hand 



 3 

utbilda och informera processledare och chefer, bilda nätverk för enhetschefer, tagit 

fram utvärderingsmaterial för brukarna och de anställda och studiematerial för 

reflektion (Göteborgs Stad, 2012). 
 

Teoretiska perspektiv och centrala begrepp 

Salutogent förhållningssätt 

Aaron Antonvsky var professor i medicinsk sociologi och forskade i varför en del 

människor klarade av oerhörda traumatiska påfrestningar och ändå kunna gå vidare i 

livet. Han intervjuade personer som genomgått svåra trauman exempelvis en svår 

ekonomisk situation, förlorat en närstående eller överlevt koncentrationsläger under 

andra världskriget. I sin forskning fokuserade han på dem som trots det stora traumat 

klarat sig bra och som tyckte sig leva ett gott liv (Antonovsky, 1991, s. 99). Svaret han 

kom fram till var att de människor som såg ut att ha klarat sig bäst var de som hade 

något Antonvsky benämnde en hög form av känsla för sammanhang i livet (KASAM) 

(Antonovsky, 1991, s. 43).  

 

Antonovsky delade upp uttrycket i tre olika beståndsdelar och beskriver dem på 

följande sätt:  

 

Begriplighet: Är när människan bemöter inre och yttre stimuli om de så är önskvärda 

eller inte men de är i alla fall begripliga genom att individen tror sig kunna hantera dem 

på något ordnat eller förnuftsmässigt sätt. Motsatsen är kaos, oordnad eller oförklarlig 

(Antonovsky, 1991, s. 44). 

 

Hanterbarhet: Syftar på att människan har förmågan att hantera händelser som ändå 

sker på ett tillfredsställande sätt eller som Antonvsky uttrycker det i samband med 

respondenternas traumatiska upplevelser, på ett uthärdligt sätt. Låg grad av hanterbarhet 

präglas av tankesättet att alltid vara förknippad med otur eller det spelar ingen roll vad 

jag gör det kommer ändå inte att gå bra (Antonovsky, 1991, s. 45). 

 

Meningsfullhet: Är motivationskomponenten i KASAM begreppet. Med meningsfullhet 

menar Antonovsky om det är värt att investera energi och känslor i uppkomna 

situationer. Antonovsky understryker att själva händelsen inte alltid på något sätt kan 

uppfattas som meningsfullt utan beskriver att person med hög meningsfullhet kan finna 

det meningsfullt att kontra problemet och gå vidare trots det ibland traumatiska som 

skett (Antonovsky, 1991, s. 46). 

 

De tre ovan beskrivna komponenterna är viktiga i KASAM begreppet men det förefaller 

som om meningsfullheten är viktigast. Utan en stark meningsfullhet är en stark 

begriplighet och en stark hanterbarhet svåra att få till stånd. Däremot är det enklare att 

hantera låg begriplighet och hanterbarhet med en hög grad av motivation (Antonovsky, 

1991, s. 49). 

 

En person med ett starkt KASAM har en större förmåga att välja ett problemlösande 

förhållningssätt för att möta sina problem som uppstår och är mer öppen för att välja ett 

bättre anpassat förhållningssätt till problemet (Westlund, 2008, s. 14). Fokus läggs på 
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att blicka framåt, se det friska och vilka möjligheter det finns för att lösa problem eller 

svårigheter som uppstår (Westlund, 2008, s. 19; Eriksson & Häger, 2012).  

 

Westlund (2005, s. 52) anser att genom att implementera det salutogena arbetssättet 

inom äldreomsorgen ska verksamheten se vad den äldre tycker är meningsfullt för att få 

motivationen till att utföra sina sysslor. Den äldre och personalen bildar i det salutogena 

arbetssättet en samarbetsrelation mellan sig och detta i sin tur bör frigöra resurser för 

omsorgspersonalen och framför allt ge den äldres vardag en meningsfull, hanterbar och 

begriplig livssituation. 

 

Hanson (2010) ser det salutogena ledarskapet som en form av idébaserat ledarskap som 

går ut på att det finns en ide som lyfter fram alla människors olika värden. Detta har till 

fördel att det skapar engagemang och friger energi. Ledarskapet stimulerar till att hitta 

de olika orsaker som gör att individen utvecklas positivt och som även då frambringar 

hälsa (Hanson, 2010, s. 44). Det stimulerar också till att där någon låter sig ledas växer 

ett ledarskap fram (Alvesson & Svenningsson, 2007, s. 327). 

 

Hanson (2010) beskriver också det salutogena ledarskapet som att det finns ett intresse 

för den enskilde individen och vad som gömmer sig under ytan och att alla har en 

historia och en framtid där alla har resurser och värden som på något sätt är till nytta. 

Han beskriver även intresset för det existentiella som utmärkande och att ta till vara på 

vad som är viktigt i varje individs liv på arbetet men också i det privata. På det sättet 

blir livet till en helhet och en känsla av sammanhang (Hanson, 2010, ss. 41,44). Som 

ledare anser Hanson (2010) att problemen som finns inte ska bortses men 

rekommenderar ledaren att söka problemlösningen genom att fokusera på det som 

fungerar bra. Ställa frågan, när inträffar inte problemen? Vad är det som bidrar till att 

verksamheten fungerar bra? Vilka är framgångs- och trivselfaktorerna? Genom att 

använda svaren kan arbetssättet implementeras i verksamheten och det blir som ett 

visionärt mål att uppnå och med tiden ett inarbetat arbetssätt. Ledaren äger ofta de 

möten denne håller och det är där ledaren med framgång kan koncentrera sig på det 

salutogena genom att belysa varje framgång i arbetslaget. Det är det som frigör energi 

och genererar till framtidstro (Hanson, 2010, s. 160).  

 

Patogena förhållningssätt 

Det patogena arbetssättet fokuserar på det sjuka eller det som har bidragit till det sjukas 

uppkomst (Antonvsky, 1991, s. 34). En ofta förekommande motivationsteori är 

Maslows behovstrappa. Den utgår ifrån att varje människa först måste tillfredställa de 

fysiska basala behoven för att klättra vidare till nästa nivå. De olika nivåerna är behov 

av trygghet, samhörighet, uppskattning och till sist självförverkligande (Bruzelius & 

Skärvad, 2004, s. 289). Likt Maslows motivationstrappa beskrivs den patogena 

omsorgen fokusera på att tillfredsställa de basala fysiska omvårdnadsbehoven först för 

att efter det uppfyllts fokusera på en psykologisk trygghet, senare övergå till 

samhörighet och till sist behov av uppskattning (Socialstyrelsen, 2013 a, s. 15). 

Westlund (2005) beskriver personalens arbete som uppdelat i olika uppgifter såsom 

basal omvårdnad, städ, dusch, tvätt, olika måltider och vissa gånger någon form av 

underhållning. Personalen har förutbestämda arbetsuppgifter när tjänsterna utförs till 

den äldre och dessa arbetsuppgifter är i vissa fall behovsprövade av 
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biståndshandläggaren. Det patogena arbetssättet tolkar Westlund (2005) som att 

personalens arbete går i vågor under dagen. De ruschiga morgontimmarna när alla äldre 

ska ha sin hjälp före frukost byts till ett lite lugnare tempo på förmiddagen med följd att 

personalen kan ta rast och de äldre har all tid i världen. Sedan kommer arbetstopparna 

under dagen med lunch, kvällsmat och läggdags. För den äldre kan den patogena 

omsorgen upplevas som en innehållslös väntan där basala behov är tillfredsställda men 

där innehållet i livet för övrigt består i en väntan på nästa måltid (Westlund, 2005, ss. 

51,54).   

 

Westlund (2005) menar också att äldreomsorgen har speciellt i besparingstider dragit 

ned på just det salutogena såsom dagverksamhet och viss praktisk hjälp som inte längre 

räknas till det basala. Han anser att det har klättrats nedåt i Maslows behovstrappa och i 

en del fall så långt att säkerhet och överlevnad för den äldre hotats (Westlund, 2005, 

s.52 ). Detta trots att Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänsten 

omsorg av äldre bland annat beskriver att personalen ska genom sitt arbetssätt stödja 

den äldre i att bevara sitt oberoende och att personalen arbetar på ett sätt som garanterar 

att den äldre själv bestämmer över den omsorg som ges vid exempelvis toalettbesök och 

vid av- och påklädning. Där står också att arbetet ska vara organiserat på så sätt att 

personalen har tid till att lyssna och samtala med den äldre (Socialstyrelsen, 2013a). 

 

Hanson (2010) framhåller att ledarskap som utgår från patogent förhållningssätt 

redovisas som ekonomiskt baserade managementsystem. Systemet har sin utgångspunkt 

i att verksamheten styrs av budgetramar och resultatkrav och hur dessa redovisas. Krav 

och stress är en stor del av arbetet och människans roll blir baserat på problemlösning 

och överlevnad. Nu för tiden är ekonomin och systemlydnad viktigare än människor 

(Hanson, 2010, s. 63). Enhetschefen fokuserar på arbetsmiljön, varför anställda blir 

sjuka och vad man kan göra för att ohälsa inte uppstår (Ljusenius & Rydqvist, 1999, s. 

68; Antonovsky, 1991, s. 39) 

  

Resultatstyrning ”management by objectives” beskrivs som att större organisationer 

delas upp i mindre enheter och tilldelas vissa basresurser som det sedan är upp till varje 

enhet att förvalta fritt så länge de uppvisar ett positivt resultat. Ansvaret har på så sätt 

delegerats ned till enhetschefer och medarbetare (Alvesson & Sveningsson, 2007, s. 

160). 

