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Sammanfattning 

Denna studie är en kvalitativ studie som baseras på Antonovskys teori om salutogenes och 

dess centrala begrepp, ”känsla av sammanhang” (KASAM). Syftet med föreliggande studie är 

att undersöka om det salutogena synsättet har betydelse för biståndsprocessen, samt hur KA-

SAM stärks i denna process. Resultatet som presenteras beskriver de tre delarna i KASAM: 

begriplighet, meningsfullhet samt hanterbarhet och hur dessa stärks i biståndsprocessen. I 

studien har det framkommit att biståndshandläggarna stärker de tre delarna av KASAM på 

olika sätt, men vi kan inte finna några belägg för att det salutogena synsättet är avgörande för 

deras sätt att stärka KASAM hos individen. Biståndshandläggarna stärker KASAM på ett för-

hållandevis bra sätt, men det finns delar i biståndsprocessen som kan förbättras. 

Nyckelord: salutogenes, KASAM, biståndsprocess, begriplighet, meningsfullhet, hanterbar-

het. 

 

Abstract 

This study is a qualitative study based on Antonovsky's theory of salutogenesis and the central 

concept of sense of coherence (SOC). The purpose of this study is to investigate if the 

salutogenic approach has an impact on the aid administration process, and how the concept of 

SOC is strengthened in this process. The result presented in the study describes the three 

components of SOC: comprehensibility, meaningfulness and manageability, and how these 

are reinforced in the aid administration process. The study has shown that aid administrators 

reinforce the three components of SOC in different ways, but any evidence that the 

salutogenic approach is crucial to their way of strengthening SOC of the individual cannot be 

found. Aid administrators strengthening SOC in a relatively good way, but there are parts of 

the aid administration process that can be improved. 

Keywords: salutogenesis, sense of coherence, aid administration process, comprehensibility, 

meaningfulness, manageability. 



 

 

  3 

Innehåll 

 

1. INLEDNING OCH BAKGRUND ...................................................................................... 5 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ................................................................................................................... 6 

1.2 DISPOSITION .................................................................................................................................................. 6 

2. TEORETISK REFERENSRAM ........................................................................................ 7 

2.1 SALUTOGENES ............................................................................................................................................... 7 

2.2 KASAM, SENSE OF COHERENCE .................................................................................................................. 7 

2.2.1 Starkt och svagt KASAM ....................................................................................................................... 8 

3. TIDIGARE STUDIER ....................................................................................................... 10 

3.1 AVHANDLINGAR OCH ARTIKLAR ................................................................................................................. 10 

3.1.1 Handläggningsprocessen .................................................................................................................... 10 

3.1.2 KASAM ............................................................................................................................................... 11 

3.2 DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I BISTÅNDSHANDLÄGGNING ........................................................................ 12 

3.2.1 Hembesök ........................................................................................................................................... 13 

3.2.2 Vårdplanering ..................................................................................................................................... 14 

3.2.3 Kommunicering .................................................................................................................................. 14 

3.2.4 Beslut .................................................................................................................................................. 15 

3.3 SAMMANFATTNING ..................................................................................................................................... 15 

4. METOD ............................................................................................................................... 16 

4.1 VAL AV UNDERSÖKNINGSMETOD ................................................................................................................ 16 

4.2 DATAINSAMLING OCH GENOMFÖRANDE ...................................................................................................... 16 

4.3 BEARBETNING OCH ANALYS ........................................................................................................................ 17 

4.4 VALIDITET OCH RELIABILITET ..................................................................................................................... 17 

4.5 FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN ......................................................................................................... 18 

5. RESULTAT ........................................................................................................................ 19 

5.1 HEMBESÖKET .............................................................................................................................................. 19 

5.2 VÅRDPLANERING ........................................................................................................................................ 20 

5.3 KOMMUNICERING ........................................................................................................................................ 21 

5.4 BESLUT ....................................................................................................................................................... 22 

5.5 SAMMANFATTNING ..................................................................................................................................... 23 

6. ANALYS ............................................................................................................................. 25 

6.1 BEGRIPLIGHET ............................................................................................................................................. 25 

6.1.1 Begriplighet i hembesök och vårdplanering ....................................................................................... 25 

6.1.2 Begriplighet i kommunicering ............................................................................................................ 26 

6.1.3 Begriplighet i beslut ............................................................................................................................ 27 

6.2 MENINGSFULLHET ....................................................................................................................................... 28 

6.2.1 Meningsfullhet i hembesöket ............................................................................................................... 28 



 

 

  4 

6.2.2 Meningsfullhet i vårdplanering .......................................................................................................... 29 

6.2.3 Meningsfullhet i kommunicering ........................................................................................................ 29 

6.2.4 Meningsfullhet i beslut ........................................................................................................................ 30 

6.3 HANTERBARHET .......................................................................................................................................... 30 

6.3.1 Hanterbarhet i hembesöket ................................................................................................................. 30 

6.3.2 Hanterbarhet i vårdplanering ............................................................................................................. 30 

6.3.3 Hanterbarhet i kommunicering ........................................................................................................... 31 

6.3.4 Hanterbarhet i beslut .......................................................................................................................... 31 

6.4 SAMMANFATTANDE ANALYS ....................................................................................................................... 31 

7. DISKUSSION OCH SLUTSATS ...................................................................................... 33 

KÄLLFÖRTECKNING ........................................................................................................ 35 

BILAGA 1 ............................................................................................................................... 37 

BILAGA 2 ............................................................................................................................... 38 



 

 

  5 

1. Inledning och bakgrund 

Traditionellt har både den sociala omsorgen och sjukvården präglats av ett patogent synsätt. 

Detta synsätt utgår ifrån det sjuka och försöker bota det för att skapa hälsa. När Ädelreformen 

antogs 1992 överfördes ansvaret för äldreomsorgen och medicinskt färdigbehandlade patien-

ter från landstinget till kommunerna. Detta ledde till att långvårdsavdelningarna, där man var 

inskriven som patient, försvann och dessa omformades till ålderdomshem och servicehus 

istället, samt en utbyggnad av hemtjänsten. För att kunna ta del av dessa kommunala insatser 

måste den enskilde ha ett beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen. De omformade verksam-

heterna kan lättare associeras till det friska hos patienten, till stor del för att patienterna ses 

som omsorgstagare. Att se det friska för att skapa förutsättningar för en god omsorg blir allt 

viktigare. Det salutogena synsättet säger just det, att utgå ifrån det friska för att befrämja häl-

san istället för att utgå ifrån det sjuka, som i det patogena synsättet (Westlund & Sjöberg, 

2005; Mellström, 2006; Lindelöf & Rönnbäck, 2007). 

Aaron Antonovsky utvecklade för mer än 30 år sedan begreppet salutogenes och i Sverige 

förespråkas begreppet starkt av Peter Westlund. Det salutogena perspektivet är ett centralt 

begrepp i vår studie. Det salutogena perspektivet lyfter fram det friska och är en strävan mot 

en så bra hälsa som det går i det aktuella fallet. Det handlar om att utnyttja de möjligheter som 

finns för att stärka den enskildes KASAM, eftersom ett starkt KASAM har betydelse för god 

hälsa (Antonovsky, 1991). KASAM är ett begrepp i den salutogena teorin som betyder ”käns-

lan av sammanhang”. Detta i sin tur kan brytas ner i tre olika delar, meningsfullhet, begriplig-

het och hanterbarhet. Westlund har i mer än 10 år argumenterat för att äldreomsorgen bör 

verka utifrån det salutogena synsättet (Westlund, 2009). Kommunerna skall verka utifrån so-

cialtjänstlagen, som redan idag har en formulering som anammar det salutogena synsättet. Ett 

exempel är helhets- och närhetsprinciperna som pekar på vikten av att se hela människan i en 

situation. Individen har både starka och svaga sidor och att den är en del av en social miljö. 

Detta är helt i linje med Antonovskys tankar om KASAM (Bergstrand, 2009; Lindelöf & 

Rönnbäck, 2007). 

Västerås stad har till exempel fört in det nya salutogena synsättet på en övergripande nivå i 

socialnämndens nya riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verk-

samhet: ”Utredningarna ska präglas av ett salutogent förhållningssätt som stödjer den en-

skilde att få ett liv med meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet.” (Västerås stad, 2010, 

s.3) Här har socialtjänstlagen brutits ner till kommunala riktlinjer för att implementera synsät-

tet i kommunen, men synsättet måste föras vidare ner till en individnivå. 

Biståndshandläggare arbetar på individnivå med omsorgstagare. Dessa handläggare tar beslut 

om den enskildes omsorgsbehov. Vid behovsbedömningen skall biståndshandläggaren med 

hjälp av den enskildes uppfattning om sina hjälpbehov och en helhetsbild säkerställa livskva-

litet enligt socialtjänstlagen. Besluten kan se olika ut beroende vilken syn dessa biståndshand-

läggare har på den enskildes omsorgsbehov och vilket synsätt som råder. Vid ett salutogent 

synsätt skall biståndshandläggaren stärka den enskildes KASAM (Antonovsky, 1991). För 

behovsbedömningsprocessen innebär detta, att biståndshandläggaren arbetar situationsoriente-

rat snarare än sjukdomsorienterat (Westlund & Sjöberg, 2005). 

Vårt intresse väcktes utav Västerås stads nya riktlinjer som förespråkar ett salutogent synsätt. 

Det vi är intresserade av är att se om det salutogena synsättet har fått något genomslag i bi-

ståndshandläggarnas praktiska arbete. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka om det salutogena synsättet har betydelse för 

biståndsprocessen, samt hur KASAM stärks i denna process. 

 Har biståndshandläggarna ett salutogent synsätt i biståndsprocessen? 

 Hur stärker biståndshandläggarna KASAM hos den enskilde under biståndsprocessen? 

 

1.2 Disposition 

I kapitel 2 läggs teorin om salutogenes fram, samt det centrala begreppet KASAM. I kapitel 3 

redogörs för tidigare studier inom det område som vi valt att undersöka. Vi presenterar fyra 

avhandlingar och en artikel med underrubrikerna handläggningsprocessen och KASAM. I 

kapitel 3 redovisas även Westlunds och andra författares tankar kring ett salutogent synsätt i 

äldreomsorgen. Metoden för studien följer sedan i kapitel 4. Där har vi skrivit om metodvalet 

följt av urval och studiens genomförande där vi beskriver hur insamlandet av material senare 

skall genomföras. Dessutom diskuterar vi validitet och reliabilitet. Vidare nämner vi vårt hän-

synstagande till de fyra forskningsetiska principerna. Studiens resultat presenteras sedan i 

kapitel 5 och analyseras i kapitel 6. Slutligen diskuteras resultat, metod, etik i kapitel 7 och en 

slutsats läggs fram. 
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2. Teoretisk referensram 

Studien utgår ifrån Antonovskys (1923-1994) teori om salutogenes. Ett centralt begrepp i hans 

teori är sense of coherence, som på svenska översätts med ”känsla av sammanhang”. I det här 

kapitlet redovisas Antonovskys teori. 

 

2.1 Salutogenes 

I slutet av 1970-talet utvecklades begreppet salutogenes av den israeliske professorn i medi-

cinsk sociologi Aaron Antonovsky. Detta begrepp tog form vid en av hans studier då ett över-

raskande resultat visade på oväntat bra hälsa för judiska kvinnor som överlevt obarmhärtigt 

lidande (Antonovsky, 1991). Det salutogena synsättet, skriver Westlund (2009), kan sägas 

handla om hälsans ursprung. ”Saluto” anspelar på det latinska ordet för hälsa och ”genes” 

avser ursprung och tillblivelse. Enligt Antonovskys (1991) kommer alla människor någon 

gång i livet drabbas av oväntade och oförberedda påfrestningar. Hwang och Nilsson (2007) 

menar att det speciellt berör äldre människor. Påfrestningarna kan vara kroppsliga som till 

exempel sjukdom och funktionshinder, psykiska och/eller sociala såsom förlust av närstående. 

Det som intresserade Antonovsky (1991) var att likartade påfrestningar och stress påverkar 

vissa människor mindre än andra. Författaren belyser att människor har olika motståndskraft 

från arv och miljö som kommer att påverka människans förmåga att hantera psykosociala på-

frestningar. Antonovsky poängterar att det salutogena synsättet strävar mot att befrämja häl-

san och inte till att lösa problem. Medan ett patogent synsätt enligt Antonovsky helt riktar in 

sig på sjukdomens ursprung, menar han att det salutogena synsättet inte utesluter det patogena 

utan att dessa två synsätt samarbetar för att befrämja hälsan. I ett enbart patogent synsätt är 

synen på hälsa dikotomisk. Det vill säga att en person är antingen frisk eller sjuk, den har an-

tingen hälsa eller ohälsa. I det salutogena synsättet ses hälsa som ett kontinuum, där männi-

skan kan ha olika mycket hälsa. I detta synsätt ses även hälsa kunna existera i flera dimensio-

ner, där hälsa är uppbyggt av många delar. Så länge vi lever så har vi i alla fall någon del som 

är frisk. Det är inte två alternativ utan en sorts multidimensionell skala som en människas 

hälsotillstånd kan flytta sig fritt på. Medan det patogena synsättet koncentrerar sig på att söka 

orsaken till ohälsa, riktar det salutogena synsättet in sig på att söka hur ohälsa hanteras för att 

upprätthålla så stor hälsa som möjligt. Stressorer ses inte heller som något som behöver mot-

verkas eller botas utan som ett hinder som människan hanterar. Till exempel kan kommunens 

arbetsterapeuter anses hjälpa den äldre att handskas med nya förutsättningar då de instruerar 

den äldre hur den skall utföra dagliga sysslor på ett sätt som fungerar utefter de nya förutsätt-

ningarna de ställts inför. 

Det salutogena synsättet identifierar flera grundläggande aspekter kring hälsa, så som pro-

blemhantering, biologiska, materiella och psykosociala faktorer som ger människor resurser 

att hantera stressorer, samt en individs ”känsla av sammanhang” (KASAM). De biologiska 

faktorerna kan till exempel vara kunskap och intelligens, medan psykosociala kan vara socialt 

stöd. Dessa faktorer leder till ett starkt KASAM (Antonovsky, 1991). 

