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Abstrakt  
Då det salutogena synsättet och Antonovskys KASAM (känsla av sammanhang) blivit 

mer uppmärksammad att använda sig av i arbete med människor, har det i samband med 

detta medfört att det även förekommer hinder som försvårar arbetet. Syftet med studien 

är att undersöka vilka salutogena strategier som framträder på ett boende med 

ensamkommande flyktingbarn samt på vilket sätt dessa utspelar sig i praktisk 

handledning. Kopplat till detta är syftet även att belysa hinder som kan förekomma i det 

praktiska arbetet gentemot denna målgrupp. Genom semi-strukturerade intervjuer och 

en kvalitativ innehållsanlys som metod har syftet undersökts. Intervjuerna genomfördes 

på fyra informanter som alla arbetar i samma verksamhet. Resultatet visar att känsla av 

sammanhang gör sig påmind genom delaktighet, stöd, information och motiverande 

samtal. Samtidigt visar även resultatet att det finns hinder, så som avsaknad av samsyn 

samt för lite resurser, för att tillvägagångssättet ska kunna verka fullt ut. Trots detta 

finns det goda förutsättningar för att metoden ska kunna fungera i liknade verksamheter. 
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Inledning 

Omsorgs och behandlingsarbete innebär vård, omsorg, behandling samt stöd till utsatta 

personer i syfte att hjälpa, stärka och motivera människor till förändring av sitt liv. Den 

här sortens arbete kan också innebära olika tillvägagångssätt för att uppnå detta. Under 

de senaste decennierna har det salutogena förhållningssättet fått större fokus i de 

människovårdande områdena då detta synsätt visat sig ha positiva hälsofrämjande 

effekter genom bland annat ökad känsla av sammanhang (Krantz & Östergren, 1999). 

Något som ansetts ge ökad motståndskraft mot påfrestningar (ibid). Jag har under min 

studietid kommit i kontakt med olika verksamheter som arbetar med olika målgrupper 

samt med olika riktlinjer i sitt arbetssätt, däribland det salutogena. Där har denna metod 

mötts av blandade reaktioner, dels för att personalen upplever att de blir ”inkastade i det 

nya” samt dels för att de anser att metoden i vissa fall är svår att tillämpa. Med 

utgångspunkt av detta har jag fattat intresse för hur ett salutogent förhållningssätt, 

utifrån Antonovskys KASAM, känsla av sammanhang, yttrar sig i verksamheter som 

har detta som tillämpning i arbetet. Vilka strategier framkommer i praktiskt arbetet och 

vad finns det för möjligheter gentemot det svåra med ett sådant tillvägagångssätt, som 

personer som arbetar i sådana verksamheter kan möta?  

 

Bakgrund 

Boendet 

Den verksamhet som jag har valt som studieplats är ett så kallat HVB-hem för 

ensamkommande flyktingbarn. HVB står för hem för vård eller boende och är ett 

behandlingshem som tar emot enskilda för vård eller behandling i förening med boende. 

Verksamheten bedrivs yrkesmässigt med socialtjänsten som uppdragsgivare. Det finns 

idag över 400 HVB-hem i Sverige och dessa drivs av privata vårdgivare, kommuner 

eller landsting. Boendet som jag har varit på är en privat tillståndspliktig verksamhet. På 

boendet finns idag 14 platser avsedda för ensamkommande flyktingbarn där alla platser 

är fyllda. Målgrupen är endast ensamkommande flyktingbarn som söker asyl i Sverige 

eller som har fått permanent uppehållstillstånd i väntan på att bli placerad i familjehem 

eller annan permanent boende. Barnen är i åldrarna 13-17 år och de kommer från olika 

nationaliteter och kulturer, där de flesta kommer från de mest utsatta platserna i världen 

just nu, som exempelvis Syrien, Afghanistan och Somalia. På boendet har barnen egna 

rum och det är både flickor och pojkar som bor på hemmet. På boendet arbetar totalt nio 
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fast anställda som omsorgspersonal samt sju timanställda vid behov. Ungdomarna samt 

personal umgås tillsammans mestadels av tiden på boendet, i bland annat de två 

gemensamma allrum som finns. Där finns även pool och bastu samt tillgång till ett 

aktivitetsrum med biljardbord, bordtennisbord samt ett litet gym. Barnen har tillgång till 

två kök samt fyra badrum, varav tre med dusch. På verksamheten arbetar två 

omsorgspersonaler tillsammans och med en extra personal som kommer in som resurs 

kvällstid. Alla barnen går i skolan på vardagarna, på det som kallas för 

språkintroduktion där de får lära sig det svenska språket. Detta för att bli rustade inför 

vanlig skolgång och sedan bli placerade på den skola de tillhör utefter ålder.  