 

Tillander, Fackel och Tiller (2005, s. 73) beskriver i sin forskning att 

managementsystemet kan leda till en allvarlig utveckling där det existerar massor av 

krav som utan början eller slut snurrar på och där chefer och medarbetare upplever att 

ingen orkar eller har möjlighet att ta till sig varken positiva lösningar, behov eller 

invändningar.  Då den eller det som innehar makten till denna upplevelse är odefinierbar 

söker individen egna lösningar på de problem som uppstår. Managementsystemet har 

minskat det solidariska handlandet och tilliten till andra människor. 
 

Förändringsarbete  

Inte sedan den industriella revolutionen har det lagts så mycket tid och kraft för just 

förändringar i organisationer som nu. Mottot är att förändra eller försvinna. I alla fall i 

teorin, för inte många lyckas så bra som de skulle vilja (Alvesson, 2007, s. 237; Beer & 
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Nohria, 2007). Beer och Nohria (2000) har efter 40 års forskning kommit fram till att 70 

% av förändringsarbete inom företag och organisationer inte lyckas. Mestadels beror 

misslyckandet av att förändringen genomförs för snabbt och ogenomtänkt. Cheferna får 

till sig en uppsjö av förslag på varför, hur och vad som ska förändras och tappar till sist 

fokus på vad de höll på med. Denna brist av fokusering leder till en röra och till slut en 

misslyckad förändring vilken ofta ger både höga humana och ekonomiska kostnader. 

 

Batalden och Davidoff (2007) skriver att alla förändringar inte är förbättringar men att 

alla förbättringar kräver förändringar. Det krävs att förändringsarbetet finns med hela 

tiden i organisationens alla delar för att det ska bli en bra utveckling. Men för att 

förbättra krävs också att det finns stöd och resurser till förändringen och att alla 

inblandade har kunskap om hur arbetet utförs före förändringen. Avgörande är om 

förändringen är i kurs med vad individen själv tycker då kan den ses som en rolig 

utmaning (Svedberg, 2007, s. 77). 

 

Henriksen och Rosenqvist (2003) har i sin forskning bland svenska ledande politiker 

och chefer inom äldreomsorgen kommit fram till att dessa har skilda uppfattningar om 

hur omvårdnaden ska ske eller utvecklas för att bäst tillgodose de äldre. Den visar också 

på en splittrad organisation som saknar mål, strukturer och ledarskap. Men att det finns 

en god vilja att samarbeta för att få en förbättring på detta (Henriksen & Rosenqvist, 

2003). 

 

För att en organisation ska lyckas måste tre grundlägganden krav uppfyllas vilka är 

effektivitet, förändringsförmåga och legitimitet. Typiskt för en organisation med hög 

effektivitet är att den når sina mål, har en bra relation med sina kontakter såsom kunder, 

leverantörer och är en bra arbetsplats. Organisationen levererar nytta till alla som är i 

kontakt med den. Förändringsförmågan utgörs av att organisationen har en förmåga att 

ständigt vidareutveckla sig och därmed anpassa sig till omvärldens krav för att fortsätt 

vara effektiva. Legitimiteten bygger på att hela tiden upprätthålla ett högt 

förtroendekapital till alla som har någon form av relation till organisationen. 

Förtroendekapitalet stärks genom att organisationen lever upp till intressenters och 

granskares ideal gällande arbetsmiljö, etik, hållbar utveckling, barnarbete etc. Alla tre 

delarna är lika viktiga och ingen av delarna kan uteslutas i en lyckad organisation 

(Bruzelius & Skärvad, 2004, s. 36).   

 

För att genomföra en organisatorisk förändring behövs det också en drivkraft. 

Drivkraften kan vara extern och av olika slag, ekonomi, kultur, demografi och teknologi 

är exempel på sådana drivkrafter. Det kan finnas ett tryck utanför organisationen som 

kräver en förändring för att få till stånd en så kallade kulturell förändring, Corporation 

Social Responsibility (CSR). CSR påverkar sättet att se på organisationen utifrån och ett 

sätt att visa att organisationen tar sitt sociala ansvar med hänsyn till vad samhället i stort 

tycker ligger rätt eller fel i tiden och kan ändras under olika epoker. Vad dessa 

förändringar kan mynna ut i är att organisationen skapar administrativa rutiner som 

aldrig berör den verksamhet som organisationen egentligen har som huvuduppgift 

(Meyer & Rowan, 1977; Alvesson & Sveningsson, 2007, s. 238). Tvärtemot vad som 

från början var meningen kan dessa modetrender göra att försöket till förändring stärker 

exempelvis ett arbetssätt som var tänkt att förändras på en arbetsplats (Alvesson & 
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Sveningsson, 2007, s. 241). Det bildas ett gap mellan en formell och en informell 

organisation (Meyer & Rowan, 1977). 

 

Alvesson och Sveningsson (2007) gör skillnad på en planerad och en framväxande 

förändring. Den planerade sker efter ledningens beslut och bygger på att direktiv 

kommer uppifrån. Exempel på sådana är kulturförändringsprogram och 

rationaliseringsprojekt. Viktiga faktorer vid en sådan förändring är att det finns ett 

synligt och tydligt ledarskap, att de som omfattas deltar i planeringen, att det finns en 

kommunikation som stödjer att alla inom organisationen känner förståelse för vad som 

sker och att organisationen utvecklar kunskap och roller exempelvis förändringsagenter 

(Alvesson & Sveningsson, 2007, s. 252).   

 

Den framväxande förändringen grundar sig oftast utifrån flera håll i organisationen och 

beskrivs som en ständigt pågående utveckling. Inom samma organisation kan flera 

utvecklingsprocesser ske samtidigt och består inte som en planerad förändring av ett 

beslut taget uppifrån. I den framväxande består förändringen av många och under lång 

tid tagna beslut inom hela organisationen. Meningen är att få en helhet och en förståelse 

inom organisationen och framför allt få med medarbetarnas engagemang som ett 

kontinuerligt förändringsarbete (Alvesson & Sveningsson, 2007, s. 257). Detta beskrivs 

som fördelaktig i den lärande organisationen (Alvesson & Sveningsson, 2007, s. 243).  

 

Beer och Nohria (2000) vill i sin forskning lyfta fram att den mest lyckade förändringen 

inte är så enkel att den är endera eller utan oftast är en kombination av den planerade 

och den framväxande. Men för att lyckas menar de kan inte kombinationen blandas hej 

villt utan det måste finnas ett samspel mellan de olika teorierna. 

 

Vid de flesta förändringar finns det någon form av motstånd. Bruzelius och Skärvad 

(2004, s. 419) beskriver att det inte alltid är själva förändringen som ligger till grund till 

motståndet utan att det ofta bottnar i osäkerhet eller känslan av att förlora kontrollen. 

När en person är anställd inom en organisation vill denne vara effektiv och fokuserad 

och förändringen kan i sig skapa en stress för att den anställde inte längre har den 

kontroll denne eftersträvar. Andra bidragande orsaker till motstånd är att förändringen 

kommer oväntad, är påtvingad, diffus, ej förankrad eller att tidigare förändringar har 

genomförts med mindre lyckade resultat. Tillander, Fackel och Tiller (2005, s. 17) har i 

sin forskning konstaterat att det inte är de ekonomiska nedskärningarna i sig som är det 

största problemet i förändringar, oftast besparingar, utan det är framför allt osäkerheten 

och otryggheten som uppstår och detta i alla led av organisationen.  

Den lärande organisationen 

När en grupp ska förändra sitt arbetssätt finns fler vägar att gå. Senge (2006) 

förespråkar den lärande organisationen som ett lyckat koncept till förändring. 

Förutsättningar för att en sådan ska fungera beskriver han som uppdelade i fem 

discipliner.  

 

Personligt mästerskap, vilken beskrivs som den lärande organisationens själ. Två 

kännetecken på ett lyckat personligt mästerskap är för det första att individen vet vad 

som är viktigt att fokusera på för sin egen del och sedan fortsätta fokusera på det. För 

det andra att förstå verkligheten, den ska vara tydlig men ska ändå kunna påverkas och 
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för detta måste individen veta hur långt det är till denne når målet. Personligt 

mästerskap kommer inifrån individen (Senge, 2006, s. 137). 

 

Tankemodeller är hur vi uppfattar vår omgivning och hur vi handlar efter detta. Senge 

(2006, s. 164) påpekar också att det inte är vad vi säger att vi ska göra utan hur vi i vårt 

inre anser att exempelvis en förändring ska ske. Tankemodeller påverkar vad vi gör och 

hur vi reagerar. Olika personer uppfattar och reagerar olika på samma situation 

beroende på sin tankemodell.   

 

Gemensamma visioner gör att en grupp strävar gemensamt mot samma mål. Visionerna 

måste även de komma inifrån och inte vara påtvingade från någon annan (Senge, 2006, 

s. 192). 

 

Teamlärande är när hela gruppen arbetar åt samma håll och bygger vidare på en 

gemensam vision. Den bygger också på att alla med personligt mästerskap och en 

gemensam vision tillsammans kan så mycket mer än vad var och en skulle göra 

individuellt (Senge, 2006, s. 216). 

 

Systemtänkandet är helheten av de första fyra disciplinerna. Både teori och praktik 

tillsammans gör att en grupp utvecklas på lång sikt (Senge, 2006, s. 242). 

 

Senge illustrerar med hjälp av pilar hur individer i en grupp kan bilda ett team för att 

föra gruppen framåt mot ett gemensamt mål (figur 1). Han benämner det rättning och 

anser det avgörande för hur ett team utvecklas. Där god rättning råder är alla med på 

banan och energin som förbrukas genererar till positiv utveckling för gruppen. I figur 2 

illustreras hur samma individuella energi förbrukas men att den saknar teamkänsla och 

olika viljor drar åt olika håll. Resultatet blir att gruppen tappar fokus och det läcker 

energi åt egna projekt som inte för hela gruppen framåt. I figur 3 illustreras när rättning 

är dålig och det finns medlemmar i gruppen som med kraft försöker nå egna mål. Detta 

kan leda till totalt kaos och utgöra en omöjlig uppgift att försöka leda (Senge, 2006, s. 