 

2.2 KASAM, Sense of Coherence 

Begreppet ”känsla av sammanhang” som förkortas KASAM på svenska, utvecklades av Aa-

ron Antonovsky för att förklara att en ”känsla av sammanhang” behövs föra att kunna sträva 

mot hälsa. Vi måste för att få denna ”känsla av sammanhang” i livet, förstå olika situationer 

som vi ställs inför, ha en tillit till att vi kan hantera dem, samt anse att det är meningsfullt att 
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hantera dessa situationer. KASAM består av tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Alla tre har betydelse men med olika vikt. De tre komponenterna påverkar 

dessutom varandra ömsesidigt. Ett exempel är att en upplevelse av meningsfullhet bidrar till 

motivation som i sin tur är central för att upprätthålla begriplighet och hanterbarhet. Det be-

hövs en helhet av alla tre komponenter, för att kunna hantera påfrestningar i livet (Antonovs-

ky, 1991). 

Antonovsky (1991) definierar begriplighet som en upplevelse av att ”de stimuli som härrör 

från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga” 

(s.41). Han menar att en människa med hög begriplighet har förmåga att uppskatta/värdera 

verkligheten mer än bara på ett känslomässigt plan i tron att det kommer att ordna sig. West-

lund (2009) betonar vikten av tydlig information och att ”begripligheten är beroende av män-

niskans intellektuella förmågor i form av minne, språk, logik, kreativitet med mera. Men ock-

så hennes erfarenheter, det liv hon lever och har levt samt hennes kunskaper” (s.18). Till ex-

empel beror äldres ”känsla av begriplighet” för en situation på deras tidigare liv i form av 

livsöde, utbildning med mera. När människan inte upplever begriplighet riskerar de att bli 

onödigt hjälplösa. Människan behöver kunskap för att kunna söka kunskap och har den äldre 

inte fått information om hur till exempel biståndsinsatserna skall utföras så är det svårt att veta 

vad individen ska utföra själv och vad hemtjänsten skall hjälpa till med. De har även förmå-

gan att förstå konsekvenser utifrån sammanhangets betydelse av sitt eget handlande. 

Begreppet hanterbarhet definieras av Antonovsky (1991) som ”de resurser som krävs för att 

man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga” (s.41). Med 

stimuli menas här detsamma som i definitionen för begriplighet. Hög hanterbarhet krävs för 

att kunna gå igenom påfrestningar och orättvisor för att inte känna sig som ett offer. Resurser 

behöver inte bara vara de som är under egen kontroll utan kan komma från till exempel när-

stående eller läkare, det vill säga socialt stöd. ”Känslan av hanterbarhet” kan höjas genom 

externa resurser såsom biståndsinsatser. Då hanterbarhet påverkas av begripligheten är det 

viktigt att biståndsinsatserna är just begripliga för att de ska ha effekt på hanterbarheten 

(Westlund, 2009). 

Antonovsky (1991) definierar begreppet meningsfullhet som när kraven i hanterbarhetsdefini-

tionen ”… är utmaningar, värda investering och engagemang.” (s.41) Han menar att när en 

människa med hög grad av meningsfullhet drabbas av en påfrestning kommer denne se detta 

mer som ett hinder, som går att ta sig över, än en fallgrop utan botten. En stark ”känsla av 

meningsfullhet” är en drivkraft för att komma igenom utmaningar i livet med en positiv ut-

gång. 

Andra författare som skrivit om begreppet meningsfullhet är Westlund och Sjöberg (2005). 

Författarna menar att meningsfullhet är en central komponent inom äldreomsorgen och lägger 

stor vikt på social samvaro, eftersom människan har behov av gemenskap med andra. Enligt 

Westlund (2009) är den samvaro som betyder mest, den med närstående släktingar eller hus-

djur. Han skriver vidare att delaktighet, fysiska/kulturella aktiviteter, självbestämmande och 

existentiella samtal kan ha till följd att höja meningsfullhet för den enskilde. Dock poängterar 

Westlund att det är mycket individuellt vad som upplevs meningsfullt. En stark ”känsla av 

meningsfullhet” gör både att omsorgsarbetet blir hanterbart och att resurser kommer att tillva-

ratas på ett tillfredsställande sätt för alla parter. 

 

2.2.1 Starkt och svagt KASAM 

Antonovsky (1991) skriver att biologiska, psykologiska och sociala omgivningsfaktorer (ho-

listiska perspektivet) tillsammans med livserfarenheter är förutsättningar som bidrar till hur 
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hög nivå av KASAM en individ har. Barnet utvecklar sin nivå av KASAM under uppväxten 

då det utsätts för stressorer. Antonovsky erkänner till viss del Eriksons utvecklingslära. Det 

han anammar är Eriksons resonemang om olika utvecklingsstadier och de olika kriser vi ställs 

inför i dessa. Erikson (2000) menar att hur vi hanterar dessa kriser kommer ge förutsättningar 

för hur vi hanterar kommande kriser genom livet, men det är först i övergången till vuxenål-

der, vid cirka 30 års ålder, som KASAM stabiliseras (Antonovsky, 1991). 

En individ som har starkt KASAM kan vid tillfälliga kriser/utmaningar genom livet sänkas till 

ett svagare KASAM, men så småningom återgår det till den ursprungliga nivån. Ytterligare 

betonar Antonovsky (1991) att den som har starkt KASAM inte känner sig sorglösare utan ser 

en utmaning som mindre konfliktfylld och mindre farlig, än de med svagt KASAM gör. Det 

som också skiljer är att personer med starkt KASAM söker efter olika lösningar för att kom-

ma igenom krisen/utmaningen på bästa möjliga sätt. Dock poängterar Antonovsky att starkt 

KASAM inte är en copingstil utan att det skapar förmåga att hantera utmaningen på bästa sätt 

och att använda de resurser som redan finns. Denna förmåga saknar en person med svagt KA-

SAM mer eller mindre, som då är mer känslomässigt engagerad till utmaningen. De upplever 

hopplöshet och ger istället upp och känner frustration, irritation och tvivlar på sin egen kom-

petens. Detta till skillnad från en person med starkt KASAM som lever ut sina känslor och 

förstår den verkliga orsaken istället för att lägga skulden på sig själv. På så sätt släpper spän-

ningar och därmed minskar stressnivån. 

Antonovsky (1991) anger tre negativa stressfaktorer. Den första stressfaktorn är kroniska 

stressorer och innebär omfattande utmaningar som innebär stora omställningar i livet såsom 

kronisk sjukdom, grava funktionshinder och åldrandet. De personer som har starkt KASAM 

ser möjligheterna men deras tidigare livserfarenheter som har betydelse för hur de kommer 

hantera utmaningen. Om möten efter omfattande utmaningar skriver Antonovsky (2005): 

”Frågan som måste ställas om varje möte mellan klient och kliniker, [i vårt fall bistånds-

handläggare] är alltså: Leder det klienten till en upplevelse av förutsägbarhet, balans 

och meningsfull medverkan, eller gäller det motsatta?” (s.170) 

Detta för att den enskilde skall få möjlighet att höja sitt KASAM. Antonovsky (1991) belyser 

också mötets sociala struktur och maktförhållanden. Personalen bör tänka på handlingsfrihe-

ten som finns och möjligheten till förändringar. Den andra stressfaktorn är livshändelsestres-

sorer och ger inte några omfattande förändringar för hälsotillståndet för personen, eftersom 

det rör sig om botbar sjukdom, skilsmässa eller att flytta till särskilt boende. Livshändelse-

stressorer kan vara drivande för personer med starkt KASAM, men dessa personer kan dock 

ändå känna sorg, oro, skuld och rädsla. Personer med svagt KASAM däremot känner ingen 

drivkraft utan bara ångest, förtvivlan, övergivenhet och passivitet när de blir utsatta för den 

här typen av stressorer. Den tredje stressfaktorn är dagliga förtretligheter som inte påverkar 

hälsotillståndet om det inte upprepas ofta. Exempel på detta kan vara trötthet och små konflik-

ter. 

Som tidigare sagts, så utvecklas KASAM under barndomen och tonåren för att sedan bli sta-

bilt i 30 års ålder. Därefter stärks en individs ”känsla av sammanhang” med åldern, men att 

den som lägst kan falla tillbaka till den nivå som individen hade då KASAM stabiliserades. 

Det betyder att trots att äldre personer som utsätts för många stressorer, bland annat kroniska 

sjukdomar, förändrad psykisk och fysisk kapacitet ändå kan ha en relativ hög ”känsla av 

sammanhang” (Carlsson & Dahlberg, 2002). KASAM-begreppet beskriver hur en individ 

handskas med stressorer i livet. I mötet med den enskilde kan vi aldrig veta från början om 

denne är utrustad med ett svagt eller starkt KASAM. Därför behövs alltid lyhördhet för att 

kunna stärka delar som är viktiga för just den individen. 
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3. Tidigare studier 

Ett salutogent förhållningssätt skall genomsyra utredningen och betraktas som en möjlighet 

till att verka för ett liv med meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet för den enskilde. 

Handläggningsprocessen är en central del av biståndshandläggarnas yrkesutövning i vilken vi 

vill studera den eventuella betydelsen av synsättet salutogenes, där KASAM är ett viktigt be-

grepp. I kapitlet presenteras fyra avhandlingar och en vetenskaplig artikel. Avsnittet är indelat 

i underrubriker under följande teman: handläggningsprocessen och KASAM. 

Sedan följer Westlunds och andra författares tankar kring salutogen biståndshandläggning. 

Efter detta redovisar vi hur vi delat upp processen för biståndshandläggning i dess olika mo-

ment för att ha en grundstruktur att utgå ifrån. Vi beskriver här tidigare praktiska arbeten och 

erfarenheter med salutogent synsätt i biståndsprocessen. Denna del av kapitlet är av vikt för 

förståelse av resultatet, varför den har fått tagit stor plats. 

 

3.1 Avhandlingar och artiklar 

3.1.1 Handläggningsprocessen 

Lidelöf och Rönnbäck (2004) har skrivit avhandlingen Att fördela bistånd: Om handlägg-

ningsprocessen inom äldreomsorgen. ”… syftet med avhandlingen är att beskriva och analy-

sera hur behovsbedömningen och beslutsfattandet inom äldreomsorgen hanteras i relation till 

lagstiftningen.” (s.16) Avhandlingen består av fyra studier inom tidsintervallet 1995-2001. 

Den första studien genomfördes genom aktgranskning och intervjuer med handläggare för att 

studera hur handläggarna gick tillväga. För den andra studien genomförde de en enkätunder-

sökning för att kartlägga attityder till formaliteter. I den tredje studien fokuserade de på bi-

ståndsbesluten genom en aktgranskning i olika steg. Den fjärde studien genomfördes som 

fokusgruppsamtal med handläggare om vad de själva anser om processen. Författarna skriver 

att handläggarna oftast använder sig av individuell behovsbedömning för hemtjänst insatser 

och särskilda boendeplatser. Det som begränsar deras handlingsutrymme är tillgängliga resur-

ser, behov/efterfrågan och lagens definition av skälig levnadsnivå. Enligt författarna ger lagen 

dock litet eller inget stöd för vem och under vilka förutsättningar hjälpinsatserna skall ges. De 

studerade handläggningsprocessen och fann ett handlingsmönster som bygger på formella och 

informella standarder och rutiner samt ”insatskatalogens utbudsstyrda behovsbedömning och 

beslutfattande” (s.191). Detta handlingsmönster har dessutom inte ändrats särskilt mycket 

trots omorganisationer. När man försöker standardisera handläggningsprocessen konstaterar 

de att det blir sämre för den enskilde, men det som hotar den enskilde mest är acceptansen av 

informella standarder och rutiner samt om bedömningen blir en rent administrativ rutin. Stan-

dardiseringen och de informella beslutsunderlagen gör det svårt för den enskilde att få sin sak 

prövad. För vårt arbete är artikeln relevant då den starkt motiverar individuell bedömning 

enligt socialtjänstlagens beslutsmodell ”… där individens unika situation bildar utgångs-

punkt…” (Lindelöf & Rönnbäck, 2004, s.191). 

En annan avhandling av intresse är Omsorg och relationer, om det känslomässiga samspelet i 

hemtjänsten av Ingvad (2003) som har undersökt samspelet mellan hemtjänstpersonalen och 

omsorgstagaren utifrån ett sociopsykologiskt perspektiv. Författaren ämnade studera hur den 

äldre och hemtjänstpersonalen uppfattar och tolkar varandra, samt vad de tror att relationen 

skall ge dem. Ingvad använde sig av tematiskt strukturerade djupintervjuer med omsorgsper-

sonal från sex olika grupper, samt arbetsledare för att studera omsorgspersonalens perspektiv. 

Vidare har 40 fallstudier kring den äldres bistånd använts för att studera den äldres perspektiv. 
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Han menar att de äldre befinner sig i underläge gentemot omsorgspersonalen och att de äldre 

därför strävar efter en jämställd relation. På grund av detta menar Ingvad att den äldre har ett 

socialt intresse av relationen, medan omsorgspersonalen försöker att hålla fast vid sin rang-

höghet i relationen. Trots detta utmärks ändå relationen av ett ömsesidigt beroende som hante-

ras genom att parterna antingen håller sig på avstånd eller närmar sig varandra. Det visade sig 

att vad de båda parterna förväntar sig av relationen är kopplat till sociala behov så som re-

spekt, erkännande och uppskattning från andra. Vanligt är att omsorgspersonalen anpassar sig 

till den äldre. Anpassar sig ingen av parterna kan detta leda till en konflikt mellan dem. Ing-

vad avslutar med att de båda parternas olika sociala sammanhang, till exempel hemtjänst-

grupp eller anhöriga till den äldre, kan påverka omsorgsgivaren och den äldres relation. Den-

na avhandling är intressant då den pekar på skillnader i omsorgsrelationer beroende på synsätt 

hos till exempel omsorgspersonalens sociala sammanhang (Ingvad, 2003). 

 

3.1.2 KASAM 

I det salutogena synsättet är begreppet KASAM centralt. Det finns flera skalor som är ämnade 

att mäta ”känslan av sammanhang”. Frågeformuläret KASAM-29 försöker besvara i vilken 

utsträckning livet upplevs som bergripligt, hanterbart samt meningsfullt. I avhandlingen Salu-

togenes, KASAM och socionomer har Gassne (2008) undersökt vad det är som mäts med frå-

geformuläret KASAM-29. Författaren samlade in longitudinella data från socionomstudenter 

och socialarbetare under fyra, fem och elva år. Gassne kom fram till att de resultat som KA-

SAM-29 mäter inte är stabilt över tiden. I sin studie såg författaren att resultaten för KASAM-

29 inte heller är relaterade till socioekonomisk position, kön eller ålder. Socionomstudenter-

nas resultat ändrades kraftigt under utbildningen. Socialarbetarna som var gifta hade betydligt 

starkare KASAM-29 än de som endast var sambo eller singlar. KASAM-29 tedde sig inte 

heller kulturellt oberoende i studien. Gassne fann att KASAM-29 hade hög tillförlitlighet, 

men att det är en metod som kan utvecklas. Då KASAM är ett centralt begrepp och starkt län-

kat till salutogenes är denna avhandling relevant för vår studie. 

I studien Antonovsky’s sense of coherence scale and its relation with quality of life: a syste-

matic review undersöker Eriksson och Lindström (2007) korrelationen mellan det salutogena 

begreppet KASAM och livskvalitet. Författarna gick igenom 458 vetenskapliga artiklar från 

åtta godkända databaser och 13 avhandlingar. 32 artiklar hade syftet att undersöka korrelatio-

nen mellan KASAM och livskvalitet. Författarna fann att KASAM har en inverkan på livs-

kvalitet, ju starkare KASAM desto bättre livskvalitet. Enligt Eriksson och Lindström är KA-

SAM en hälsoresurs som påverkar just livskvalitet hos människor. Den är aktuell för vår stu-

die då den undersöker det salutogena begreppet KASAM och om detta påverkar livskvalitet. 

Denna avhandling är intressant därför att den bidrar till att legitimera implementeringen av 

synsättet i verksamheter av den typ som vi ämnar studera. 

Söderhamn och Holmgren testade i en studie från 2004, KASAM bland fysiskt aktiva äldre i 

Sverige. Syftet med studien var att testa reliabiliteten och validiteten av den svenska versio-

nen av KASAM-29 bland dessa äldre. De fann att reliabiliteten var stark, det var bara två 

punkter av de 29 i frågeformuläret som inte var signifikanta i deras tester. De ansåg dock att 

frågeformulärets sammanlagda reliabilitet i den tidigare studien var så pass hög att det inte var 

meningsfullt att utesluta dessa två punkter i deras tester. Frågeformulärets validitet styrktes i 

deras tester och även fast Antonovsky ansåg att de tre begreppen begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet inte skall användas separat visade tester att begriplighet förklarade upp-

levd hälsa bättre än hela KASAM-begreppet. Sammanfattningsvis visade Söderhamn och 

Holmgrens studie att KASAM-29 är ett verktyg med hög reliabilitet och validitet vid studier 
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av KASAM hos fysiskt aktiva äldre. Denna studie ger tydlig koppling mellan det salutogena 

begreppet och äldre som grupp. 

 

3.2 Det salutogena synsättet i biståndshandläggning 

Westlund (2009) skriver om fördelar och nackdelar med att biståndshandläggaren försöker 

stärka den enskildes KASAM i biståndsprocessen. Det tre grundbegreppen i KASAM, begrip-

lighet, meningsfullhet och hanterbarhet sägs ha olika stor betydelse för en individs ”känsla av 

sammanhang”. Biståndsprocessen är svår att förstå sig på, speciellt när man som enskild har 

hamnat i en beroendeställning och KASAM redan är utsatt för påfrestningar. Westlund menar 

att det krävs delaktighet för att stärka individens KASAM i biståndsprocessen. För att säker-

ställa att den enskilde känner delaktighet krävs begriplighet Han menar att vägen till begrip-

lighet bland annat går genom att den enskilde får förståelse av biståndsbeslutet och också 

kännedom om sina rättigheter (socialtjänstlagen). Han menar att en salutogen biståndsprocess 

ökar delaktigheten för den enskilde vilket är en viktig faktor för att stärka ”känslan av begrip-

lighet”. En förutsättning för att den enskilde skall känna delaktighet är att biståndshandlägga-

ren ger både muntlig och skriftlig information om handlingsprocessen. Westlund anser även 

att det är viktigt att biståndshandläggaren tillsammans med den enskilde planerar dagordning-

en för mötet. Detta anser även Westlund och Sjöberg (2008) som dessutom rekommenderar 

upprepad information om möjliga insatser och boenden. Det skriver vidare att det är också 

viktigt att ge information om samhällets övriga utbud som till exempel mötesplatser och hus-

hållsnära tjänster. Detta bör göras innan formell ansökan inkommit. 

Salutogent synsätt vid kartläggningsprocessen gör det lättare för biståndshandläggaren att se 

till den enskildes hela behovsbild och de åtgärder som behövs för att stärka förmågor och 

kompensera brister (Westlund, 2009). Det är därför kartläggningsprocessen bör genomsyras 

av den enskildes upplevelse av sina behov och hur de skulle kunna tillgodoses (Lindelöf & 

Rönnbäck, 2007). Westlund och Sjöberg (2008) belyser vikten av att den enskilde skall vara 

medelpunkt vid mötet och ha inflytande över sin utredning och sitt beslut. Lika viktigt är att 

biståndshandläggaren är den som sitter med informationsansvar om biståndsprocessen till den 

enskilde. Vidare skriver Westlund (2009) att det är viktigt att få välja utförare och önska ser-

vicehus för att kunna påverka sin egen livssituation. Detta skapar förutsättningar för den en-

skilde att få en viss kontroll över situationen vilket leder till en ökad ”känsla av begriplighet”. 

Vikten av en persons delaktighet nämns i Socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453), 1 kap. 1 §, 

frivillighet och självbestämmande. Dessa är viktiga ledord då den enskilde befinner sig i ett 

beroendeförhållande och kan uppleva biståndshandläggaren som en person med inflytande 

över ens livssituation med hjälp av lagar och riktlinjer (Lindelöf & Rönnbäck, 2007). Dessut-

om har biståndshandläggaren en serviceskyldighet enligt Förvaltningslagen (FL, SFA 

1986:223), 4 §, och har ett ansvar att den enskilde får den stöd och hjälp som den behöver. 

Westlund (2009) menar att en låg ”känsla av begriplighet” kan medföra en känsla av övergi-

venhet och utanförskap. 

Westlund och Sjöberg (2005) lyfter meningsfullhet som en central komponent inom äldreom-

sorgen. Vad vi uppfattar som meningsfullt beror mycket av i vilken ålder vi befinner oss. Stor 

vikt menar författarna ligger på social samvaro, eftersom människan har behov av gemenskap 

med andra, men även betydelsen av att få blicka tillbaka på sitt liv och reflektera över det. Det 

hör ihop med den äldres mognad, utveckling och fulländning. En del i att stärka meningsfull-

heten hos den enskilde ligger i att lyssna och ge den äldre tid att samtala om vad den varit 

med om i livet och vad som är viktigt för denne. Har den äldre behov av att samtala om exis-
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tentiella frågor behöver biståndshandläggaren göra det möjligt och för det behövs tid (West-

lund & Sjöberg, 2008). 

Westlund (2009) skriver att det svåra för biståndshandläggaren är att upptäcka något som kan 

förstärka den enskildes KASAM och kunna erbjuda insatser som kan öka ”känslan av me-

ningsfullhet”. Dock anser Westlund att ”känslan av meningsfullhet” oftast saknas för den en-

skilde vid biståndsutredningen. Detta beror på att för mycket fokus läggs på hanterbarhet ut-

ifrån hur det går att få hjälp med de praktiska sysslorna för att kunna hantera vardagen. Den 

praktiska sysslan kan dock ha varit det som tillfört mening i tillvaron för den enskilde. Ett för 

stort fokus på det hanterbara leder till att det meningsfulla kanske tas ifrån den enskilde 

(Westlund & Sjöberg, 2008). Detta bekräftas av Lindelöf och Rönnbäck (2007) som skriver 

att det ofta är för mycket fokus på diagnos, bostad och familjesituation vid biståndsutredning-

en. 

För att lyfta fram friskfaktorer hos den enskilde och utnyttja de möjligheter som redan finns 

för att få ett liv med starkt KASAM bör biståndshandläggaren lägga fokus på möjligheter in-

för framtiden (Antonovsky, 1991). Å ena sidan skriver Westlund (2009) att, om biståndshand-

läggaren lägger mer fokus på problem inför framtiden riskerar ”känslan av meningsfullhet” att 

minska. Å andra sida kan det hjälpa biståndshandläggaren att få en bättre uppfattning om vad 

den enskilde behöver för resurser om alla problem kommer upp på bordet. 

För mycket resurser kan leda till bland annat passivitet och senare depression och för lite re-

surser kan ge bland annat negativ stress och frustation när det inte går att hantera vardagsli-

vets aktiviteter. Dessa känslor är av stor betydelse för ’’känslan av hanterbarhet’’. Det är vik-

tigt att finna rätt balans mellan belastning och resurser för att stärka ”känslan av hanterbar-

het”. ”Känslan av hanterbarhet” kan höjas genom externa resurser såsom biståndsinsatser 

(Westlund, 2009). 

I en biståndsprocess som utgår från ett salutogent synsätt ges den enskilde en möjlighet att 

vara delaktig i utredningen och biståndets innehåll. Delaktighet och information ger förutsätt-

ningar för att KASAM stärks i biståndsprocessen. Information ges för att skapa begriplighet 

så att den enskilde aktivt kan delta i utredningen. Om biståndsprocessen stärker KASAM be-

ror i stort på hur biståndsprocessen är utformad och i vilken grad den ger utrymme för just 

dessa delar (Westlund, 2009). För att stärka individens KASAM i biståndsprocessen behöver 

biståndshandläggaren och den organisation som denne jobbar i ”genomsyras av en kultur som 

prioriterar meningsfullhet och begriplighet samtidigt som omsorgstagare och patienter ses 

som resurser och deltagande medproducenter” (Westlund & Sjöberg, 2008, s.118). Framför 

allt behövs tid till alla de olika momenten som stärker KASAM (Westlund, 2009). 

 

3.2.1 Hembesök 

Hembesöket sker hemma hos den som har inkommit med ansökan (den enskilde). Den enskil-

de genomgår en stor förändring i livet och behöver tid för att stilla oron inför sin nya livssitua-

tion. Förutsättningarna ökar för den enskilde om mötet sker i sin hemmiljö genom att befinna 

sig inom sitt eget livsområde (Westlund & Sjöberg, 2008). Även Mellström (2006) menar att 

hemmiljön ger en trygghetskänsla som kommer den enskilde till fördel, då denne får lättare att 

öppna sig inför biståndshandläggaren. Hemmiljön underlättar dessutom en mer ömsesidig 

diskussion dem emellan. Tryggheten som hemmet erbjuder ger en bättre förutsättning för att 

individen skall känna sig ”sedd-hörd-lyssnad till” samt att individen skall känna att den möts 

utav ”ett jagstödjande förhållningssätt” (Westlund, 2009, s.19). Mellström (2006) anser att 

kartläggningen via hembesök är en förutsättning för en salutogen biståndshandläggning. En 



 

 

  14 

anledning är att den fysiska mål-miljön kan observeras utifrån den aktuella situationen, vilket 

gör det lättare att få en förståelse av den enskildes vanor, önskemål och konkreta behov. 

Uppföljningsmötet, som kan ske i hemmet men även per telefon, innebär att biståndshandläg-

garen stämmer av pågående beslut tillsammans med den enskilde och eventuellt dennes kon-

taktman. Avsikten är att se om det blivit några förändringar eller om det fortsätter som plane-

rat med insatserna och uppsatta mål. Som tidigare nämnts är delaktighet en förutsättning för 

starkt KASAM. Andra förutsättningar är att den enskilde får sina önskemål hörda samt är 

mottaglig för den information som ges (Westlund, 2009). Detta ökar ”känslan av begriplig-

het”. 

 

3.2.2 Vårdplanering 

Vårdplaneringsmöten sker på lasarettet när patienten är utskrivningsklar och när patienten har 

behov av både insatser från hälso- och sjukvårdslagen och bistånd utifrån socialtjänstlagen. 

Detta gör att flera personer behöver vara närvarande vid mötet. Det kan vara en sjuksköterska 

från avdelningen för att rapportera om patientens medicinska situation, kommunens distrikts-

sjuksköterska eller sjuksköterska från den utförare som kommer att ta över ansvaret för den 

enskilde. Det kan även vara en undersköterska som rapporterar över patientens hjälpbehov till 

biståndshandläggaren. Därutöver kan också andra vara närvarande på mötet till exempel an-

höriga, sjukgymnast, arbetsterapeut och personal från kommande utförare. Den enskilde är i 

en utsatt situation med kroniska stressorer, eftersom livssituationen och livskvaliteten föränd-

rats från oberoende till beroende. Dessutom kanske den enskilde behöver lämna sin livskam-

rat för att flytta till ett särkilt boende. Detta blir en stor belastning för den enskilde och West-

lund (2009) menar att det blir svårt för den enskilde att känna hanterbarhet över denna situa-

tion. Författaren anser att detta försvagar KASAM, eftersom det ställs orimliga krav från alla 

professioner vid vårdplaneringsmötet. Westlund menar att den enskilde inte har tillräckligt 

med resurser för att orka vara delaktig vid vårdplaneringsmötet och saknar kontroll över sina 

rättigheter och följden blir också en saknad ”känsla av begriplighet”. 

Mellström (2006) påpekar att biståndshandläggaren bör samtala med den enskilde i lugn och 

ro för att nå en förståelse för dennes uppfattning om önskningar och behov. Fokus bör ligga 

mer på sociala, psykiska och existentiella behov än de medicinska och fysiska. Dock skriver 

Westlund och Sjöberg (2008) att de olika professionerna behövs för att möjliggöra ett saluto-

gent förhållningssätt i biståndsprocessen. 