216). 

 
 Figur 1                                                   Figur 2 

 

 
                        Figur 3 
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Besparingar och brister som ger kostnader 

Westlund (2005, s. 135) beskriver systemfel som "fel som uppkommit till följd av 

bristfälliga förutsättningar att ge omsorg respektive vård".  En del fel är synliga medan 

andra är dolda på arbetsplatsen. De dolda vet kanske varken medarbetare eller ledning 

om att de existerar då det kan vara en del av organisationens väl inarbetade kultur.  

 

Systemfel bör kalkyleras i kvalitetsbristkostnader, kostnader som uppkommer av 

exempelvis sjukskrivning, underbemanning, hög personalomsättning och vissa 

experiment som sker i organisationen. Det är också kostnader som uppstår i merarbete 

vid exempelvis fallolyckor eller bristfällig omvårdnad (Westlund, 2005, s. 137). 

Problemen flyttas till en annan del av verksamheten och inte sällan till någon annans 

ansvar. Därför är problemen svåra att upptäcka då konsekvenserna av handlandet inte 

framkommer där beslutet från början togs (Senge, 2006, s. 63).  

 

Förutsättningar för att systemfel ej ska uppkomma och en god omvårdnad ska kunna ges 

beskriver Westlund (2005, s. 137) är att rätt erbjudande, rätt utförande och rätt resurs 

samspelar i en process. Alla tre komponenterna är beroende av varandra och kommer de 

i olag uppstår systemfel. 

 

Rätt erbjudande anser Westlund (2005) är hur den äldres behov uppfattas och bedöms. 

Diagnoser, biståndsutredningar är sådana exempel. En utebliven demensutredning 

påverkar att personen inte kommer till ett demensboende där personalen har högre 

bemanning och större kompetens inom området. 

 

Rätt utförande, hur arbetet utförs, exempel på det är enligt Westlund (2005) när 

fastställda rutiner inte följs, som 11 timmars nattfasta. Det kan också vara förekomsten 

av fel förebilder på arbetsplatsen, personalen följer andras felaktiga arbetssätt och för 

vidare en ifrån början felaktig arbetsmetod. 

 

Rätt resurs menar Westlund (2005, s. 138) är uppdelat på materiella resurser, 

medarbetare och ledning, organisationen och dess struktur, omsorgstagarna och 

organisationens kultur. I detta finns exempel som personalbemanning, kompetenser, 

schemaläggning, hur arbetet är organiserat, ledning, kommunikation och vilka relationer 

de olika aktörerna har i sitt samarbete. 

 

PROBLEMFORMULERING 

År 2008 tog Göteborgs Stad beslutet att inom fyra år införa salutogent arbetssätt inom 

äldreomsorgen. Idag står det på Göteborgs Stads hemsida att Göteborgs Stad arbetar 

salutogent och att hela verksamheten har som mål att genomsyras av det salutogena 

arbetssättet. Begreppet innebär att arbetssättet främjar varje individs egenskaper till en 

positiv utveckling och att den äldre ska utveckla sina möjligheter för att leva ett gott liv. 

Detta är en beskrivning som inte stämmer överens med den bild som skildras av 

äldreomsorgen i massmedia och sociala medier. Vilket leder till intresset att undersöka i 

vilken utsträckning det salutogena arbetssättet är implementerat inom äldreomsorgen i 

Göteborgs Stad.  
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SYFTE 

Syftet är att undersöka om medarbetare och enhetschefer anser att det salutogena 

arbetssättet har implementerats och att det skett en förändring så att det salutogena 

genomsyrar den dagliga verksamheten inom äldreomsorgen i Göteborgs Stad.  

 

Frågeställningar 

Upplever enhetschefer och medarbetare att de arbetar salutogent sex år efter att 

Göteborgs Stad tog beslutet att införa det salutogena arbetssättet inom vård och 

omsorg? 

 

Upplever enhetschefer och medarbetare att deras arbetssätt har förändrats sedan beslutet 

om det salutogena arbetssättet togs i Göteborgs Stad?   

 

Upplever enhetschefer och medarbetare att det salutogena arbetssättet genomsyrar hela 

verksamheten? 

 

 

METOD 

Författaren har valt en kvalitativ metod och utgått ifrån att genom ord göra intervjuer 

och undersöka hur enhetschefer och medarbetare upplever sin situation. Författaren vill 

genom frågorna komma fram till hur respondenterna beskriver sin situation i det 

specifika sammanhang som var och en upplever (Friberg, 2006, 2012, s. 32). För att inte 

frångå ämnet har en intervjumall använts (bilaga 1 och 2) som är sammanställd utifrån 

de frågor som är relevanta och bildar teman som tillhör ämnet. Genom att göra en 

semistrukturerad intervju har respondenterna getts stort utrymme att vidareutveckla sina 

svar och författaren har även under hela intervjun kunnat ställa följdfrågor eller 

klargörande frågor som i sammanhanget tyckts varit relevanta (Granskär & Höglund-

Nielsen, 2012, s. 192).  

 

För att analysera de intervjuer som gjorts har kvalitativ innehållsanalys använts. 

Metoden är användbar för att granska och tolka utskrifter av inspelade intervjuer och att 

beskriva variationer av dessa för att urskilja samhörigheter och olikheter (Granskär & 

Höglund-Nielsen, 2012, s. 187). 

 

 

Data 

De enhetschefer och medarbetare som intervjuats arbetar alla inom samma stadsdel 

inom Göteborgs Stad. Alla respondenter tillhör somatiska äldreboenden och har på det 

sätt jämförelsevis samma bemanningskrav och resurser. Tre olika enhetschefer och tre 

av dess medarbetare har intervjuats. Urvalet har gått till så att förfrågan har skickats till 



 11 

sex enhetschefer och positivt svar att delta har kommit från tre av de tillfrågade. 

Författaren har därefter bett om att få intervjua tre medarbetare, en på respektive 

enhetschefs verksamhetsområde. Valet av medarbetare var i första hand att intervjua 

fackliga förtroendevalda medarbetare då de genom sin förtroenderoll blivit framröstad 

av sina arbetskamrater att representera dem i andra frågor. Slutresultatet blev att två av 

tre intervjuade medarbetare är fackliga arbetsplatsombud inom Kommunal.  

 

Datainsamling 

Två olika intervjuguider har använts för insamling av data. En för enhetschefer, bilaga 1 

och en för medarbetare, bilaga 2. I båda fallen har intervjuguiden använts som stöd för 

att få svar på de frågor som varit relevanta men utrymme har även funnits för att utvidga 

svaren eller helt komma in på andra aspekter.  

 

Frågorna har inte lämnats ut före intervjun förutom i ett fall där respondenten bad om 

frågorna. 

 

Den första delen av intervjun utgör frågor som berättar om utbildning, erfarenhet etc. 

och den avser att öppna upp en relation mellan författaren och respondenten. Senare 

frågor är till stöd för att inte frångå ämnet men ger mycket plats till respondentens egna 

reflektioner. Meningen med de semistrukturerade frågorna är att respondenten ska 

kunna ge svar på frågor författaren inte förutspått inom ämnet. 

 

Alla intervjuer är utförda på dennes respektive arbetsplats och har tagit 30 - 60 minuter i 

anspråk. Respondenten har själv valt en lugn avskärmad plats och intervjuerna har 

kunnat utföras utan avbrott eller andra störningar. En av respondenterna kände sig 

stressad inför kommande arbetsuppgifter efter intervjun. Alla intervjuer är från början 

inspelade och senare ordagrant avskrivna. 

 

Dataanalys 

Under analysen har kvalitativ innehållsanalys använts för att kunna analysera de sex 

kvalitativa intervjuer som gjorts. Författaren lyssnade, läste och reflekterade över de 

utskrivna texterna ett flertal gånger och bildade genom att använda olika nyanser av 

markerpennor tre preliminära kategorier. För att vara helt säker på resultatet skrevs alla 

texterna ut en andra gång och analyserades med utgångspunkt från den första 

preliminära analysen (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012, s. 194). Tre kategorier 

bildades och dessa är salutogent förhållningssätt, resurser och förändringsarbete som 

redovisas i tabell 1. 
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Tabell 1.  

Meningsenhet Kondenserad  

Meningsenhet 

 

Kod Underkategori 

 

Kategori 

I och för sig har jag alltid frågat 

hur den äldre vill ha det… jag 

ställer frågorna på rätt sätt så 

känns det salutogent… de 

bestämmer och jag sparar tid… 

att arbeta salutogent skapar 

lugn och det blir mycket 

roligare för alla parter… idag 

har vi ett namn på det 

salutogena arbetet… 

Jag frågar hur de 

äldre vill ha det. 

Hela situationen blir 

bättre. 

Positiv 

inställning till 

salutogent 

arbetssätt 

Inställning till 

salutogent 

förhållningssätt 

Salutogent 

förhållningssätt 

… mitt jobb har inte så mycket 

folk så att vi skulle ha tid med 

salutogent… allt är så rörigt 

och ostrukturerat… före 

neddragningen fanns det luft… 

det borde finnas något material 

eller checklista eller en lag… 

Hade vi fått utbildning, resurser 

och ett bra ledarskap skulle vi 

haft ett salutogent sätt men 

tyvärr... Det blev inte så … vi 

släcker bara bränder…” 

Mitt jobb har inte 

folk, tid eller 

struktur för 

salutogent arbete. 

Saknar material för 

att arbeta salutogent. 

Resurser 

saknas i hela 

verksamheten. 

Bristande resurser Resurser 

Sen har jag väl egentligen 

väntat på att det ska komma 

något mera… väntar 

fortfarande… det måste komma 

uppifrån… det är ju ingen liten 

sak… nu är det fokus på andra 

saker… Vi har ju inga mål eller 

så, vi försöker lösa de faktiska 

behoven, akuta alltså… 

Väntar på att något 

ska komma från 

någon chef. Ett stort 

arbete att utföra men 

nu fokuseras det på 

andra frågor. 