 

3.2.3 Kommunicering 

Westlund (2009) skriver att den enskildes delaktighet vid utredning och beslut är viktigt för 

att kunna få en ”känsla av begriplighet”. Detta anges även i Förvaltningslagen (FL SFS 

1986:223), 16-17 §§, kommunicering som innebär att den enskilde har rätt till insyn i besluts-

underlaget innan nämnden fattar något beslut. Den enskilde skall dessutom beredas möjlighet 

att lämna synpunkter. Detta speciellt när uppgifter kommer från andra och nämns i beslutun-

derlaget. Kommunicering av beslutsunderlaget är en stor del av stärkandet av individens KA-

SAM då det stärker just begripligheten. 
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3.2.4 Beslut 

Biståndshandläggarens uppgift är att göra en behovsbedömning med utgångspunkt från soci-

altjänstlagen som är en målinriktad ramlag. Utifrån socialtjänstlagen skall helhetssynen beak-

tas såsom biologiska, sociala, kulturella och psykologiska omgivningsfaktorer. Dessa omgiv-

ningsfaktorer bildar den enskildes sammanhang och har betydelse för hur den enskildes livs-

kvalitet upplevs (Lindelöf & Rönnbäck, 2007). Detta innebär att den enskildes alla hjälpbe-

hov skall beaktas för att tillförsäkra en skälig levnadsnivå. Socialtjänstlagen (SoL, SFS 

2001:453) säger att: 

”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat 

sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för 

sin livsföring i övrigt.” (4 kap. 1 §) 

Lindelöf och Rönnbäck (2007) menar att socialtjänstlagen har ett liknade synsätt på behov 

som ”känsla av sammanhang”, då även lagen har ett holistiskt perspektiv. Därtill finns också 

en likhet mellan salutogent synsätt och socialtjänstlagen. Det salutogena synsättet utgår ifrån 

möjligheter och resurser utifrån den enskildes förutsättningar. I jämförelse med socialtjänstla-

gen är det inte sjukdomen som kräver hjälpbehov utan närmare bestämt den enskildes livssi-

tuation och omgivning, samt vilka möjligheter och hinder som finns. I Socialtjänstlagen (SoL, 

SFS 2010:52) står det att: 

”Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall 

utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.” (4 

kap. 1 §) 

Biståndshandläggaren har vid bedömningen socialnämndens riktlinjer som vägledning. De ger 

ett tolkningsutrymme och ett visst handlingsutrymme, eftersom alla har olika behov och öns-

kemål (Lindelöf & Rönnbäck, 2007). 

 

3.3 Sammanfattning 

Den tidigare forskningen visar på olika problem och hinder omkring handläggningsprocessen. 

Dessa handlar om begränsat handlingsutrymme med tillgängliga resurser, behov/efterfrågan 

och lagens definition av skälig levnadsnivå. Studierna visade även andra hinder såsom kon-

flikter i omsorgsrelationen och dess sociala sammanhang. Vidare redovisar den tidigare 

forskningen både fördelar och nackdelar med handläggningsprocessen och KASAM. För det 

första motiveras individuell bedömning enligt socialtjänstlagens beslutsmodell starkt. För det 

andra är KASAM länkad till det salutogena synsättet. Ytterligare kan starkt KASAM ses som 

en hälsoresurs med påverkan på livskvalitén. Studierna visar att KASAM-29 ger god tillförlit-

lighet, men att det måttet kan utvecklas mer. Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

bör inte användas var för sig men begriplighet har stor betydelse för upplevd hälsa hos äldre. 

Westlund beskriver de olika delarna av KASAM och hur dessa är kopplade till handlägg-

ningsprocessen. Flera andra författare applicerar också Antonovskys teori på äldreomsorgen i 

Sverige. De har i sin litteratur tydligt kopplat det salutogena synsättet och KASAM till bi-

ståndsprocessen. 

För vår studie innebär den tidigare forskningen en förförståelse av den komplexa handlägg-

ningsprocessen samt det salutogena synsättets plats i sammanhanget. 
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4. Metod 

I kapitlet beskrivs först studiens metodval. Sedan följer studiens genomförande, tillväga-

gångssätt, validitet och reliabilitet och slutligen en redovisning av etiska hänsynstaganden. 

 

4.1 Val av undersökningsmetod 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie eftersom vårt syfte är att undersöka om det salutogena 

synsättet har betydelse för biståndsprocessen, samt hur KASAM stärks i denna process. Då 

studien avser att undersöka respondenternas upplevelser är den kvalitativa metoden den metod 

som skapar bäst förutsättning för att kunna samla in den kunskap vi söker (Trost, 1993). Det 

kvalitativa perspektivet menar Backman (2008) är subjektivt och beror av hur respondenterna 

tolkar och formar sin omgivning. Genom att undersöka deras individuella verklighet ger det 

oss en djupare förståelse för det vi avser undersöka. Ett deduktivt synsätt utgår från teorin för 

att förklara ett fenomen. Teorin testas här på empirin. Vi har valt att samla in empirin genom 

intervjuer med personer som jobbar med undersökningsområdet i verkligheten. Valet av re-

spondenter har varit utom vår kontroll. Vi har också genomfört en mindre litteraturstudie. 

 

4.2 Datainsamling och genomförande 

Först gjordes en litteraturorientering för att få överblick av relevant material inom ämnet. 

Därefter valdes avhandlingar och artiklar med relevans för vårt syfte och frågeställningar. 

Sökningen gjordes i relevanta databaser vid Mälardalens högskola. Tills sist gjordes en inne-

hållsanalys utifrån syfte och frågeställningar för att finna faktorer för temaindelning i avsnittet 

tidigare studier. Litteratursökningen gav oss de relevanta avhandlingarna, artikeln som vi re-

dovisar, böcker från Mälardalens högskolas bibliotek samt tidigare studielitteratur för kandi-

datprogrammet med inriktning mot social omsorg. 

För datainsamlingen använde vi oss av semistrukturerade intervjuer med biståndshandläggare. 

Detta innebär att en intervjuguide med samma frågor användes till samtliga respondenter men 

att de har haft möjlighet att svara fritt. I vissa fall har även följdfrågor ställts för att förtydliga 

respondenternas svar i de fall det behövdes (Trost, 1993; Backman, 2008). Valet av intervju-

form grundar sig på syftet att, utifrån biståndshandläggarnas tankar kring biståndsprocessen, 

undersöka om det salutogena synsättet har betydelse för biståndsprocessen, samt hur KASAM 

stärks i denna process. Widerberg (2002) skriver att för att få en bra förståelse för responden-

ternas uppfattning fungerar direkta samtal med ganska fri berättelse bra. De genomförda in-

tervjuerna delades upp mellan författarna för att vara så tidseffektiva som möjligt. Samtliga 

intervjuer var korta (cirka 30 minuter) och genomfördes på respondenternas arbetsplaster. 

Studien avgränsas till biståndshandläggarna med inriktning äldreomsorg i Västerås stad vid 

sociala nämnders stab samt socialförvaltningen i Arboga kommun. Biståndshandläggarna i 

Västerås valdes då dessa är i startgroparna för att implementera begreppet salutogent synsätt i 

verksamheterna. Vidare var tanken att intervjua åtta biståndshandläggare i Västerås stad men 

på grund av svårigheter med att få tillgång till respondenter där tillkom istället Arboga kom-

mun. Arboga kommun valdes för att se hur de biståndshandläggare som inte infört ett saluto-

gent synsätt arbetar. Genom att välja dessa två grupper hoppas vi tydliggöra vad som utmär-

ker effekterna av ett salutogent synsätt. Enhetschefen för biståndshandläggarna i Västerås 

kommun har valt fyra biståndshandläggare som intervjuats. I Arboga tillfrågades bistånds-
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handläggarna direkt efter samtycke från deras enhetschef. Dock hade endast tre av fyra bi-

ståndshandläggare möjlighet att medverka. Sammantaget har sju biståndshandläggare inter-

vjuats. Samtliga intervjuer bokades via E-post. Innan intervjuerna testintervjuades två utom-

stående personer, detta för att säkerställa tydligheten i frågorna och att tiden räcker till (Trost, 

1993). 

 

4.3 Bearbetning och analys 

Samtliga intervjuer har spelats in och sedan transkriberats ordagrant. Sedan har materialet 

tematiserats och analyserats. Vi sökte svar på syfte och frågeställning i materialet och genom 

tematiseringen försökte vi se om respondenterna använder sig av återkommande uttalanden 

eller rör vid likande områden i intervjuerna (Backman, 2008). Tematiseringen skedde rent 

manuellt genom att teman i texten färgades med olika färgpennor. Med färgkodningen av de 

olika temana kunde vi sedan strukturera materialet för vidare analys. Vi tittade till exempel på 

likheter och olikheter mellan de olika intervjupersonerna. 

För att kunna förstå det insamlade materialet i en kvalitativ studie är det nödvändigt att sam-

manställa, ordna och tolka det (Thurén, 2007). I kvalitativ metod är processen att intervjuer 

oftast tematiseras för att hitta mönster och samband i materialet (Backman, 2008). 

 

4.4 Validitet och reliabilitet 

En studies trovärdighet benämns som validiteten av en studie. Med det menas hur väl under-

sökningen och dess resultat överensstämmer med verkligheten, det vill säga om studiens re-

sultat har bevisat det som var syftet med studien och inget annat. Det finns olika tillväga-

gångssätt för att se till att validiteten är hög i kvalitativa studier. Det kan till exempel vara 

deltagarkontroll eller klargörande av utgångspunkter, samt antagande om teoretiska perspek-

tiv för studien (Thurén, 2007). 

För att stärka studiens validitet har vissa åtgärder tagits. Användandet av bandspelare under 

intervjuerna stärker validiteten då det på så vis är större chans att intervjuerna återges på ett 

riktigt sätt. För att stärka validiteten ytterligare har två provintervjuer genomförts för att testa 

tydligheterna i frågorna. Därefter justerades intervjufrågorna med underfrågor. Denna studies 

validitet kan ifrågasättas då det är enhetschefen som valt ut respondenterna. Hur enhetschefen 

har valt påverkar resultatet. Det går inte att veta om respondenterna talat helt öppet eller inte. 

De kan ha känt att de inte kunnat det på grund av att de blivit tillfrågade av chefen. Ett annat 

alternativ är att chefen valt respondenter som svarar på ett visst sätt för att på så viss spegla 

sin verksamhet på ett visst sätt. Widerberg (2002) skriver att relationen är viktig mellan inter-

vjuaren och respondenten för validiteten. För att säkra validiteten börjande vi mötet utan 

bandspelare (cirka 10 minuter) med information om oss och studien. Detta för att skapa en 

god relation mellan oss. 

Ser man till en studies reliabilitet så handlar det om hur tillförlitlig studien är. I en kvalitativ 

studie som vår gäller det att finna sammanhang och logik i de resultat vi får utifrån de genom-

förda intervjuerna (Thurén, 2007). 

I en intervjustudie kan reliabiliteten dras ner på grund av ledande frågor. Den valda undersök-

ningsmetoden begränsar studiens reliabilitet på grund av det begränsade antalet intervjuer. 

Detta kan även minska resultatets generaliserbarhet (Kvale, 1997). För att säkerställa reliabili-

teten har varje fråga i frågeguiden valts ut noga för att inte spegla någon åsikt hos intervjuarna 

som kan styra respondenterna i någon riktning. Syftet för studien har inte varit att kunna dra 
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någon generell slutsats, varför inga åtgärder tagits för att motverka bristen på generaliserbar-

het. 

 

4.5 Forskningsetiska överväganden 

Vid en studie där primärdata samlas in i form av intervjuer, så bör de forskningsetiska princi-

perna beaktas. Detta för att säkerställa att vi beaktar och respekterar respondenternas integri-

tet. I vår studie har vi utgått från fyra forskningsetiska principer inom den humanistiska och 

samhällsvetenskapliga forskningens (HSFR) etiska krav. De fyra forskningsetiska principer vi 

beaktat i vår studie är: samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nytt-

jandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Vad det gäller samtyckeskravet har vi kontaktat enhets-

chefen för biståndsenheten äldreomsorgen på sociala nämndernas stab i Västerås samt social-

förvaltningen i Arboga kommun för att få samtycke till att intervjua biståndshandläggare. För 

att uppfylla informationskravet har vi berättat om syftet med vår studie och gett ut våra kon-

taktuppgifter för eventuella frågor. På samma sätt har vi informerat respondenterna och fått 

deras samtycke till intervjuerna. Dessutom har vi upplyst om deltagande-frivillighet och att vi 

inte behöver veta anledningen om de väljer att avbryta sin medverkan i intervjun. Vidare har 

vi givit information om att det finns en liten risk att viss information kan härledas till dem av 

sina kollegor, eftersom dessa kan vara medvetna om vilka som har varit delaktiga i studien. 

Angående konfidentialitetskravet har vi säkerställt att respondenternas namn är fingerade vid 

eventuella citat, för att undvika att de offentliggörs. Ljudupptagningar från intervjuer raderas 

vid avslutad studie. Angående nyttjandekravet har vi informerat om vad syftet är med vår stu-

die och att allmänheten kommer att kunna ta del av den färdiga uppsatsen. 
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5. Resultat 

I resultatet presenteras de intervjuer som utförts inom ramen för studien. Sju stycken bi-

ståndshandläggare intervjuades från två olika kommuner, av dessa var samtliga kvinnor. De 

biståndshandläggare som kommer från den kommun som är i startgropen för att implementera 

begreppet salutogent synsätt i verksamheten benämner vi den salutogena respondentgruppen. 

De andra biståndshandläggarna som arbetar enligt den gamla traditionen benämner vi den 

traditionella respondentgruppen. Vi har valt att, till stora delar, inte redovisa tillhörighet till 

respondentgrupp i intervjuresultatet för att skydda deras integritet. Namnen som används i 

kapitlet är fingerade. 

 

5.1 Hembesöket 

Flera respondenter anser att det är en fördel att utföra mötet i hemmiljö, eftersom de upplever 

att den enskilde känner sig trygg där, vilket leder till att de får lättare att kunna öppna sig för 

biståndshandläggaren. Flera av respondenterna säger också att det är lättare att se individens 

resurser i hemmiljön. Detta för att de får en förståelse för hur den enskilde hanterar olika 

praktiska situationer i sin hemmiljö, eftersom det är i hemmet hjälpen skall ges. Carita beskri-

ver vikten av hembesöket: 

”Jag tycker jag får bättre förståelse, man ser hela… när man öppnar dörren och kommer 

in i hallen det är det första du… lukt, syn, hur ser det ut där hemma… -… men vi får ju en 

massa intryck av hur det kan se ut hemma och vad dom kan ha för behov av hjälp. Så 

hembesök är jätteviktigt faktiskt.” 