Hur eller vem 

implementerar 

förändringen? 

Implementera 

förändring. 

Förändringsarbete 

 (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012, s.194) 
 

Utifrån dessa kategorier bildades underkategorier som redovisas i tabell 2 under rubriken 

resultat. 

Etiska överväganden 

Under studien som författaren ansvarar för har Vetenskapsrådets (2002) 

Forskningsetiska principer följts. 

 

Varje respondent har delgivits ett informationsbrev före intervjun (bilaga 3 och 4). 

Brevet innehåller beskrivning av syfte, frågeställningar och vad materialet ska användas 

till. Varje respondent informeras också om att de medverkar frivilligt och att de när som 

helst kan avbryta sin medverkan. Intervjuerna kommer att spelas in och svaren kommer 

att avidentifieras. Överordnad chef har givit godkännande för att intervjuer görs i 

dennes verksamhet (bilaga 5). Färdigt exemplar av studien kommer att erbjudas 

deltagarna i studien. 
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RESULTAT 

I analysen framkom tre olika huvudkategorier som har delats upp i ytterligare 

underkategorier. Dessa redovisas i tabell 2 och beskrivs mer utförligt i resultattexten 

nedan. 

 

Tabell 2 

Huvudkategori Underkategorier 

Salutogent förhållningssätt 

 

Medarbetarnas erfarenhet och inställning 

Enhetschefernas inställning och utbildning 

Förändringsarbete Medarbetarnas inställning och erfarenhet 

till förändring 

Enhetschefernas inställning och erfarenhet 

till förändring 

Resurser Medarbetarnas kompetens 

Rätt förutsättningar 

 

Salutogent förhållningssätt 

Medarbetarnas erfarenhet och inställning 

I intervjuerna som gjorts i undersökningen är alla respondenterna medvetna om eller i 

alla fall tro sig vara medvetna om vad ett salutogent förhållningssätt innebär. Flera av 

dem uttrycker att de även tidigare arbetat salutogent och att arbetssättet varit 

implementerat i verksamheten långt före beslutet att införa det kom och att de nu har 

fått ett namn eller en etikett på hur arbetet ska utföras. Dock är det salutogena 

arbetssättet fokuserat på brukarna och hur omvårdnaden av dem ska utföras. Ingen 

respondent har sett sin egen roll salutogent och att det ska genomsyra hela 

verksamheten har alla respondenterna varit frågande till. De respondenter som arbetat 

en längre tid inom äldreomsorgen säger att de arbetade mer salutogent före beslutet att 

införa det salutogena arbetssättet då det var en högre personalbemanning på den tiden.  

 

”… egentligen har vi väl alltid arbetat utefter den äldres resurser och vilja egentligen… 

idag har vi ett namn på det salutogena arbetet…” 

 

Att respondenterna tycker sig känna till det salutogena arbetssättet innebär inte att de 

tycker sig arbeta efter det. Bland medarbetarna tyckte alla att de många gånger var 

tvungna att helt frångå det salutogena för att klara av sitt arbete. De hade också dåligt 

samvete för att de inte kunde arbeta som de ville och tyckte att det genom att införa 

salutogent arbetssätt skapades ytterligare stress då de inte kunde genomföra sina 

arbetsuppgifter på det sätt som var menat. I stället för det salutogena beskrev 

medarbetarna det patogena arbetssättet som det som dominerade deras 

omvårdnadsarbete. 
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”Vi är nog ganska noga med typ sänggrind, löständer, fysiska saker. Men sen det där 

med guldkant och sånt… Nej det finns inte så mycket tid till det.”   

 

Alla respondenterna är positivt inställda till det salutogena arbetssättet. En uttryckte att 

det skulle skapa lugn och harmoni och att det skulle bli så mycket roligare att gå till 

jobbet. Medarbetarna uttryckte stor oro för den personalomsättning och det höga 

sjukskrivningstal som för närvarnade fanns inom verksamheterna. Det fanns också oro 

inför framtiden, vem som skulle vilja jobba ”i en icke fungerande verksamhet” som en 

respondent uttryckte det. 

 

”… det förstår ju vem som helst att det inte finns något salutogent i den hör röran…” 

 

Enhetscheferna inställning och utbildning 

Enhetscheferna ansåg att de hade ett salutogent arbetssätt gentemot brukarna och att de 

försökte arbeta salutogent mot medarbetarna. Dock tänkte de inte in sig själva eller som 

det uttrycks på Göteborgs stads hemsida att det ska genomsyra hela verksamheten. 

Tillika som medarbetarna var det salutogena förhållningssättet mycket fokuserat på 

brukarna och där gavs även konkreta exempel på hur det arbetades salutogent. I 

förhållandet till medarbetarna uteblev konkreta exempel. Svaren blev mer svävande som 

att enhetschefen försöker tänka salutogent, att vara i dialog med medarbetarna och att 

för att kunna leverera salutogent ansågs det viktigt och som en grundförutsättning att 

alla i alla led fick ta del av det. Det föranledde att ställa frågan hur de själva tyckte sig 

befinna sig salutogent utifrån sin överordnade. Svaren blev relativt svävande men klart 

var att för att ge tredje person i detta fall brukarna ett salutogent förhållningssätt måste 

individen själv uppleva det som arbetstagare.  

 

”… intressant synpunkt… just det där salutogent, för vem … det har jag själv funderat 

över faktiskt...”   

 

På frågan om enhetschefen tycker att det arbetas efter det salutogena förhållningssättet 

idag i sin verksamhet så anser de att de nog tycker att de gör det. De tycker att de alltid 

sett till den äldres resurser och vilja och försökt att tillmötesgå detta så långt det har 

varit möjligt. Skillnaden idag är att det är mer uttalat salutogent och att de genom att 

införa förhållningssättet också fick ett namn eller uttryck för hur arbetet utförs. 

 

Det framgår även att KASAM som är en viktig del av det salutogena förhållningssättet 

är ett känt begrepp. De teorietiska utgångspunkterna finns förankrade hos alla 

informanterna, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. De anser att det är lätt att 

förstå innebörden men har även där svårt att ge konkreta exempel hur de arbetar med 

KASAM. 

 

En av tre informanter har gått den utbildning som erbjöds enhetscheferna vid det 

salutogena arbetssättets införande. Denne sa sig ha varit mycket entusiastisk till 

arbetssättet och hade snabbt satt igång en arbetsgrupp med salutogena ombud från olika 

avdelningar på sin enhet. Arbetsgruppen träffades några gånger och enhetschefen fick 

protokoll på de möten som skedde. Dock rann hela projektet ut i sanden och 
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enhetschefen tyckte att ledningen skiftade fokus på andra projekt som skulle 

implementeras.  

 

”trender kommer och går… 2010 var KASAM stort… sen blev det fokus på annat… 

timecare, resurspass, senior alert… treserva är på gång…” 

 

Övriga två enhetschefer var vid tidpunkten för införandet inte enhetschefer och hade 

inte erbjudits utbildningen. De tyckte sig ändå vara insatta i vad arbetssättet innebar och 

uttryckte sig positivt till att arbeta efter det.  

 

Förändringsarbete 

Medarbetarnas inställning och erfarenhet till förändring 

 

Effektivitet är när en verksamhet når sina mål och har en bra kontakt med sina kunder 

och leverantörer och är en bra arbetsplats. I intervjuerna framkom det att medarbetarna 

saknade mål i verksamheten eller att de i varje fall inte var medvetna om vad målen var. 

På frågan om det finns några mål i verksamheten, sades: 

  

”… att få upp de gamla, tvätta, se till att de är hela, rena och mätta. Och att de till slut 

går och lägger sig på kvällen före nattpersonalen kommer.”   

 

”Vi har ju inga mål eller så, vi försöker lösa de faktiska behoven, akuta alltså.” 

 

Däremot uttryckte medarbetarna att de hade en mycket bra kontakt med många äldre 

och dess anhöriga. Flera av dem tyckte sig också använda sig av dem för att driva 

genom förändringar i verksamheten. Det framkom att de anhöriga ofta var bra 

påtryckningsmedel för medarbetarna för att förstärka krav på exempel tätare 

bemanning.  

 

”Vi uppmuntrar de anhöriga att klaga, och vi måste förstå att det inte är oss de klagar 

på utan på systemet.” 

 

I svaren från medarbetarna framkom att förändringsförmågan utgörs av att det finns en 

förmåga och en önskan om att ständigt vidareutveckla sig inom organisationen för att 

möta omvärldens krav. Något som de inte tyckte sig ha möjlighet till då det i 

intervjuerna med medarbetarna framkommer vid ett flertal tillfällen att deras arbete 

mest består i att utföra akutåtgärder och att de saknar just det som skulle bidra till att 

vidareutveckla sig. Medarbetarna saknar också ett stadigt ledarskap som hjälpt dem med 

att införa det salutogena arbetssättet i praktiken.   

 

”Hade vi fått utbildning, resurser och ett bra ledarskap skulle vi haft ett salutogent sätt 

men tyvärr... Det blev inte så … vi släcker bara bränder…” 

 

En medarbetare efterfrågade en lag om salutogent förhållningssätt, nationella riktlinjer 

liknande palliativ omvårdnad för att stärka rätten att kunna utföra sitt arbete salutogent. 

Även här var medarbetaren fokuserad på brukarna. 
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”Det var väl förra året som det kom någon lag att man inte fick låsa in äldre… det blev 

förändringar då… bara det finns en lag så…”  

 

Enhetschefernas inställning och erfarenhet till förändring 

Drivkraften till förändrig kan komma som en kulturell förändring. Något som ligger i 

tiden och får organisationen att se bra ut utifrån. Risken finns att det endast leder till 

administrativa rutiner som aldrig berör den verksamhet rutinen är till för. 