Samtliga biståndshandläggare nämner att det är svårt att förklara den omfattande biståndspro-

cessen för den enskilde. De flesta har inte någon kunskap om sina rättigheter innan de in-

kommer med en ansökan. Biståndshandläggarna påtalar svårigheter med att kunna förmedla 

all information som den ansökande behöver veta. Flera av respondenterna talar om hur de 

informerar i samband med hembesöket och de svårigheter som de upplever i att informera på 

ett bra sätt. Samtliga biståndshandläggare säger att de har med sig broschyrer och visitkort till 

hembesöket samt givetvis också informerar muntligt. Samtliga respondenter ger således både 

muntlig och skriftlig information. En biståndshandläggare nämner att den enskilde själv kan 

söka efter information på kommunens hemsida och också göra en ansökan där. Biståndshand-

läggaren frågade sig dock om alla klarar av att göra detta. 

Respondenterna nämner att den första informationen ges när de bokar tiden för hembesöket. 

De flesta av respondenterna informerar då om den enskildes möjlighet att ha med en anhörig, 

vän eller god man vid mötet. Dock nämner några respondenter att anhöriga, på grund oro, 

ibland vill vara med och bestämma om hur mycket hjälp den enskilde har behov av. Följden 

blir att en intressekonflikt kan uppstå mellan anhöriga, den enskilde och biståndshandlägga-

ren. En respondent nämner detta som en svårighet. Problemet är att försöka bevara det som 

den enskilde fortfarande klarar av utan att bevilja för mycket hjälp då det kan medföra att den 

enskilde blir passiv i tillvaron. Samtidigt vill anhöriga känna att det sätts in tillräckligt mycket 

insatser för att de skall känna sig trygga. 

Däremot menar Sofia att det är viktigt att säkra upp hemma i början och säger så här: 

”Jag tycker det är viktigare att sätta mycket hjälp till en början för att inte personen i 

fråga skall komma hem och… faller … Då tycker jag det är mycket bättre att bygga upp 

mycket hjälp i början för att sedan avveckla.” 
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Flera respondenter nämner att det kanske inte alltid räcker med ett möte. Det kan behövas 

flera besök för att skapa tillit och för att stärka relationen. Åsa säger: 

”Det är oftast så att man berättar inte så himla mycket på första besöket, utan det kom-

mer sen när man liksom har träffats en gång till och man får den här tilliten…” 

Samtliga biståndshandläggare talar om svårigheten i att möta dementa och att det då kan vara 

bra att kunna kontakta till exempel demensteamet eller distriktssköterskan. Men de poängterar 

att detta måste ske med samtycke från den enskilde. En respondent säger att man måste funge-

ra som ”spindeln i nätet” och många andra nämner att de måste kunna koppla in andra profes-

sioner om så behövs. En respondent nämner uppsökarna i deras kommun som gör längre 

hembesök till äldre som fyllt 75 år och informerar om äldreomsorgen samt samtalar runt vad 

den enskilde tycker och tänker om sin ålderdom. Respondenterna upplever att det kommer 

många ansökningar den vägen. 

För att kunna skapa meningsfulhet för den enskilde, uttrycker respondenterna vikten av att 

lyssna på den enskilde och vara lyhörd. Lika viktigt är att kunna se behov som den enskilde 

kanske har svårt att uttrycka eller inte vet om att det går att söka någon insats för. Åsa ut-

trycker det som: 

”att man liksom lyssnar så pass mycket på brukaren att man hittar lite vad är det den 

egentligen vill ha. Är det städning eller bara att man kanske kan städa själv men man är 

jätteisolerad? Och då söker man städning bara att man får nå besök nån gång.” 

De flesta av respondenterna säger att det är svårt att beakta meningsfullheten då den är väldigt 

individuell. De säger dock att de försöker hitta lösningar som passar den enskilde. 

Vissa av biståndshandläggarna nämner vikten av att se den individuella livshistorian för att 

hitta vad som är meningsfullt för just den individen. Respondenten Karin återger ett långt ex-

empel där en kvinna talat om sitt liv väldigt detaljerat. Karin säger att hon efter samtalet fick 

en annan bild av kvinnans behov. Hon menar att allt inte alltid är så som det verkar på ytan 

och att det därför är viktigt som biståndshandläggare att ta sig tid att lyssna. Allas behov kan-

ske inte syns på ytan. 

Andra säger att det är viktigt att möta personen här och nu. En respondent säger att informa-

tion om hur den enskildes dagar ser ut gör det lättare att hitta det som är meningsfullt för den 

enskilde. Vidare säger respondenten att de informerar om möjligheten till att få hjälpmedel 

via distriktssjuksköterska eller arbetsterapeut. Tillsammans kan de hitta lösningar till att 

genomföra olika aktiviteter som är meningsfulla för den enskilde. 

Ytterligare försöker de flesta biståndshandläggarna hitta lösningar och även metoder för rätt-

vis bedömning genom att diskutera sinsemellan och med sin chef när det handlar om till ex-

empel önskningar såsom styrketräning eller simning. 

 

5.2 Vårdplanering 

Biståndshandläggarna i en av kommunerna utför nästan inga vårdplaneringar på lasarettet, 

utan när möjligheten finns görs till största del endast hembesök. I den kommun som utför 

vårdplaneringar upplever någon respondent att den enskilde kan vara dåligt informerad om 

dagordningen inför vårdplaneringsmötet. Ansvaret för att informera om dagordningen för 

vårdplaneringsmötet anses ligga på sjuksköterskan vid respektive vårdavdelning. Landstinget 

har även tagit fram broschyren Samordnad vårdplanering. 

En biståndshandläggare säger att vid vårdplaneringar på lasarettet blir det svårare att få en 

samlad bild av den enskilde. För att få en så samlad bild som möjligt av den enskilde lyfter de 
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flesta av biståndshandläggarna fram att informationen från olika professioner vid vårdplane-

ringsmötet är av betydelse. En biståndshandläggare påpekar att inte alla behöver vara med 

under hela vårdplaneringsmötet. Det är trots allt den enskilde som är medelpunkten och bero-

ende på situationen kan en stund själv med den enskilde vara viktig. Detta i synnerhet när 

mötet är tänkt att vara mellan biståndshandläggaren och den enskilde. Carita säger: 

”På vårdplaneringsmötet är det ju vi som biståndshandläggare som bedömer behovet 

även om en sjuksköterska ser behov utifrån sin profession och vi ser till våran.” 

En respondent menar att sådana tillfällen, med endast den enskilde närvarande, inte förkom-

mer vid vårdplaneringar. Dock menar en annan respondent att dessa tillfällen gör att salutoge-

na frågor såsom existentiella frågor kommer fram när tid ges ensam med den enskilde. Det är 

ingen av biståndshandläggarna som preciserar hur de tar till vara meningsfullheten i vårdpla-

neringsmötet. 

Några respondenter nämner att det är viktigt att den enskilde får känna sig delaktig under 

vårdplaneringen och menar att det är lika viktigt att den enskilde får möjlighet att bidra med 

sina erfarenheter. Sofia säger: 

”Det är viktigt att, när man är så många, att man inte pratar över huvudet på den enskil-

de utan att den står i centrum. Jag brukar försöka få med den enskilde och fråga: Hur 

känner du när vi säger så?” 

Detta citat visar även på vikten av att försöka hålla antalet deltagare i mötet nere så att man 

som biståndshandläggare får den samlade bilden av den enskilde och dennes situation samt 

behov. 

 

5.3 Kommunicering 

De flesta biståndshandläggarna menar att kommunicering för det mesta sker muntligt vid 

hembesöket eller vårdplaneringen. De flesta av respondenterna nämner att kommunicering av 

utredningen inte krävs enligt lagen och därför görs detta sällan vid bifall, såvida det inte till-

kommer nya uppgifter till utredningen som inte nämndes vid mötet. Detta leder ofta till att 

biståndshandläggarna gör kommunicering via telefon. Däremot när någon annan lämnat upp-

gifter till utredningen är de skyldiga enligt lagen att kommunicera. Respondenterna påpekar 

att hela utredningen då skickas, som en bra gest. Å andra sidan menar någon respondent att 

samtycke oftast redan finns. Sofia berättar: 

”Jag måste ju alltid fråga den enskilde om jag får ha kontakt och ta med uppgifter från 

utomstående så den vet ju alltid om att jag har kontaktat någon ifall jag har dom uppgif-

terna… så dom kommunicerar jag inte eftersom personen i fråga redan vet att jag tar in 

uppgifter från dom.” 

De flesta respondenterna menar att kommunicering alltid sker vid avslag till skillnad från en 

respondent som uppger att det bara sker ibland. De respondenter som lyfter fram kommunice-

ringar vid avslag påpekar att de alltid sker skriftligt och att de inväntar svar från den enskilde, 

innan utredningen fortsätter. På samma sätt menar en annan respondent att kommunicering 

sker vid eventuellt avslag. Detta för att ge den enskilde en möjlighet att komma med sina syn-

punkter, som ju även kommer till biståndshandläggarens fördel eftersom denne då får feed-

back på sin bedömning. 

En respondent menar att det sällan är någon som ifrågasätter utredningen. Men när det inträf-

far så handlar det oftast om små detaljer som inte har någon egentlig betydelse för utredning-

en och beslutet. Lena berättar: 
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”Det är inte… att man har uppfattat saker fel så där som man trodde. Utan det är kanske 

att man har skrivit att dom har tre barn istället för två och att de kommer från Tyskland i 

stället för Holland.” 

Några respondenter säger att de alltid frågar den enskilde om den vill ha utredningen hem-

skickad. De flesta personer brukar avböja det erbjudandet. 

Som tidigare nämnts uppger de flesta biståndshandläggarna att kommunicering oftast sker i 

samband vid hembesök eller vårdplanering och de fattar beslutet samt beviljar eventuell insats 

redan där. Maria berättar: 

”Med vanliga insatser, ja, personlig omvårdnad, städ och tvätt, som jag är helt säker på 

då när jag är där. Då kan dom få, då kan jag kommunicera det liksom muntligt med dom. 

Och sen frågar man ju alltid om dom vill ha utredningen hemskickad. Och en del vill det 

och en del vill det inte. Och då får man ju skriva det också då.” 

På samma sätt resonerar en annan respondent vid ansökan om hemtjänstinsatser som till ex-

empel städ, inköp och morgon- och kvällshjälp. Dock påpekades att ett beslut inte bör beviljas 

vid mötet, men undantag görs ändå och utredning och beslut skickas då hem. 

Några biståndshandläggare säger att det är vård och omsorgschefen som fattar beslut vid bo-

endeutredningar. I sin tur kommunicerar biståndshandläggaren med den enskilde per telefon 

och skickar alltid hem utredningen med beslut när kommuniceringen har skett. 

 

5.4 Beslut 

Flera av biståndshandläggarna säger att de kommunicerar enklare beslut redan vid till exem-

pel hembesöket. De säger att de gör det om de är riktigt säkra på vilket beslut de kommer att 

ta. Då sammanfattar de hembesöket eller vårdplaneringen och meddelar den enskilde att ”de 

här insatserna får du”. 

I den ena kommunen är det flera respondenter som säger att de tycker att deras utredningar är 

bra och att det är viktigt att den enskilde skall kunna läsa sig till vad som har föranlett beslu-

tet. Däremot anser respondenterna att de kan bli bättre på att formulera målen i beslutet. De 

tillägger även att de bör planera mer utifrån den enskildes synpunkter och över dennes tillva-

ro. Sofia säger: 

”Vi frågar den enskilde: Vad är dit mål med det här, vad vill du med det här? ... det skall 

vi verkligen fokusera i tyngd... så vi skall göra en mycket tydligare målbeskrivning i fram-

tiden... just nu är den förtryckt... men det är nått vi skall utveckla.” 

De flesta respondenterna i den andra kommunen försöker sätta upp målen tillsammans med 

den enskilde. Däremot kan de inte alltid uppfylla deras önskningar. Respondenterna menar att 

i så stor utsträckning som möjligt så försöker de göra det, men att lagen och kommunens rikt-

linjer styr. De säger att vissa enskilda ibland ansöker om sådant som inte ens finns med i la-

gen och att det då inte går att uppfylla önskemålen. Vidare säger biståndshandläggarna att de 

enskilda ibland vänder sig till kommunen trots att de söker något annat. 

”Jag måste ju få … brukaren på spåret.” Säger Lena om att ta tillvara den enskildes rätt till 

självbestämmande och få denne delaktig. Vidare säger flera att de tittar på helheten som grund 

för beslutet. Flera säger att de redan innan har en bild utav den enskilde innan hembesöket 

eller vårdplaneringen började, men att de vid mötet samlar ihop faktauppgifter som de sedan 

fattar ett beslut utifrån. En av biståndshandläggarna berättade att helhetsbilden får styra i det 

första beslutet, eftersom det tar tid innan den enskilde har tillräckligt med tillit för att uttrycka 

sina åsikter fullt ut. Denna tillit kan dröja ända till dess att de ansöker om utökade insatser. 
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Biståndshandläggarna uttrycker svårigheter i att befrämja meningsfullheten i besluten. Beslu-

ten blir oftast ganska oflexibla där individen till exempel blir beviljad en insats två gånger i 

veckan. Beslutet tar då inte hänsyn till när personen skulle vilja gå på promenad, om personen 

en vecka vill gå ut varje dag för att det är fint väder och nästa vecka inte alls för att det regnar. 

Respondenterna menar att insatsen och beslutet då förlorar lite av meningsfullheten. 

Flera av respondenterna uttryckte att de numera inte specificerar insatserna lika mycket. De 

vill kunna ge utförarna den flexibilitet som behövs för att göra insatsen meningsfull. En av 

biståndshandläggarna trycker på vikten av att de som handläggare måste fråga individen vad 

som är viktigt för denne för att kunna skriva det utförligt i utredningen. Det är betydelsefullt 

att kunna vidarebefordra ett bra underlag till utförarna för att de skall kunna göra insatsen 

meningsfull. Åsa uttrycker det så här: 

”Det är som så att när vi är på hembesöket då måste vi redan i utredningen skriva lik-

som… vad som har kommit fram i utredningen eller på… eller i… vid hembesöket. Att det 

här poängterade hon, att det här är viktigt för henne eller honom. Och… och då vet ju 

hemtjänsten… då får dom ju liksom ok och så jobbar dom efter det. Så det … det är lite… 

det måste vara ett samarbete mellan oss annars funkar det ju inte.” 