Förändringsarbete kräver resurser något som enhetscheferna inte tyckte sig fått för att 

införa förändringen. I svaren framkom att enhetscheferna saknade tid för att satsa 

ordentligt på implementeringen och att det skulle ha gjort stor skillnad. 

 

” … man får satsa mer tid på det här, få ut det på alla enheter och jobba stenhårt tills 

det sitter…” 

 

Det hjälper inte att någon enstaka är med i förändringsarbetet. Alla i hela kedjan måste 

vara med för att samla all energi mot samma mål. Detta genererar kraft till att summan 

av varje individs kraft blir större tillsammans än var och en för sig . 

 

”Jag kan ju inte sitta här på min egen kammare och driva ett eget förändringsarbete… 

då sliter jag ju ut mig helt och hållet… alla måste bidra…” 

 

Motstånd mot förändring behöver inte grunda sig själva idén som ska införas. Orsaken 

kan lika gärna vara att den är diffus, ej förankrad eller att tidigare förändringar 

genomförts med negativ utgång. Bland enhetscheferna framkom att de var pressade till 

att införa många och ibland som de uttryckte ogenomtänkta omorganisationer. De ansåg 

att idén om salutogent arbetssätt var bra men uttryckte samtidigt att det fanns en 

omorganisationströtthet ute i verksamheterna.  

 

”jag ser det som om att en del av mina tycker det är nåt som de jobbat med hela sitt 

liv… inget nytt… men jag är inte så säker på att det egentligen nått fram vad det nya 

är” 

 

Resurser 

Medarbetarna kompetens 

I de intervjuer som gjordes efterfrågades genomgående större resurser. Det framkom 

bland medarbetarna att de tyckte att besparingarna hade bidragit till en ökad stress och 

att arbetet hade blivit mindre roligt. De var oroade över hur framtiden skulle bli med 

tanke på att jobbet i sig blivit tuffare och arbetsklimatet hårdare. Den låga bemanningen 

gjorde att det inte fanns tid för sociala kontakter under arbetstid. Fikaraster som förr 

förekom hanns inte längre med på samma sätt och de tyckte inte att de kände någon 

större gemenskap med arbetskamraterna.  

 

Resursbristen bestod inte bara av antalet personer det så kallade bemanningskravet utan 

det framkom också att respondenterna tyckte sig se en lägre kompetens bland dem som 

arbetade. Flera tyckte att de hade känslan av att de bästa lämnade yrket och endera 
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vidareutbildade sig eller helt sadlade om i yrkeslivet. En respondent såg sin arbetsplats 

som en tillfällig lösning och tyckte sig trots flera år på arbetsplatsen bara vänta på att 

komma där ifrån.  

 

”… jag förstår inte vem som ska orka jobba med det här, stressen äter upp oss, fysiskt 

och psykiskt…”  

 

Ur ledarperspektiv framkom att de ansåg att verksamheten har slimmats så pass mycket 

att det är svårt att bedriva en salutogent arbetssätt. Men det är som även framgår bland 

medarbetarna inte bara antalet som avgör resursfrågan. Enhetscheferna är också oroade 

för kompetensen och ställer sig frågan vem som kommer att välja ett yrke som är under 

så stor press. De anser att de får göra det bästa av situationen men uttrycker att de som 

chef inte har så stora befogenheter över vilka som anställs. Göteborgs stad har 

anställningsgaranti och flera boenden har lagts ned den senaste tiden. Många anställda 

har då hamnat i en omställningsgrupp och ska i första hand erbjudas de tjänster som 

kommer ut i övriga verksamheter. Tjänster kommer inte ut i annonser och det är svårt 

att få in ny kompetens i verksamheten. Detta gör att cheferna inte riktigt tycker sig äga 

frågan vilka som kommer att anställas i den egna verksamheten. De tycker sig ha svårt 

att påverka sammansättningen i varje grupp för att få den mix av personligheter som de 

eftersträvar. 

 

”Tyvärr eller hur jag ska säga äger jag inte frågan vem som ska arbeta inom min 

verksamhet…”  

 

Rätt förutsättningar 

För att kunna implementera det salutogena arbetssättet saknade samtliga tre medarbetare 

material och utbildning för att förstå vad det hela handlade om. De saknade också någon 

som höll i implementeringen. Det tyckte sig inte heller fått tillfälle till att inom gruppen 

planera för hur själva arbetet skulle genomföras. De sade sig vara positivt inställda till 

arbetssättet och trodde inte det var för sent att införa men väntade fortfarande på att 

någon skulle sätta igång processen.  

 

”Det salutogena infördes ju aldrig... Det var liksom aldrig någon som tog tag i det…” 

 

Två av tre intervjuade enhetschefer sade sig precis som medarbetarna vänta på resurser 

att införa det salutogena arbetssättet. Framför allt saknade enhetscheferna material och 

tid till att komma igång med arbetet men de saknade också stöd, direktiv om hur det 

skulle införas och som de uttryckte någon uppifrån som satte igång det.  

 

”Implementeringen är det ju cheferna som måste göra. Men samtidigt måste ju de ha 

någon slags plan, att det måste komma uppifrån också känner jag, från Göteborgs 

Stad.” 

 

Enhetscheferna tyckte sig idag arbeta under stor press och upplevde att de hade många 

områden att ta itu med. Att klara budget och samtidigt bedriva en god vård och omsorg i 

sin verksamhet var ämnen som återkom ofta i intervjuerna. De upplevde också att det 
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hela tiden pågick resurskrävande förändringar och omorganisationer i verksamheten och 

att det var svårt att få kontinuitet och kunna fokusera på vad som var viktigast.  

 

”det kommer hela tiden nya saker, man får försöka lösa akuta situationer” 

 

Det framgår också att respondenterna inte tycker sig arbeta salutogent. Tidsbrist eller 

resursbrist är en ofta förekommande anledning till att respondenterna inte tror sig kunna 

arbeta salutogent. En resurs som krävs är att rätt förutsättningar finns för att 

medarbetarna ska kunna utföra omvårdnadsarbetet. I intervjuerna med respondenterna 

framkommer att de som omvårdnadspersonal skulle vilja ha biståndsbedömning i varje 

enskilt fall, liknande som idag finns inom hemtjänst. Respondenterna anser då att det 

tydligare skulle framgå vad varje brukare skulle ha för hjälp och på det sättet skapa 

förutsättningar för att rätt erbjudande ges. Bland medarbetarna framkom att det idag var 

den som skrek högst som fick mest hjälp och att det var svårt att motivera varför någon 

annan bland brukarna fick mer tid och hjälp. Att få ett beslut från biståndsbedömningen 

framstod då som en hjälp att bättre fördela resurserna rätt. 

 

”Idag är det vi som personal som avgör vilket behov den äldre har med att få hjälp... då 

blir det upp till var och en hur vi gör...” 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Avsikten är att studera frågan om medarbetare och enhetschefer anser att det salutogena 

arbetssättet har implementerats i den verksamhet de är verksamma i. Avsikten är också 

att veta om de upplever någon skillnad i sitt arbete efter att implementeringsarbetet 

påbörjades och om de upplever att det salutogena arbetssättet genomsyrar hela den 

verksamhet de är verksamma i. 

I valet om att göra en kvantitativ eller en kvalitativ undersökning i ämnet beslöts att 

göra en kvalitativ då författaren föredrog att redovisa resultat i ord och inte i statistiska 

termer vilket hade varit fallet i en kvantitativ undersökning.  

Med kvalitativa intervjuer kunde författaren gå in djupare på de frågor som tycktes vara 

intressanta vilket inte hade varit möjligt i en kvantitativ undersökning. Genom att göra 

en semistrukturerad intervju kunde följdfrågor ställas som kändes relevanta just för 

tillfället i varje intervjusituation men genom de intervjuguider som användes ändå hållas 

inom ramen för ämnet. Med denna metod kunde författaren också vara säkrare på att 

respondenten förstått frågan och författaren kunde förtydliga eller gå tillbaka till frågor 

vid vissa tillfällen vilket hade varit omöjligt vid exempelvis en enkätundersökning.  

Studien består av 6 intervjuer och författaren inser att empirin kunde ha blivit mer 

omfattande om fler intervjuer gjorts men anser att tiden även här fått begränsa 

omfattningen av arbetet.  

Intervjuerna begränsades till en och samma stadsdel. Utfallet kunde ha blivit ett annat i 

en annan stadsdel med en annan budget och resursfördelning.  

Intervjuerna gjordes på respektive arbetsplats. Fördelen med det var att respondenterna 

inte behövde avvara så mycket tid och var villiga att ställa upp trots den hårda 

arbetsbelastning som verkade råda på arbetsplatsen. Miljön var också hemtam för 

respondenterna och alla intervjuer gjordes i avskildhet. Avskildheten gjorde att 

respondenterna kunde tala fritt och ostört. Nackdelen med att vara på arbetsplatsen var 

att en respondent kände sig stressad inför arbetsuppgifter som väntade efter intervjun.  

Vid analysen av intervjuerna följdes riktlinjer för kvalitativ innehållsanalys (Granskär & 

Höglund-Nielsen, 2012, s. 194) och genom analysen framkom tre olika kategorier. 

Författaren väljer att använda Granskär och Höglund-Nielsen (2012, s. 197) 

rekommendation att diskutera giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet i 

undersökningen. Giltigheten anses hög då författaren lyft fram det som var avsett att 

undersöka. Tillförlitligheten stärks eftersom undersökningen utförts av en och samma 

person vilket bidragit till att kunna vara konsekvent i intervjusituationen och senare i 

tolkningen av svaren. Nackdelen har varit att författaren inte har haft något utifrån 

perspektiv på frågor eller analyser. Det har heller inte kunnat diskuteras olika tolkningar 

i svaren vilket kan ses som en nackdel.  Överförbarheten stärks då respondenterna 

representerar tre olika enheter men kan ifrågasättas om studien gjorts utanför det 

begränsade område som en stadsdel ändå är.   
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Förförståelse i ämnet ser författaren som en fördel att utnyttja. Den öppnar upp för 

djupare frågor med respondenterna vilket kan vara till nytta för att upptäcka ny kunskap 

och få bättre förståelse för resultatet (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012, s. 197).  

Resultatdiskussion 

Enligt Göteborgs Stads hemsida står att det salutogena arbetssättet har som målsättning 

att genomsyra hela verksamheten inom äldreomsorgen. Beslutet togs år 2008 och 

implementeringen skulle ske inom fyra år. Författaren vill undersöka hur vida de 

enhetschefer och medarbetare som intervjuats tycker att det salutogena arbetssättet 

överensstämmer med den dagliga verksamheten de upplever i sitt arbete inom 

äldreomsorgen.  

  

I resultatanalysen som gjordes framkom tre olika teman. Dessa var salutogent arbetssätt, 

förändringsarbete och resurser.  

I intervjuerna framkom att både medarbetare och enhetschefer hade eller i varje fall 

trodde sig ha en god kännedom om vad ett salutogent arbetssätt innebar. Det framkom 

att enhetschefer hade skiftande längd på utbildning inom salutogent arbetssätt och i de 

fall som det ingått i ledarskapsutbildningen hade försök till införande av det salutogena 

arbetssättet nått längre än där utbildning saknades hos enhetschefen. Arbetet med 

införandet av det salutogena arbetssättet visade sig dock ha avtagit under tid. I 

intervjuerna nämns både av enhetschefer och av medarbetare att de har en känsla av att 

implementeringen inte riktigt kommit igång och att de väntar på att någon ska ta tag i 

det. Vem denne någon är uttrycks som att den ska komma från överordnad som helst 

levererar ett färdigt material till grund för införandet av arbetssättet.   

Alla respondenterna har visat sig ha positiv inställning till det salutogena arbetssättet. 

Det fokuseras mycket på brukarna och hur den äldre som individ ska få ett mer positivt 

innehållsrikt liv. Att arbetssättet skulle genomsyra hela verksamheten har endast nämnts 

när jag direkt ställt frågan. Någon enhetschef tyckte sig försöka arbeta efter det 

salutogena i sin verksamhet men när frågan om denne tyckte att denne själv kände av 

det från sin chef blev svaret svävande. Svaret var också svävande och det var svårt att 

på ett konkret sätt beskriva hur de som ledare arbetade salutogent med medarbetarna. 

De intervjuade medarbetarna ville enbart fokusera på brukarna och tänkte inte alls in sig 

själva i en del av ett salutogent förhållningssätt. Däremot var alla intervjuade, 

enhetschefer och medarbetare, överens om att KASAM var en viktig del. Alla 

respondenter upplevde ett KASAM men hade funderingar på om så många andra i 

verksamheten hade det. Detta för min diskussion till avsaknaden av gemensamma mål 

som nämndes i medarbetarintervjuerna. Att själv uppleva att man har KASAM och 

ifrågasätta om andra har det kan visa på att gruppen består av individuella mål och inte 

gemensamma vilket Senge (2006, s. 216) anser vara grunden till en grupps utveckling. 

Detta tillstånd i organisationen kopplar jag till managementsystemet (Hanson, 2010, s. 

184) och som Hanson (2010) också beskriver dominerar i den patogena organisationen 

där individen söker egna lösningar på de problem som uppstår i stället för ett mer 

solidariskt agerande vilket är ett typisk salutogent kännetecken.   

 

Drivkraften i denna organisatoriska förändring visar sig efter intervjuerna vara av 

kulturell karaktär. Att äldreomsorgen genomsyras av det salutogena arbetssättet känner 
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inte vare sig medarbetare eller enhetschefer igen. Resultatet visar på Corporation social 

responsibility, CSR som Alvesson och Sveningsson (2007, s. 238) beskriver som 

förändringar som föreslås i en organisation för att se bra ut och ligger rätt i tiden. 

Beslutet att införa arbetssättet visar att organisationen tar sitt sociala ansvar utåt sett 

men resultat liknar den beskrivning Alvesson och Sveningsson (2007) gör att det bara 

skapar administrativa rutiner vilket aldrig berör den verksamhet som det huvudsakligen 

ska beröra. Att det står på hemsidan innebär inte i det här fallet att det praktiseras i den 

reella verksamheten. Detta stöds också av den utvärdering som visar på att det inom den 

aktuella stadsdelen ett år efter implementeringens början helt saknades en aktuell 

handlingsplan för hur implementeringen skulle ske på boenden men att arbetet fortsätter 

med utvecklingen av genomförandeplaner och social dokumentation dock med 

skiftande framgång (Göteborgs Stad, 2011). År 2012 redovisar processamordnaren för 

staden att förändringsarbetet för att införa det salutogena arbetssättet inte nått så stor 

framgång som förväntats. Nämnda orsaker kan vara att stadens stadsdelar har 

sammanslagits och omorganiserats från att vara 21 till att bli 10 till antalet. Det 

konstateras också att det är svårt att ändra invanda synsätt och beteenden. Och att målet 

har varit för högt ställt utifrån de förutsättningar som varit (Göteborgs Stad, 2012). 

 

Besparingar och sänkt bemanningskrav under den tid som gått efter år 2008 är en 

återkommande faktor i alla intervjuer som gjorts i denna undersökning. Både 

enhetschefer och medarbetare har under intervjuerna efterfrågat rätta resurser för att 

kunna implementera arbetssättet. Det salutogena arbetssättet har beskrivits som ett sätt 

att frigöra energi (Hanson, 2010, s. 157) vilket skulle kunna generera resurser. Rätt 

resurs är personalbemanning, kompetenser, schemaläggning, hur arbetet är organiserat, 

ledning, kommunikation och vilka relationer de olika aktörerna har i sitt samarbete 

(Westlund, 2005, s. 138). I denna studie har medarbetarna uttryckt ledarskap, 

kompetens och hur arbetet är organiserat som viktiga faktorer för rätt resurs. Kompetens 

uttrycks av medarbetarna som en blandning av utbildning, personlighet och fallenhet. 

Medarbetarna anser det är bra med krav om undersköterskeutbildning men anser det lika 

viktigt med språkkunskaper för att inte missförstånd ska uppstå. Personlighet och 

fallenhet tillhör den mjuka kompetensen och anses av medarbetarna svårare att lära in 

men dock så viktig. När medarbetarna uttrycker kompetens angående ledarskap vill man 

ha en tydlig, rättvis men framför allt en närvarande chef. Hos enhetscheferna är 

personalbemanning och kompetens utmärkande. Kompetensen uttrycks som bra 

utbildning och förståelsen för varför man är på jobbet och vilka man är till för. Den 

mjukare delen tas inte upp så ofta som bland medarbetarna.  

 

Avsaknad av resurser är en bidragande orsak till systemfel vilka ger 

kvalitetsbristkostnader. Kostnader uppstår genom högt sjukskrivningstal, hög 

personalomsättning eller kostnader för bristfällig omvårdnad. Medarbetarna påtalade 

rörigheten i verksamheten, att många var sjukskrivna, ostrukturerade scheman, och att 

de inte visste var eller med vem de skulle arbeta med. Brister i omvårdnaden som hade 

lett till fler såromläggningar som inte bara drabbade den enskilde brukaren utan 

förbrukade stora resurser bland medarbetarna. Brist på kontinuitet skapade också en oro 

bland brukarna vilket medarbetarna ansåg krävde stora resurser. 

 

Det fanns också antydningar till att det i all röra bland medarbetarna gick att komma 

undan, spela allmänt ovetande och på så sätt låta någon annan ta ansvar för det arbete 
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och ansvar som borde ha fördelats på ett jämnare sätt bland medarbetarna. Det 

efterfrågades av medarbetarna ett mer närvarande ledarskap. 

  

Undersökningen påvisar att det patogena arbetssättet kanske fortfarande är fast förankrat 

i verksamheten. Tillfälliga lösningar tar upp den mesta tiden i arbetet och någon tid för 

långsiktig planering ges det inte utrymme för.  

 

SLUTSATSER 

Viljan finns både hos medarbetare och hos enhetschefer att implementera det salutogena 

arbetssättet men det är fortfarande det patogena arbetssättet som är dominerande inom 

denna stadsdel. Skillnaden idag mot före beslutet att införa det salutogena arbetssättet 

märks inte bland medarbetarna. Både enhetschefer och medarbetare säger sig 

fortfarande vänta på material och vägledning till att införa det salutogena arbetssättet.  

 

Det salutogena arbete som idag bedrivs förekom lika mycket före beslutet att införa det 

och har i praktiken endast fått en benämning. Snarare tycker medarbetarna att det 

genom nedskärningar och personalminskningar bedrivs mindre salutogent arbete nu än 

före beslutet att införa arbetssättet. Enhetscheferna tycker sig se någon men inte 

markant skillnad. Framför allt tycker enhetscheferna att man sätter ord på det salutogena 

arbetet men att det är samma arbete som alltid har bedrivits. Både enhetschefer och 

medarbetare fokuserar på brukarna när diskussionen om det salutogena arbetet förs 

vilket visar att de inte tänker in sig själva i arbetssättet och att inte arbetssättet 

genomsyrar hela verksamheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

 

REFERENSER 

Ahrne, G., Roman, C. & Franzen, M. (2003). Det sociala landskapet. Göteborg: 

Bokförlaget Korpen 

 

Alvesson, M. & Sveningsson, S. (2007). Organisationer, ledning och processer. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Antonvsky, A. (1991). Hälsans mysterium. Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur 

 

Batalden, P. & Davidoff, F. (2007). What is” quality improvement” and how can it 

transform healthcare? Qual.Saf.Health Care 2007; 16. ss. 2-3. 