Respondenterna talar om att de måste skriva i besluten och understryka vad som är viktigt för 

den enskilde. Det kan vara svårt att befrämja meningsfullheten. Trots att meningsfullheten 

kan identifieras i beslutet kan det vara svårt för utförarna att fullfölja det i insatsen. 

Flera av biståndshandläggarna talar om att benämna det som beviljas som stöd i stället för 

hjälp. De anser att detta är en början till att se en persons resurser. Ytterligare talar en bi-

ståndshandläggare om att denne beviljar tid utifrån om personen behöver stöd att utföra mo-

mentet eller om personen helt saknar förmåga att utföra det själv. Hon beviljar mer tid vid 

stöd i de fall de enskilde skall utföra momentet själv i så stor uträckning som möjligt, efter-

som detta kan ta längre tid. 

En respondent säger att beslutet grundar sig på individens resurser och kommunens riktlinjer. 

Lena uttrycker det så här: 

”… det ska ju vara stora omfattande omvårdnadsbehov som inte ska kunna tillgodose av 

hemtjänst. Det tittar jag främst på. Sen måste man ju väga samman ålder. Man måste 

väga samman oro och trygghet. Men alltså hela bilden egentligen.” 

Flera av biståndshandläggarna belyser det individuella perspektivet och försöker möjliggöra 

den enskildes önskemål trots att insatserna ibland inte ligger i linje med kommunens riktlinjer. 

Vidare menar biståndshandläggarna att om det finns synnerliga skäl så kan de frångå riktlin-

jerna, efter samråd med övriga handläggare och chefer, eftersom det är lagen som huvudsakli-

gen styr. En av biståndshandläggarna säger även att det är viktigt att titta på individens sociala 

nätverk, hur den har med anhöriga och bekanta. 

 

5.5 Sammanfattning 

Något som är genomgående i intervjuerna är att båda respondentgrupperna talar om vikten av 

mötet med den enskilde. De talar om olika förutsättningar för att möta den enskilde på bästa 

möjliga sätt och att ha tillräckligt med tid är en viktig förutsättning för detta. Hembesöket är 

en central del i biståndshandläggningen och respondenterna säger att det är i individens egen 

miljö som de ser behovet av omsorg bäst. Vid hembesöket är det lättare att se hela behovet 

som individen har och som den i vissa fall kan ha svårt att uttrycka. Respondenterna uttrycker 

svårigheter med att förklara biståndsprocessen för den enskilde, men att det underlättar om 

individen är i en trygg miljö så som dennes hem. 
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Biståndshandläggarna talar även om vikten av information i alla former. Dels muntlig infor-

mation och dels skriftlig, men även att informationen upprepas. De säger att det kan krävas 

fler än ett möte för att få fram informationen till den enskilde och skapa en god relation med 

ömsesidig tillit. 

Respondenterna talar om hur de som biståndshandläggare måste fungera som en samordnare 

för den enskilde och kunna kontakta andra professioner för att säkerställa att den enskildes 

resurser tas till vara. De talar även om att se helhetsbilden och på så sätt kunna ta ett individ-

anpassat beslut. Flexibilitet lyfts ofta fram i intervjuerna för att kunna ge den enskilde en me-

ningsfull tillvaro. 

Vad det gäller kommunicering framkommer det att få är intresserade av hela utredningen men 

att den informella kommuniceringen är en naturlig del av möten och telefonsamtal med den 

enskilde. Vid avslag eller annan uppgiftslämnare kommuniceras beslutsunderlaget alltid. 

Biståndshandläggarna talar om att de alltid försöker se till meningsfullheten i insatserna och 

är noga med att beskriva vad som är viktigt för den enskilde. De säger också att det kan vara 

svårt i praktiken tillgodose detta. Respondenterna talar mycket om flexibilitet i beslutet och 

vikten av att se den enskildes resurser. Vidare säger respondenterna att det är viktigt att den 

enskilde får chansen att göra så mycket som den faktiskt kan. 
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6. Analys 

I detta kapitel läggs analysen fram. Resultatet har analyserats utifrån den teoretiska referens-

ramen samt tidigare forskning. Vi försöker utifrån teorin och tidigare forskning upptäcka i 

intervjuerna vad det är som biståndshandläggarna gör som pekar på ett salutogent synsätt. 

 

6.1 Begriplighet 

Antonovsky (1991) anser att de tre centrala begreppen i KASAM inte skall användas separat. 

Däremot visar Söderhamns och Holmgrens (2004) studie att begriplighet är det begrepp som 

förklarar upplevd hälsa, bland äldre, bättre än hela KASAM-begreppet. I vår studies intervju-

material kan vi se att respondenterna ofta nämner aktiviteter som befrämjar begripligheten. De 

aktiviteter som nämndes var bland annat arbete med att ge bra och tydlig information, att 

skriva tydliga utredningar och få den enskilde delaktig i biståndsprocessen. Enligt Westlund 

(2009) ger sådana aktiviteter en ökad begriplighet. Vi upplever att samtliga biståndshandläg-

gare arbetar i praktiken med att införa begreppet begriplighet genom att på olika sätt informe-

ra den enskilde om biståndsprocessen. Detaljer om detta tar vi upp i kommande avsnitt. 

Vad det gäller den övergripande biståndsprocessen så sade de att de behöver kunna vara flex-

ibla och göra individuella bedömningar. Här upplever vi en viss skillnad mellan respondent-

grupperna, eftersom den salutogena respondentgruppen har förtryckta mål i beslutet, vilket 

den andra traditionella respondentgruppen inte talade om. En standardiserad biståndsprocess 

kan gynna begripligheten, då det blir klart och tydligt för den enskilde hur det går till, men 

detta sker på bekostnad av att biståndsprocessen blir mindre flexibel och då inte ser till indivi-

dens behov. Detta kan leda till det minskad ”känsla av meningsfullhet och hanterbarhet” 

(Lindelöf & Rönnbäck, 2004). Det vi också noterade var att den salutogena respondentgrup-

pen var medveten om detta och strävade efter en förbättring på den punkten. Här märktes det 

att de har en viss förkunskap om salutogent förhållningssätt till skillnad mot den traditionella 

respondentgruppen. 

 

6.1.1 Begriplighet i hembesök och vårdplanering 

Respondenterna talade om svårigheter med att förklara den omfattande biståndsprocessen för 

den enskilde då de flesta inte har någon tidigare erfarenhet av biståndsprocessen och ringa 

kunskaper om sina rättigheter. Deras sätt att informera både muntligt och skriftligt stämmer 

väl med det Westlund (2009) skriver: för att den enskilde ska känna sig delaktig i mötet så 

behövs tydlig information, både skriftlig och muntlig. Enligt Westlund och Sjöberg (2008) är 

upprepad information bra för att stärka ”känslan av begriplighet”. Vi upplever att samtliga 

respondenter informerar på detta sätt, men snarare på grund av lagens krav än någon kunskap 

om salutogent förhållningssätt eller att medvetet sträva efter att stärka begripligheten för den 

enskilde. Enligt Förvaltningslagen (FL, SFS 1986:223), 4 §, ”regleras myndigheternas skyl-

dighet att vara enskilda behjälpliga i kontakten med myndigheten” (Staaf & Zanderin, 2007, 

s.86). Alltså är biståndshandläggarna skyldiga att informera, ge råd och vägledning till den 

enskilde samt anpassa informationen utefter den enskildes förutsättningar. Som tidigare sagts 

är socialtjänstlagen utformad på ett sådant sätt att det i viss utsträckning stärker KASAM. Här 

ser vi att även förvaltningslagen är utformat på samma sätt. 

Samtliga respondenter ansåg att mötet är den viktigaste komponenten i biståndsprocessen 

oavsett grundläggande synsätt. Vidare upplever samtliga en fördel av att träffa den enskilde i 
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dennes hemmiljö. Deras utsagor stämmer överens med teorin, enligt Mellström (2006) och 

Westlund (2009) samt Westlund och Sjöberg (2008). 

Samtliga biståndshandläggare talade om svårigheterna med att möta dementa. De talade till 

exempel om att koppla in andra aktörer vid sådana fall och poängterade då vikten av samtycke 

från den enskilde. Samtycke ger delaktighet, som är en förutsättning för begriplighet, men 

kommer, även här, mer från lagen än salutogent synsätt. Westlund (2009) skriver att begrip-

ligheten beror av den enskildes kognitiva förmåga och att hjälpen från andra yrkesgrupper 

kanske kan stärka ”känslan av begriplighet”. Återigen så används inte de andra yrkesgrupper-

na helt medvetet för att just stärka ”känslan av begriplighet”. Vi upplever däremot att den 

salutogena respondentgruppen, som har kunskap om salutogent synsätt, pratade mer om be-

greppet begriplighet i ord och gav fler exempel på att information och delaktighet är viktigt. 

Dock är handlingsmönstret detsamma: samtliga respondenter ger både skriftlig och muntlig 

information om handlingsprocessen. 

Av intervjuerna framgår att biståndshandläggarna i den traditionella respondentgruppen näs-

tan inte utför några vårdplaneringar på lasarett, medan den andra salutogena respondentgrup-

pen regelmässigt genomför vårdplaneringsmöten på lasarett. Detta har dock endast med geo-

grafisk placering att göra och inte med ett salutogent synsätt eller ej. Det finns helt enkelt ing-

et lasarett i upptagningsområdet för den traditionella respondentgruppen. I de fall vårdplane-

ringsmöten förekommer på lasarettet, upplevde de flesta respondenterna att vårdpersonalen på 

lasarettet har informationsansvaret inför vårdplaneringsmötet, fast det egentligen är hos bi-

ståndshandläggaren som ansvaret ligger (Westlund & Sjöberg, 2008). 

Det är framförallt två saker som vi upplever kan förbättras hos båda respondentgrupperna för 

att stärka begripligheten för den enskilde. För det första bör de komma överens om dagord-

ningen med den enskilde innan hembesöket, såsom Westlund (2009) belyser. För det andra 

bör de, innan en formell ansökan inkommit, ge upprepad information om insatser, boende och 

samhällets övriga utbud, såsom Westlund och Sjöberg (2008) lyfter fram som en viktig aktivi-

tet. Uppsökarna är dock ett steg i rätt riktning. 

 

6.1.2 Begriplighet i kommunicering 

Det som framgår av intervjuerna är att de flesta respondenterna själva sade att de är dåliga på 

att alltid kommunicera utredningen. Flera biståndshandläggare sade att de alltid kommunice-

rar avslag men sällan kommunicerar bifall om inte annan uppgiftslämnare förekommer. Emel-

lertid framgår det i andra delar av intervjuerna från den salutogena respondentgruppen, som 

inte kommunicerar utredningen, att mycket tid går åt till dokumentation, medan allt mindre tid 

finns kvar till hembesök. Eftersom hembesöket omnämns, både i teori och av respondenterna, 

som en avgörande informationskälla riskerar bedömningen bli mer mekanisk. Detta menar 

Lindelöf och Rönnbäck (2004) kan vara ett hot mot den enskildes rättigheter när bedömning-

en blir en rent administrativ rutin. Det har tidigare nämnts att kontakten med den enskilde är 

viktig för att stärka alla tre begreppen i KASAM. Därför är det viktigt att biståndshandläggare 

har en bra balans mellan de administrativa delarna av arbetet samt kontakten med den enskil-

de. 

Den salutogena respondentgruppen kommunicerar beslutsunderlaget endast vid hembesöket 

vilket motsägs av teorin som rekommenderar upprepad information och delaktighet, gärna 

med flera hembesök för att öka ”känslan av begriplighet” (Westlund, 2009). I och med kom-

municeringen av utredningen ges den enskilde möjligheten att få uttrycka ytterligare synpunk-

ter. Detta upplever vi kan förbättras hos den salutogena respondentgruppen för att ge den en-

skilde mer delaktighet i utredningen. Handlingsmönstret skiljer sig åt mellan biståndshand-



 

 

  27 

läggarna. I den traditionella respondentgruppen upplever vi att de kommunicerar beslutsun-

derlaget oftare, för den goda sakens skull, än i den salutogena respondentgruppen. Vi upple-

ver också att de flesta respondenter menade att deras tid inte räcker till att träffa den enskilde i 

den utsträckning de skulle vilja. Däremot upplever vi att den traditionella respondentgruppen i 

större utsträckning försöker prioritera flera hembesök vid behov. Tid är viktig, för att stärka 

meningsfullheten. Därför kan det vara viktigt att biståndshandläggaren tar sig tid till att kom-

municera utredningen med den enskilde (Westlund & Sjöberg, 2008). 

 

6.1.3 Begriplighet i beslut 

Flera biståndshandläggare sade att om de har möjlighet att kommunicera beslutet vid till ex-

empel hembesöket så gör de det. God kommunicering av utredningen och beslut är en förut-

sättning för att befrämja begripligheten, men Westlund (2009) och Westlund och Sjöberg 

(2008) skriver inte om när det skall kommuniceras. Antagligen görs detta för att samla möte, 

utredning och beslut tillsammans, vilket i sin tur gör administrationen lättare för bistånds-

handläggaren. På grund av skillnader i organisation ses även skillnader mellan kommunerna. I 

den ena kommunen sker kommunicering på det här viset endast i samband med handlägg-

ningen av service- och omsorgsinsatser. 

Respondenterna talade även om i intervjuerna att de ansåg att de behöver bli bättre på att for-

mulera målen i beslutet. Den salutogena respondentgruppen sa att de använder sig av för-

tryckta mål medan den traditionella respondentgruppen verkade lägga mer fokus på att indivi-

duellt formulera dessa mål och låta den enskilde uttrycka sin åsikt. För att stärka begriplighe-

ten är det viktigt att den enskilde är delaktig i målet med insatsen. Det ligger även i linje med 

socialtjänstlagen, där det står om individens rätt till självbestämmande. Båda respondentgrup-

perna talade om vikten av bra formulerade mål och självbestämmande varför det kan anses 

vara så att det inte har något med det salutogena synsättet att göra utan grundar sig i lagen. 

Flera respondenter gav uttryck för att det som kommunen kan erbjuda inte alltid är det som 

den enskilde behöver. De menade att det kan vara svårt att tillgodose den enskildes behov 

inom ramen för riktlinjerna och lagen. Dessutom måste den enskilde ha god kunskap om vad 

dennes rättigheter är för att kunna ansöka om det. Detta belyser det som tidigare nämnts att de 

flesta biståndshandläggare upplever att biståndsprocessen är omfattande och att den enskilde 

inte har kunskap om sina rättigheter. Enligt Antonovsky (1991) bidrar kunskap till starkt KA-

SAM. Så i detta avseende stärker inte någon av kommunernas biståndsprocess KASAM. I 

denna situation begränsar lagen och kommunens riktlinjer biståndshandläggarnas möjlighet 

att stärka individens KASAM. 

Även om den enskilde varit delaktig i biståndsprocessen ökar chansen för att den skall förstå 

beslutet som är en produkt utav denna process, om utredningen är väl skriven. Det är även 

viktigt att den enskilde har fått utrycka sin mening och hur just den vill att insatserna skall 

vara utformade. En tydlig utredning kan ge den enskilde en förståelse för ett avslag. Den salu-

togena respondentgruppen sade att de anser att deras utredningar är bra, medan den traditio-

nella respondentgruppen inte talar om det i intervjuerna. Vi upplever det som att den respon-

dentgrupp som tar upp sina utredningar i intervjuerna gör det, inte för att deras är bättre än 

den andra respondentgruppen, men för att de genom sin förförståelse för det salutogena syn-

sättet har uppmärksammat det som ett viktigt element. 

Mellan de två respondentgrupperna kunde en viss skillnad ses. Vi upplever att den traditionel-

la respondentgruppen har bättre förutsättningar för att successivt bygga upp en relation till den 

enskilde och på så sätt skapa tillit. Det kan vara svårt att avgöra vilken respondentgrupp som 

stärker de ansökande individernas KASAM bäst. 
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6.2 Meningsfullhet 

Den salutogena respondentgruppen beviljar ofta tid istället för att specificera insatserna. Det 

kan medföra att en större del av stärkandet av meningsfullheten hamnar på utförarna. Dock 

menar Westlund (2009) att biståndshandläggaren bör lyssna på den enskilde och låta denne 

vara med och utforma sina egna insatser. Om det inte står med i utredningen hur insatsen skall 

utföras så ligger ansvaret på utförarna, både att stärka hanterbarheten och meningsfullheten. 

Det kan vara svårt för den enskilde att skilja biståndshandläggarnas roll från utförarna och det 

kanske inte ens är nödvändigt då flera av respondenterna talar om sin roll som ”spindeln i 

nätet” med möjlighet att samordna omsorgen kring individen. Biståndshandläggarna kan till 

exempel delegera till utförarna att stärka delar av individens ”känsla av meningsfullhet” me-

dan biståndshandläggarna själva i större utsträckning stärker andra delar av individens KA-

SAM, så som ”känslan av begriplighet”. Teorin säger just det att hanterbarhet och menings-

fullhet ligger mycket hos utförarna och det bekräftas även av respondenterna (Westlund, 

2009). 

 

6.2.1 Meningsfullhet i hembesöket 

Samtliga respondenter menar att det är viktigt att lyssna på den enskilde och vara lyhörd, så 

att de kan upptäcka behov som den enskilde kan ha svårt att uttrycka själv. Merparten av bi-

ståndshandläggarna talade om vikten av att ge den enskilde en chans att samtala om sin livshi-

storia, intressen och önskemål. Handlingsmönstret hos respondentgrupperna är likartat, men 

den salutogena respondentgruppen talade mer målinriktat om meningsfullhet och om att hitta 

det som är meningsfullt för den enskilde. Westlund (2009) belyser detta, att det är mycket 

individuellt vad som upplevs meningsfullt och samtidigt svårt att finna insatser som ger me-

ningsfullhet för att stärka KASAM. Enligt Westlund och Sjöberg (2008) är olika professioner 

kring den enskilde det som behövs och som skapar möjligheter för det salutogena förhåll-

ningssättet. Emellertid vilar socialtjänstlagen på helhetsprincipen som respondenterna utgår 

ifrån. Vilket kan förklara att båda respondentgrupperna lägger vikt vid individens livshistoria. 

De flesta biståndshandläggarna hittar individuella lösningar vad som ger meningsfullhet, även 

då de hamnar lite utanför riktlinjerna. De diskuterar då sinsemellan och med sin chef så att det 

skall bli rättvist mot de andra enskilda. I handling är det ingen större skillnad mellan respon-

dentgrupperna. Detta visar på att biståndshandläggarna har en handlingsfrihet vilket Anto-

novsky (1991) också betonar vikten av för att möjliggöra ett salutogent synsätt. 

Vi upplever att samtliga respondenter mestadels nämnde sådant som promenader eller social 

samvaro när de kom in på att stärka ”känslan av meningsfullhet”. En förklaring kan vara att 

det är lättare att erbjuda sådana relativt konkreta insatser. En annan förklaring är att social-

nämnden har ett ansvar att se till att den enskilde (gruppen äldre) upplever meningsfullhet 

tillsammans med andra (Lindelöf & Rönnbäck, 2007). Westlund och Sjöberg (2005) anser att 

det inom äldreomsorgen läggs stor vikt på social samvaro och detta anses stärka KASAM. 

Vi upplever att båda respondentgrupperna tycker det är viktigt att kunna ge tid i mötet med 

den enskilde för att lättare komma fram till vad som kan vara meningsfullt. Brist på tid upp-

levdes också som ett hinder för en salutogen handläggning. Vi upplever dessutom att respon-

denterna har en ambition att få den enskilde att känna att den var ”sedd-hörd-lyssnad till” 

(Westlund, 2009, s.19). 
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6.2.2 Meningsfullhet i vårdplanering 

Ingen av respondenterna tog upp meningsfullhet i samband med just vårdplanering, men ge-

nom intervjuerna framgick dock vissa resonemang som kan kopplas till ”känslan av menings-

fullhet”. 

Samtliga respondenter tycker att en god relation och tillräckligt med tid ger bättre förutsätt-

ningar för ömsesidig diskussion i alla möten. Enligt respondenterna är detta en förutsättning 

för helhetsbilden vilket stämmer med teorin (Westlund & Sjöberg, 2008). Dessutom säger 

Mellström (2006) att det är vid dessa tillfällen som de sociala, psykologiska och existentiella 

behoven kan lyftas fram och även göra det lättare att få en förståelse för den enskildes önske-

mål och hitta det som är meningsfullt för den enskilde. Även om det inte uttryckligen talas om 

meningsfullhet vid vårdplanering, så lyfte den salutogena respondentgruppen generellt fram 

meningsfullhet som en konsekvens av helhetsbilden. Eftersom den traditionella respondent-

gruppen nästan inte genomför några vårdplaneringsmöten är det svårt att dra några slutsatser 

här. 

Enligt Antonovsky (2005) bör biståndshandläggaren vara uppmärksam på ifall den enskilde 

upplever en meningsfull medverkan i mötet eller inte. Vi upplever att detta uppfylls av båda 

respondentgrupperna som båda anser att den enskilde är medelpunkten och bör vara så delak-

tig som möjligt. Denna delaktighet ger en känsla av meningsfull-medverkan. En orsak till att 

det inte är någon skillnad i handlingsmönster mellan respondentgrupperna är att lagen redan 

föreskriver delaktighet och självbestämmande. 

Det som vi upplever kan förbättras är att kunna lägga mer tid om den enskilde behöver en 

stund ensam med biståndshandläggaren. Westlund (2009) menar att existentiella samtal kan 

stärka ”känslan av meningsfullhet” för den äldre i mötet. Även Westlund och Sjöberg (2008) 

belyser detta och framhäver vikten av att ge den äldre tid och att lyssna vid behov av existen-

tiella frågor. 

 

6.2.3 Meningsfullhet i kommunicering 

Vi upplever att respondentgrupperna anser att kommunicering mest bidrar till känsla av be-

griplighet och hanterbarhet, vilka i sin tur bidrar till en ”känsla av meningsfullhet”. Vi tycker 

oss kunna se samma tendens i den teori vi studerat. 

Det som framgick av intervjuerna är att den traditionella respondentgruppen uppgav att de 

brukar fråga den enskilde i fall den vill ha utredningen hemskickad. De flesta brukar dock 

tacka nej till det erbjudandet. Eftersom den enskilde har blivit tillfrågad och därmed fått ett 

val kan detta ses att den enskilde blir delaktig i beslutet. Delaktighet höjer ”känslan av begrip-

lighet” men även ”känslan av meningsfullhet” (Westlund, 2009). 

Merparten av respondenterna menar att meningsfullheten är väldigt varierande för individer. 

Något som känns obetydligt för en biståndshandläggare kan däremot vara av stor betydelse 

för den enskildes ”känsla av meningsfullhet”. Icke desto mindre blir det viktigt för bistånds-

handläggaren att tänka på att fråga den enskilde om den vill ha utredningen kommunicerad 

eller inte, trots att lagen inte tvingar till detta vid ett bifall. Meningsfullheten för just den per-

sonen kan ligga i att få se utredningen och få ge sin åsikt innan beslut tas. 
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6.2.4 Meningsfullhet i beslut 

Några respondenter talade om svårigheter att bevilja insatser utanför ramen för utförarnas 

verksamhet. Utförarnas organisation begränsar på så vis begripligheten då det kan vara svårt 

att få gå på promenad på kvällen, att få gå till badhuset eller att få sällskap ut i svampskogen. 

Den salutogena respondentgruppen som fått utbildning nämnde just att det var meningsfullhe-

ten som är svår att tillgodose på grund av dessa skäl. Den traditionella respondentgruppen sa 

att det är svårt att ta individuella beslut och kunna ”krydda” insatserna med det lilla extra. 

Det kan vara svårt att få fram i besluten vad som stärker meningsfullheten för den enskilde. 

Det är betydelsefullt att biståndshandläggarna skriver tydligt och lättbegripligt i besluten vad 

som är viktigt för den enskilde. Det kan vara svårt för utförarna att stärka meningsfullheten 

trots att det tydligt går att identifiera i beslutet vad som är viktigt för den enskilde. Det kan 

vara så att organisationen hindrar att meningsfullheten stärks. Därför är det viktigt att arbeta 

aktivt med att fråga den enskilde vad just den tycker är meningsfullt. Westlund och Sjöberg 

(2008) pekar på det viktiga med samtalet i mötet med den enskilde. Utan samtalet kan bi-

ståndshandläggaren aldrig få den insikten som den behöver ha av den enskildes situation för 

att kunna ta ett relevant och individuellt beslut som ändå håller sig inom riktlinjer och lagar. 

Den salutogena respondentgruppen sade att de numera beviljar tid istället för insatser. Detta 

ger utförarna chansen att stärka meningsfullheten. Dock är det nog så att detta system finns 

till snarare för att det passar ihop med den organisation som kommunledningen valt för äldre-

omsorgen i deras kommun. 

 

6.3 Hanterbarhet 

6.3.1 Hanterbarhet i hembesöket 

Respondenterna uttryckte att hembesöket är en förutsättning för biståndshandläggaren att se 

den enskildes aktuella situation, vilket ligger i linje med det Mellström (2006) skriver. Vi 

upplever att samtliga respondenter ser utifrån den enskildes förutsättningar (sjukdomens kon-

sekvenser) vilka möjligheter som finns för att få ”känsla av hanterbarhet”. De försöker även 

hitta balansen mellan beroende och oberoende för att stärka ”känslan av hanterbarhet” utifrån 

den enskildes situation. Detta bekräftas av Westlund (2009) som menar på att rätt balans mel-

lan belastning och resurser är bra för att stärka ”känslan av hanterbarhet”. Det får dock inte bli 

för mycket resurser eftersom detta kan leda till passivitet. Vad mera är att några respondenter 

talade om att de gärna sätter in mycket insatser i början efter till exempel en sjukhusvistelse, 

för att sedan successivt trappa ned insatserna. 

Vi kan inte se någon skillnad i handlingsmönster eller sätt att utrycka sig mellan de båda re-

spondentgrupperna. Socialtjänstens mål och det salutogena synsättet är så pass lika här så det 

är svårt att dra några slutsatser om de underliggande värderingarna hos respondenterna har 

något större genomslag på deras sätt att arbeta. 

 

6.3.2 Hanterbarhet i vårdplanering 

Det som framgick av intervjuerna var att samtliga respondenter anser att de olika professio-

nerna kring den enskilde i vårdplaneringsmötet är av betydelse, eftersom deras kunskap är av 

vikt för helhetsbilden, vilket får stöd av Westlund och Sjöberg (2008). Detta skall ställas mot 

att alltför många personer på mötet kan göra situationen svår att hantera för den enskilde, obe-

roende av om personen har starkt eller svagt KASAM, något vi upplever att respondenterna 
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också är medvetna om. Westlund (2009) menar dessutom att den enskilde är i en utsatt situa-

tion och har orimliga krav på sig från olika håll från dessa professioner. För att möta detta 

nämnde en respondent från den salutogena respondentgruppen att de ibland tar vissa delar 

enskilt. Andra respondenter hävdade att tid för detta sällan finns. Dock lyfte samtliga fram 

den enskilde som huvudperson och främsta resurs vid vårdplaneringsmötet. Enligt Westlund 

och Sjöberg (2008) är det viktigt att se omsorgstagarens resurser och se denne som medpro-

ducent för att stärka individens KASAM. En sak som kan höja ”känslan av hanterbarhet”, i 

denna situation, menar Antonovsky (1991) är socialt stöd. Det som framgick i intervjuerna var 

att respondenterna upplever att anhöriga kan vara en resurs men även ibland utgöra ett hinder 

för biståndshandläggningen. 

 

6.3.3 Hanterbarhet i kommunicering 

I och med att biståndshandläggarna i den traditionella respondentgruppen ofta kommunicerar 

hela utredningen skriftligt, som en god gest, ger detta den enskilde en möjlighet att ta hjälp av 

ytterligare resurser för att kunna hantera sin situation. Detta kan till exempel vara en anhörig 

eller att få tid på sig att smälta beslutstexten. Enligt Antonovsky (1991) bidrar detta till att 

höja ”känslan av hanterbarhet”. I den salutogena respondentgruppen kommunicerar man hell-

re muntligt vid hembesöken eller telefon. Om biståndshandläggaren har en bra relation med 

den enskilde kan handläggaren utgöra den extra resurs som behövs. Vi kan inte finna några 

belägg för att den ena metoden skulle stärka ”känslan av hanterbarhet” mer än den andra. 