 

Beer, M. & Nohria, N. (2000). Cracking the Code of Change. Harvard Business Review 

78, no. 3 (May–June 2000). ss. 133–141. 

 

Bruzelius, L. & Skärvad, P. (2004). Integrerad organisationslära. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Eriksson, B. & Häger, B. (2012). Salutogen omsorg och vård i praktiken - Omsorg och 

vård för ett helt liv (FOU – rapport 2012:2). Karlstad: Karlstads universitet - Fakulteten 

för samhälls- och livsvetenskaper - FoU Välfärd Värmland  

 

Fiberg, F.(2006,2012). Dags för uppsats – vägledning för litteraturbaserade 

examensarbeten. Studentlitteratur 

 

Granskär, M. & Höglund-Nielsen, B. (2012). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- 

och sjukvård. Studentlitteratur 

 

Göteborgs stad (2008). Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning på nätet 

http://www.vartgoteborg.se/prod/sk/vargotnu.nsf/1/vard_o_omsorg,nytt_forhallningssat

t_ska_se_till_det_friska_hos_aldre [2014-03-30] 

 

Göteborgs stad (2009). Samspel; En tidning från Senior Göteborg till anställda inom 

vård och omsorg av äldre i Göteborgs Stad. Nummer 1/2009 

 

Göteborgs stad (2010). Samspel; En tidning från Senior Göteborg till anställda inom 

vård och omsorg av äldre i Göteborgs Stad. Nummer 2/2010 

 

Göteborgs Stad (2011). Tjänsteutlåtande Diarienummer N133-0116/1. Göteborg 

http://www5.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/B38A

DF645C2E3A11C1257911002F9CFC/$File/RA_Uppfoljningsrapport_2_OrgryteHarlan

da_2011_09_27.pdf?OpenElement [2014-12-04] 

 

Göteborgs Stad (2012). Tjänsteutlåtande Diarienummer 0166/12&1781/1. Göteborg 

http://www5.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/4D908

http://www.vartgoteborg.se/prod/sk/vargotnu.nsf/1/vard_o_omsorg,nytt_forhallningssatt_ska_se_till_det_friska_hos_aldre
http://www.vartgoteborg.se/prod/sk/vargotnu.nsf/1/vard_o_omsorg,nytt_forhallningssatt_ska_se_till_det_friska_hos_aldre
http://www5.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/B38ADF645C2E3A11C1257911002F9CFC/$File/RA_Uppfoljningsrapport_2_OrgryteHarlanda_2011_09_27.pdf?OpenElement
http://www5.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/B38ADF645C2E3A11C1257911002F9CFC/$File/RA_Uppfoljningsrapport_2_OrgryteHarlanda_2011_09_27.pdf?OpenElement
http://www5.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/B38ADF645C2E3A11C1257911002F9CFC/$File/RA_Uppfoljningsrapport_2_OrgryteHarlanda_2011_09_27.pdf?OpenElement
http://www5.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/4D908AC730E5F62FC1257995005340F8/$File/1.4_20120208.pdf?OpenElement


 24 

AC730E5F62FC1257995005340F8/$File/1.4_20120208.pdf?OpenElement [2014-12-

04] 

 

Göteborgs stad (2014). Lagar och regler. Göteborg 

http://goteborg.se/wps/portal/invanare/omsorg-o-hjalp/aldre/lagar-och-

regler/!ut/p/b1/04_SjzQyNzQ1NTeyMNOP0I_KSyzLTE8syczPS8wB8aPM4gMMvQIt

nAwdDfzdLd0MPEO8A9z8vH0s3N0NgAoigQoMcABHA0L6_Tzyc1P1c6NyLABfbjs

f/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ [2014-12-10] 

 

Hanson, A.(2010). Salutogent ledarskap – för hälsosam framgång. Stockholm: Gothia 

Fortbildning 

 

Henriksen, E. & Rosenqvist, U. (2003). Contradictions in elderly care: a descriptive 

study of politicians’ and managers’ understanding of elderly care 

Health and Social Care in the Community 11(1), ss. 27–35 

 

Lindström, B. & Eriksson, M. (2005) Salutogenesis. J Epidemiol Community Health 

2005;59, ss. 440-442 doi:10.1136/jech.2005.034777 

 

Ljusenius, T. & Rydqvist, L. (1999). Friskt ledarskap - ledarskap ur ett 

hälsoperspektiv. Stockholm: Prevent och författarna  

 

Maslow, A. H. (1954). Motivation and Personality. New York: Harper & Row 

Meyer, J W.& Rowan B.(1977). Institutional organizations: formal structure as myth 

and ceremony. American Journal of Sociology, 83. ss. 340-363. 

Senge, P. (2006). Den femte disciplinen. Stockholm: Thomson Fakta AB 

 

Socialdepartementet (2005). Riv ålderstrappan! Livslopp i förändring (Sammanfattning 

av diskussionsbetänkandet av den parlamentariska äldreberedningen SENIOR 2005, 

SOU 2002:29) Stockholm: Socialstyrelsen 

 

Socialstyrelsen (2010). Lägesrapport 2010 – Folkhälsa - Hälso- och sjukvård - Individ- 

och familjeomsorg - Stöd och service till personer med funktionsnedsättning - Vård och 

omsorg om äldre. Stockholm: Socialstyrelsen 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-3-14/documents/2010-3-

21%20l%C3%A4gesrapport%202010.pdf [2014-10-04] 

 

Socialstyrelsen (2012). Allmänna råd - Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre 

(SOSFS 2012:3) Stockholm: Socialstyrelsen  

 

Socialstyrelsen (2013a). Äldres behov i centrum - Vägledning för behovsinriktat och 

systematiskt arbetssätt med dokumentation av äldres behov utifrån ICF. Stockholm: 

Socialstyrelsen 

 

http://www5.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/4D908AC730E5F62FC1257995005340F8/$File/1.4_20120208.pdf?OpenElement
http://goteborg.se/wps/portal/invanare/omsorg-o-hjalp/aldre/lagar-och-regler/!ut/p/b1/04_SjzQyNzQ1NTeyMNOP0I_KSyzLTE8syczPS8wB8aPM4gMMvQItnAwdDfzdLd0MPEO8A9z8vH0s3N0NgAoigQoMcABHA0L6_Tzyc1P1c6NyLABfbjsf/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://goteborg.se/wps/portal/invanare/omsorg-o-hjalp/aldre/lagar-och-regler/!ut/p/b1/04_SjzQyNzQ1NTeyMNOP0I_KSyzLTE8syczPS8wB8aPM4gMMvQItnAwdDfzdLd0MPEO8A9z8vH0s3N0NgAoigQoMcABHA0L6_Tzyc1P1c6NyLABfbjsf/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://goteborg.se/wps/portal/invanare/omsorg-o-hjalp/aldre/lagar-och-regler/!ut/p/b1/04_SjzQyNzQ1NTeyMNOP0I_KSyzLTE8syczPS8wB8aPM4gMMvQItnAwdDfzdLd0MPEO8A9z8vH0s3N0NgAoigQoMcABHA0L6_Tzyc1P1c6NyLABfbjsf/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://goteborg.se/wps/portal/invanare/omsorg-o-hjalp/aldre/lagar-och-regler/!ut/p/b1/04_SjzQyNzQ1NTeyMNOP0I_KSyzLTE8syczPS8wB8aPM4gMMvQItnAwdDfzdLd0MPEO8A9z8vH0s3N0NgAoigQoMcABHA0L6_Tzyc1P1c6NyLABfbjsf/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-3-14/documents/2010-3-21%20l%C3%A4gesrapport%202010.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-3-14/documents/2010-3-21%20l%C3%A4gesrapport%202010.pdf


 25 

Socialstyrelsen (2013b). Begreppsklustret brukare. Stockholm: Socialstyrelsen 

http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/laddaner/Documents/bilaga-1-

begreppsklustret-brukare.pdf [2014-04-29] 

 

Svedberg, L. (2007). Gruppsykologi. Om grupper, organisationer och ledarskap. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Tilander, K., Fackel, M. & Tiller, T. (2005). Reflektion på tjänstetid - Att stärka 

arbetsglädje, självkänsla och framtidstro. Slutrapport från projektet reflekterande 

arbetsplatser. Karlstad: Utvecklings- och utvärderingscentrum (UUC) vid 

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Karlstads kommun.  

http://www.tilanderreflektion.se/files/Documents/reflarbpl_slutrapport.pdf [2014-10-04] 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk 

samhällsvetenskaplig forskning http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf [2014-09-01]  

 

Wiesmann, U., Niehörster, G. & Hannich, H. (2009). Subjective health in old age from 

a salutogenic perspective. British Journal of Health Psychology 14. ss.  767–787. The 

British Psychological Society 

 

Westlund, P. & Sjöberg, A. (2005). Antonovsky inte Maslow. Stockholm: Fortbildning i 

Stockholm AB 

 

Westlund, P. & Sjöberg, A. (2008). Planera för mirakel. Stockholm: Fortbildning i 

Stockholm AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/laddaner/Documents/bilaga-1-begreppsklustret-brukare.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/laddaner/Documents/bilaga-1-begreppsklustret-brukare.pdf
http://www.tilanderreflektion.se/files/Documents/reflarbpl_slutrapport.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


 26 

 

 

 

     Bilaga 1 

 

 
Intervjuguide till enhetschefer 

 

Kort presentation, man/kvinna, ålder, utbildning relevant för nuvarande tjänst.  

 

Hur länge har du innehaft nuvarande tjänst? 

 

Var du verksam inom Göteborg Stad när beslutet togs att införa det salutogena 

arbetssättet? Vilken befattning hade du då? 