 

6.3.4 Hanterbarhet i beslut 

Eftersom ”känsla av hanterbarhet” beskriver i vilken utsträckning en person har resurser att ta 

sig igenom påfrestningar som denne utsätts för är det viktigt att de personer som har svag 

”känsla av hanterbarhet” blir erbjudna insatser som stärker dennes situation (Antonovsky, 

1991). För har inte den enskilde de resurser som krävs själv måste kommunen erbjuda dem, 

annars kan det vara svårt att försäkra sig om att ”skälig levnadsnivå” uppnås. 

Flera av biståndshandläggarna sade att beslutet, trots kommunens riktlinjer måste vara indivi-

duellt. Finns det synnerliga skäl så kan beslutet frångå riktlinjerna. Det måste diskuteras sins-

emellan eller med chefen för att kunna göra det så bra som möjligt för den enskilde. När bi-

ståndshandläggarna tar hänsyn till sådana skäl stärks hanterbarheten, då det ökar möjligheten 

för den enskilde att hantera de hinder denne upplever i vardagen. För att säkerställa att de äld-

re som är i behov av omsorg ska kunna ha så hög livskvalitet som möjligt, även om det inte 

ligger inom ramen för skälig levnadsnivå, behöver alla personer runt den enskilde hjälpa till 

att stärka KASAM. För ju starkare KASAM desto högre livskvalitet (Eriksson & Lindström, 

2007). De båda respondentgrupperna stärker individens hanterbarhet genom att ta individuella 

beslut. Däremot är det på grund av lagens grundprinciper snarare än en vilja att stärka KA-

SAM som detta görs. Lagens grundprinciper ger biståndshandläggarna möjlighet att ta indivi-

duella beslut, men det är även lagen och kommunens riktlinjer som motverkar det. 

 

6.4 Sammanfattande analys 

De centrala delar som alla biståndshandläggare nämnde i intervjuerna var vikten av tillit och 

relationen som skapas mellan handläggaren och den enskilde. För det krävs tid vilket samtliga 

även talar om (Westlund & Sjöberg, 2008). Vi ser att de centrala delar som Westlund och 
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Sjöberg nämner är saker som även respondenterna funderar över för att få en så bra bistånds-

process som möjligt. Vi tror att dessa funderingar grundar sig i annat än just Antonovskys 

teori om salutogenes, till exempel allt ifrån lagen till kommunens riktlinjer, från kommunens 

förhållningssätt till en personlig syn på sina medmänniskor och mötet med dessa. I dessa fun-

deringar och tankar skiljde sig inte de båda respondentgrupperna åt. Hinder för att kunna be-

jaka dessa funderingar och tankar kring ett gott möte kan vara kommunens organisation och 

knappa resurser. 

Vi har identifierat flera moment som biståndshandläggarna utför i biståndsprocessen som 

stärker KASAM hos den enskilde, till exempel när de informerar den enskilde både muntligt 

och skriftligt, samt ser till helheten. Dock kan vi inte dra någon direkt slutsats att avsikten är 

att stärka just KASAM. Flera av momenten är reglerade i lagen, så de kan sägas att de är 

skyldiga att stärka KASAM. Inte heller här ses en skillnad mellan respondentgrupperna. Den 

salutogena respondentgruppen använder sig utav begrepp i teorin och uppmärksammar Anto-

novsky samt Westlund, men när de beskrev sitt arbete och dess styrkor och brister så gjorde 

de det på likande sätt som den traditionella respondentgruppen. Trots likheter ser vi även 

skillnader i både den salutogena respondentgruppen och traditionella respondentgruppen, men 

samtidigt är de olika både till storlek och till organisationstyp. Grundtankarna finns där och de 

arbetar hela tiden med att stärka den enskildes KASAM, även om de gör det indirekt. 

Det som alltid kan bli bättre är det Westlund (2009) benämner att bli ”sedd-hörd-lyssnad till” 

samt att ha ett ”jagstödjande” förhållningssätt (s.19). Vi anser att det är viktigt att individen 

får tillfälle att uttrycka sig och att man som biståndshandläggare verkligen har tid att lyssna på 

individen och dennes livshistoria, så att den känner sig sedd och i fokus. Tillräckligt med tid 

är alltså en förutsättning för en väl fungerande salutogen biståndsprocess. 

Ett biståndsbeslut som stärker individens KASAM utmärks utav att utredningen som ligget till 

grund för beslutet, är begriplig. Beslutet speglar och tar till vara individens resurser, samt 

även vad individen tycker är meningsfullt. 
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7. Diskussion och slutsats 

Syftet med studien var att undersöka om det salutogena synsättet har betydelse för biståndspro-

cessen, samt hur KASAM stärks i denna process. En kvalitativ metod valdes och vi genom-

förde vår studie genom att dels samla in resultatet som en litteraturstudie, dels genom inter-

vjuer. Detta på grund av att när vi samlade information till teorikapitlet fick fram material 

som var för intressant för att inte tas med, men som var för omfattande för teorikapitlet. Peter 

Westlund är en av de största förespråkarna av ett salutogent förhållningssätt inom äldreom-

sorgen och vi tyckte inte att vi kunde utesluta det material han har skrivit om salutogenes och 

äldreomsorgen. Vi hade kunnat lägga detta material i kapitlet tidigare studier, men återigen så 

ville vi inte korta ner det i så stor utsträckning att det passade i det avsnittet. 

Vi hade en viss förförståelse för biståndsprocessen och dess delar genom våra verksamhets-

förlagda studier som delvis var förlagd hos biståndshandläggare. Genom vår studie bekräfta-

des flera av våra antaganden, men vi fick även en djupare förståelse för processen som kom-

mer vara bra i vårt eget kommande arbete. 

Deltagarna i studien var i den ena kommunen utvalda av deras enhetschef. Den andra kom-

munen tog vi kontakt med biståndshandläggarna och där deltog alla som hade möjlighet. Ge-

nom intervjuerna fick vi en bra bild över hur respondenterna arbetar och de beskriver även hur 

de arbetar för att stärka KASAM. De flesta respondenter hade liknande bakgrund i äldreom-

sorgen och även om de var i olika åldrar såg vi ingen skillnad i svaren som skulle ha påver-

kats av det. Vi tycker att gruppen respondenter, samt kompletteringen av litteratur har gett oss 

material för att kunna svara på studiens syfte och frågeställningar. 

Vi har lagt märke till att våra respondenter talar om liknande saker under intervjuerna. Vi ut-

förde intervjuer där vi ställde följdfrågor utefter åt vilket håll intervjun gick. Detta kan kritise-

ras då det kan vara så att respondenterna blivit styrda i intervjuerna i för stor utsträckning. 

Dock tror vi, eftersom vi intervjuat hälften av respondenterna var, att det ger trovärdighet till 

materialet, då vi inte kunnat styra alla respondenter åt samma håll. Vi har inte heller haft någ-

ra förväntningar på intervjupersonerna, samt så har vi försökt att intervjua de respondenter 

som vi inte tidigare hade en relation till, för att denna relation inte skulle påverka intervjun. Vi 

tror inte att intervjuerna hade kunnat utföras på något annat sätt, inom ramen för vår studie, 

eftersom vi ville att respondenterna skulle nämna de olika delarna av KASAM utan allt för 

stor påverkan utav oss. Det var därför frågorna var så pass öppna och styrning i vissa fall be-

hövdes. Frågeguiden testades på två personer innan intervjuerna och vissa frågor justerades 

för att bättre spegla det vi ville fråga efter. 

Vi trodde när vi gick in i studien att vi skulle kunna jämföra de två kommunerna med föresat-

sen att den ena kommunen (Västerås) arbetade efter det salutogena synsättet, medan den 

andra inte gjorde det. Eftersom biståndshandläggarna i Västerås endast haft en föreläsning 

med Peter Westlund och ett möte så var inte en sådan jämförelse möjlig. Den största skillna-

den vi kunde finna var att respondenterna i Västerås hade större kunskap i begreppet KA-

SAM, vilket kunde förväntas. 

Vi har i vårt resultat funnit mycket som bekräftar det som vi redan trodde vi visste. Respon-

denterna uppmärksammade positiva delar av sin biståndshandläggning, men även delar som 

de ansåg behövdes förbättras. Till exempel uppmärksammade de vikten av tid och informa-

tion, men även bristen av just dessa delar. Det blev även tydligt att olika saker som bistånds-

handläggaren gör för att befrämja en del av KASAM kan dra ner de andra delarna i KASAM. 

Till exempel så kan en tydlig biståndsprocess med standardiserade insatser stärka begriplighe-

ten, men dra ner både ”känslan av meningsfullheten och hanterbarheten”. Det är därför viktigt 
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att som Antonovsky säger att inte se begreppen var för sig utan som gemensamt beroende av 

varandra. 

En slutsats vi har kommit fram till som ligger utanför frågeställningarna är att för att arbeta 

salutogent krävs hela kedjan, att alla i kommunen arbetar utefter samma synsätt. Detta efter-

som olika professioner kan vara olika bra på att stärka olika delar av KASAM och helheten 

behövs för att stärka hela KASAM. 

I vår studie har inget känsligt material behandlats. Vi har informerat personerna om deras fri-

villiga deltagande i studien och att de hela tiden har en möjlighet att avbryta sitt deltagande. 

Vi informerade respondenterna hur vi skulle använda materialet och frågade vid intervjuerna 

om det gick bra att spela in intervjuerna. Vid ett tillfälle slutade bandspelaren att fungera. Då 

frågades respondenten om vi skulle återkoppla efter transkribering av intervjun för att säker-

ställa att vi uppfattat denne korrekt, men respondenten avböjde då hon litade på att vi kunde 

återge dennes åsikter på ett riktigt sätt. 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om det salutogena synsättet har betydelse för 

biståndsprocessen, samt hur KASAM stärks i denna process. Vi har kommit fram till att bi-

ståndshandläggarna i viss utsträckning jobbar på ett sådant sätt att de i biståndsprocessen stär-

ker individens KASAM, men att de ännu, ibland, gör det utav andra anledningar än att just 

stärka KASAM. De stärker individens KASAM till exempel då de informerar individen om 

insatser och biståndsprocessen. De gör det även när de ger mötet god tid för att kunna lyssna 

på individens åsikter och tankar. Detta sker även när individens resurser beaktas i bistånds-

processen. Eftersom vi tycker att biståndsprocessen i större utsträckning skulle kunna stärka 

individens KASAM än den redan gör, tycker vi att en uttalad intention att arbeta utefter detta 

synsätt skulle vara av värde. 

Studien är inte generaliserbar, bland annat på grund av att antalet respondenter i studien är 

lågt. Avsikten var dock att undersöka ett specifikt fall och resultatet var i första hand inte äm-

nat att vara generaliserbart. Detta på grund av studiens begränsande natur, både i tid och till-

gängliga resurser. En studie med likande syfte och frågeställningar, samt metod skulle kunna 

ge ett mer generaliserbart resultat om den genomfördes med fler respondenter och när den 

salutogena respondentgruppen arbetat utifrån det salutogena synsättet under längre tid än vad 

de gjort vid denna studie. Detta förutsätter att urvalet av respondenter är mer representativt 

och inte utvalda av någon med intresse för ett visst resultat. 

Många olika frågor har dykt upp under studiens gång och det har varit med svårighet som vi 

inte försökt besvara alla. För vidare forskning skulle det vara intressant att göra en uppfölj-

ningsstudie i den kommun som precis introducerat det salutogena synsättet för att på så vis se 

skillnader mellan före och efter implementering. Det salutogena synsättet har många fördelar 

och en utveckling av det inom äldreomsorgen är ett intressant ämne. Även om vi fann att de 

redan i viss utsträckning arbetar salutogent i våra respondentgrupper kan en implementering 

förordas då det ligger i linje med lagarna. 
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Bilaga 1 

 

Information angående intervjuer under examensarbetet 

Vi är två studenter som går kandidatprogrammet med inriktning mot social omsorg (180 hp) 

på Mälardalens högskola i Eskilstuna. Just nu skriver vi C-uppsats och ska intervjua sju bi-

ståndshandläggare. Vårt syfte är att undersöka biståndshandläggares synsätt i biståndshand-

läggningen och vad de har för tankar kring dess betydelse för den enskilde. 

Vi värnar om deltagarens integritetsskydd och därför utgår vi från vetenskapsrådets forsk-

ningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

Det är frivilligt att delta i denna intervju och du behöver bara svara på de frågor du vill. Du 

kan också avbryta ditt deltagande när som helst utan att ange orsak. Den information som du 

ger oss kommer vi bara att använda till vår C-uppsats. Däremot kommer allmänheten kunna ta 

del av den färdiga uppsatsen. 

Informationen från intervjuerna kommer att avidentifieras. Med detta menas att alla namn 

kommer tas bort vid eventuella citat. Syftet är att ingen skall kunna känna igen eller lista ut 

vem som givit informationen. Dock kan en liten risk finnas att viss information kan härledas 

till dig av dina kollegor om de vet vilka som har varit delaktiga i studien. Inspelningar från 

intervjuerna kommer att raderas vid avslutad studie. 

Om du har frågor kan du vända dig till Eva eller Erika: 

 Erika Dömstedt  XXX-XXX XX XX xxxxxxxx@student.mdh.se 

 Eva Flemström  XXX-XXX XX XX xxxxxxxx@student.mdh.se 

 

Handledare: Ciro Aparicio  XXX-XX XX XX xxxx.xxxx@mdh.se 

Kursansvarig: Håkan Karp  XXX-XX XX XX xxxx.xxxx@mdh.se 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 

Fråga 1) Hur länge har du arbetat inom yrket? 

Fråga 2) Vad har du för tankar vad det gäller biståndshandläggningen? 

Fråga 3) Hur arbetar du för att ta till vara det friska hos den enskilde? 

Fråga 4) Kan du berätta om dina möten?  

A. Planeringsmöten 

B. Vårdplaneringsmöten 

C. Uppföljningsmöten 

Fråga 5) Hur arbetar du med kommunicering i beslutsunderlaget? 

Fråga 6) Kan du berätta lite om hur det går till när du kommer fram till ett beslut? 

Fråga 7) Har du något som du vill tillägga? 

Fråga 8) Är det något mer som jag borde ha frågat om? 

Fråga 9) (endast Västerås) Hur upplever du att implementeringen av salutogent synsätt har 

påverkat bemötandet av den enskilde, kommunicering och beslut? 