 

Har du fått ledarskapsutbildning i det salutogena arbetssättet? När? I samband med 

implementeringen eller efteråt? 

 

Tycker du att det arbetas efter förhållningssättet idag i din verksamhet? 

I så fall, hur? Gärna konkreta exempel. 

 

När det gäller ditt ledarskap genomsyras det av det salutogena synsättet? Hur? 

 

Finns det skillnad i verksamheten idag mot före införandet av det salutogena 

arbetssättet? Hur märks det för brukarna, medarbetarna och ledarskapet? 

 

Finns det för eller nackdelar med ett salutogent förhållningssätt? 

 

Uttrycket KASAM nämns ofta i samband med salutogent förhållningssätt. Tycker du att 

det genomsyrar hela verksamheten? (brukare, medarbetare, chefer, samordnare, 

sjuksköterskor, rehab). 

 

Arbetas det aktivt och i så fall hur med att stärka KASAM? 

 

Upplever du att själva arbetssättet kunde ha införts på något annat sätt? Hur då i så fall? 
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     Bilaga 2 

 

 

 

Intervjuguide till medarbetare 

 

Kan du presentera dig kort vem du är, utbildning, hur länge du jobbat inom yrket och 

hur länge du jobbat här på detta boende. 

 

Var du verksam inom Göteborg Stad när beslutet togs att införa det salutogena 

arbetssättet? Vilken befattning hade du då? 

 

Vilken utbildning eller information har du fått i salutogent förhållningssätt? 

 

Tycker du att det arbetas efter förhållningssättet idag i din verksamhet? I så fall, hur? Ge 

gärna konkreta exempel. 

 

Finns det ett salutogent förhållningssätt i ditt möte med brukaren och hur visar det sig? 

Ge gärna konkreta exempel. 

 

Hur arbetar ni i verksamheten för att utveckla det salutogena förhållningssättet? 

 

Finns det för eller nackdelar med det salutogena arbetssättet? Ge gärna konkreta 

exempel. 

 

Ser du att arbetssättet har förändrats efter att beslutet togs, 2008, att införa de salutogena 

arbetssättet?  

 

Uttrycket KASAM nämns ofta i samband med salutogent förhållningssätt. Är du insatt i 

vad det är och tycker du i så fall att det genomsyrar hela verksamheten? (brukare, 

medarbetare, chefer, samordnare, sjuksköterskor, rehab) 

 

Upplever du att själva arbetssättet kunde ha införts på något annat sätt? Hur då i så fall? 
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     Bilaga 3 

 

 
Informationsbrev till enhetschefer                                                      

 

 

 

      

 

 

Hej! 

 

Jag heter Kerstin Eriksson och är studerande på Vård- och omsorgsadministration med 

inriktning på  ledarskap, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör jag ett 

examensarbete med inriktning på det salutogena arbetssättet. Jag vill genom kvalitativa 

intervjuer som tar ca 30 min att genomföra undersöka hur det har implementerats och 

används i äldreomsorgens verksamhet.  

 

Jag vill också undersöka om det är någon skillnad på hur enhetschefen och medarbetare 

ser på det salutogena arbetssättets implementering och vill därför också intervjua en av 

dina medarbetare.  

 

Syftet är att undersöka om medarbetare och enhetschefer anser att det salutogena 

arbetssättet har implementerats i den dagliga verksamheten. Jag vill också undersöka 

om det finns någon skillnad i hur medarbetare och enhetschefer upplever att det 

salutogena arbetssättet bedrivs inom samma verksamhet.  

 
Frågeställningar är: 
Upplever enhetschefer och medarbetare att de arbetar salutogent sex år efter att 

Göteborgs stad tog beslutet att införa det salutogena arbetssättet inom vård och omsorg? 

 

Upplever enhetschefer och medarbetare att deras arbetssätt har förändrats sedan beslutet 

om det salutogena arbetssättet togs i Göteborgs stad?   

 

Finns det en skillnad i hur enhetschefer och medarbetare upplever implementeringen av 

det salutogena arbetssättet inom äldreomsorgen? 

 

Jag bifogar de frågor som jag har tänkt utgå ifrån och är mycket tacksam om du kan ta 

dig tid till att svara på dem. Jag kommer gärna till dig och gör intervjuerna och ser 

gärna att du föreslår en tid och plats som passar dig. 

 

Uppgifter som kan identifiera deltagare tas bort vid transkriberingen av intervjuerna. 

Ingen obehörig har tillgång till datamaterialet.  
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Vid publicering kommer det analyserande resultatet att vara avidentifierat. 

Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst. 

 

Min handledare i examensarbetet är x, Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i 

Borås. E-post:  

 

Vänliga hälsningar  

Kerstin Eriksson 

E-post:  

Telefon  
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Bilaga 4 

 

Informationsbrev till medarbetare                                                      

 

 

 

      

 

 

Hej! 

 

Jag heter Kerstin Eriksson och är studerande på Vård- och omsorgsadministration med 

inriktning på  ledarskap, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör jag ett 

examensarbete med inriktning på det salutogena arbetssättet. Jag vill genom kvalitativa 

intervjuer som tar ca 30 min att genomföra undersöka hur det har implementerats och 

används i äldreomsorgens verksamhet.  

 

Syftet är att undersöka om medarbetare och enhetschefer anser att det salutogena 

arbetssättet har implementerats i den dagliga verksamheten. Jag vill också undersöka 

om det finns någon skillnad i hur medarbetare och enhetschefer upplever att det 

salutogena arbetssättet bedrivs inom samma verksamhet.  

 
Frågeställningar är: 
Upplever enhetschefer och medarbetare att de arbetar salutogent sex år efter att 

Göteborgs Stad tog beslutet att införa det salutogena arbetssättet inom vård och 

omsorg? 

 

Upplever enhetschefer och medarbetare att deras arbetssätt har förändrats sedan beslutet 

om det salutogena arbetssättet togs i Göteborgs Stad?   

Finns det en skillnad i hur enhetschefer och medarbetare upplever implementeringen av 

det salutogena arbetssättet inom äldreomsorgen? 

 

Jag bifogar de frågor som jag har tänkt utgå ifrån och är mycket tacksam om du kan ta 

dig tid till att svara på dem. Jag kommer gärna till dig och gör intervjuerna och ser 

gärna att du föreslår en tid och plats som passar dig. 

 

Uppgifter som kan identifiera deltagare tas bort vid transkriberingen av intervjuerna. 

Ingen obehörig har tillgång till datamaterialet.  

 

Vid publicering kommer det analyserande resultatet att vara avidentifierat. 

Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst. 

 

Min handledare i examensarbetet är x, Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i 

Borås. E-post:  
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Vänliga hälsningar  

Kerstin Eriksson 

E-post: 

Telefon  
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     Bilaga 5 

 

 

Informationsbrev till verksamhetschefer  

 

      

 

Hej  

Jag heter Kerstin Eriksson och studerar Vård- och omsorgsadministration med 

inriktning mot ledarskap på Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör jag 

ett examensarbete med inriktning på det salutogena införandet inom äldreomsorgen i 

Göteborgs stad. 

Syftet med examensarbetet är att se hur enhetschefer och medarbetare tycker att de idag 

arbetar med det salutogena arbetssättet.   

Enligt Göteborgs Stads hemsida står att det salutogena arbetssättet har som målsättning 

att genomsyra hela verksamheten inom äldreomsorgen. Beslutet togs år 2008 och 

implementeringen skulle ske inom fyra år. Jag vill undersöka hur vida de enhetschefer 

och medarbetare jag intervjuar tycker att det salutogena arbetssättet överensstämmer 

med den dagliga verksamheten de upplever i sitt arbete inom äldreomsorgen 

Metoden i examensarbetet är att göra en kvalitativ undersökning med tre enhetschefer 

och tre medarbetare på somatiskt äldreboende i xx.  

Efter att jag fått ett godkännande för mina intervjuer kommer jag att kontakta tre 

enhetschefer och tre av deras medarbetare för att göra intervjuer.  Varje intervju 

beräknas att ta ca 30 minuter och jag kommer gärna ut till arbetsplatsen för att göra 

intervjun i lämplig lokal. 

Uppgifter som kan identifiera deltagare tas bort vid transkribering av intervjuerna och 

ingen obehörig har tillgång till datamaterialet. Vid publicering kommer det analyserade 

resultatet att vara avidentifierat.  

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring.  

Jag handleds i examensarbetet av nedanstående handledare.  
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Hälsningar  

______________________  

Kerstin Eriksson   

E-post:  

Tfn 

  

Handledare:  

Institutionen för vårdvetenskap  

Högskolan i Borås  

E-post:   

 

 

Godkännande  
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Kerstin Eriksson genomför 

datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.  

 

 

Ort och datum 

 

 

 

_______________________________  

Namn  

 

Titel 

Kommun/kommundel 

 

Bifogar frankerat svarskuvert 
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Bilaga 6 

 

 

Definitioner 
 

Brukare - är en person som får, eller är föremål för en utredning om att få, individuellt 

behovsprövade insatser från socialtjänsten. Ordet används som samlingsnamn för en hel 

grupp men socialstyrelsen rekommenderar att inte använda ordet brukare om en enskild 

person. Ordet brukare kan då kännas som ett sorts avståndstagande. Annat ord som 

rekommenderas i det här fallet är "den äldre" (Socialstyrelsen, 2013b). 

 

Den äldre - Annan benämning för brukare. Den äldre rekommenderas och bör 

användas som benämning på en enskild brukare (Socialstyrelsen, 2013b).  

 
KASAM - KASAM är en förkortning av känsla av sammanhang  

 

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

består av de tre delarna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 1991, 

ss.17, 43). Känsla av sammanhang förkortas KASAM.  

 

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

sjuka (Antonovsky, 1991, s. 31).  

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

kan upprätthålla den (Antonovsky, 1991, s. 31). 

 

 

 

 

 

 