Den uttalade synen på verksamhetens arbetsätt är salutogent med KASAM, känsla av 

sammanhang, som den riktlinjen de följer genom att främja friskfaktorer för 

ungdomarna som bor där. Personalen är välutbildad och med olika bakgrunder, alltifrån 

socionomer, hälsopedagoger, beteendevetare och behandlingspedagoger, flertalet har 

många års erfarenhet av människovårdande arbete. Tanken bakom verksamhetens 

salutogena syn är att ge barnen rätt förutsättningar genom att ta in de hälsofrämjande 

aspekterna i deras vardag. Detta för att rusta barnen till en hälsosammare livsstil, där de 

sedan själva kan göra aktiva val mot det som främjar deras välmående, både psykiskt 

och fysiskt. 

 

Ensamkommande flyktingbarn 

År 2014 var det 81301 människor som sökte asyl i Sverige (migrationsverket.se). 

Siffran för 2015 väntas bli mer omfattande och den väntade prognosen förutspås bli 

90000 personer som söker asyl i Sverige enligt migrationsverkets uträkningar. De 

ensamkommande barnen som kommer till Sverige har ökat avsevärt de senaste åren. Av 

de personer som sökte asyl 2014 var 7049 stycken ensamkommande barn. Med 

ensamkommande barn menas barn under 18 år som kommer till ett annat land utan 

vårdnadshavare (ibid.).  

 

Mångfald i hälsosammanhang 

Att arbeta med denna målgrupp innebär alltid en utmaning då vanor, språk, beteenden 

och kultur kan skilja sig dels från individ till individ samt dels mellan klienter och 

pedagogerna (Svedergberg, Svensson & Kindeberg, 2001). Dessutom kommer dessa 

barn hit utan vårdnadshavare och det bär ofta med sig fruktansvärda upplevelser och 
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trauman. Detta kan innebära att personal måste förutom att sköta sitt reglerade arbete 

också kan behöva agera förälder, psykolog samt ett stöd för barnen i många situationer.  

Med tanke på mångfalden av kulturella erfarenheter som representeras i dagens Sverige 

finns ett växande behov av att skapa en ”interkulturell kommunikativ kompetens” 

(Svederberg et al, 2001). Detta är något som innebär att det i alla sammanhang där 

människor från olika kulturer möts, förekommer någon form av interkulturell 

kommunikation. Detta innefattar inte bara kommunikation mellan individer från olika 

etnokulturella bakgrunder utan även mellan individer från med samma ursprung men 

med olika sociokulturell bakgrund. Denna kompetens innebär att de som arbetar med 

målgruppen ska vara mottaglig och väl förberedd för att hantera den kulturella 

variationen som inträffar på ett bra sätt, särskilt när dessa erfarenheter skiljer sig 

avsevärt från pedagogens eller forskarens erfarenheter. För att erhålla denna kompetens 

behövs en samsyn och en kunskap som innefattar både generell interkulturell 

kommunikativ kompetens samt specifik interkulturell kommunikativ kompetens.  

Genom generell interkulturell kommunikativ kompetens är man medveten om det 

betydelsefulla i kommunikationen inom olika kulturer som exempelvis betydelsen av 

ålder, kön och familj (auktoritet och roller). Där innefattas både de verbala och icke 

verbala. Det verbala kan innebära förståelse om att vissa uttryck inte behöver 

bokstavligt betyda vad det står för. I det icke verbala är det uppfattningar om 

exempelvis ansiktsuttryck, gester, kroppslig avstånd och så vidare. Specifik 

interkulturell kommunikativ kompetens handlar om värderingar, identitet, uppfattningar 

och regler kring olika saker. Detta kan innebära att ha kännedom om till exempel 

mattraditioner i olika religioner (ibid.).  

 

KASAM – Känsla av sammanhang 

Salutogenes kommer från latin och grekiskan och betyder hälsans ursprung. Begreppet 

uppkom tillsammans med känsla av sammahang (KASAM) när Antonovsky (1991) 

som var verksam som forskningschef i Israel undersökte en grupp judiska kvinnors 

anpassningsförmåga i samband med klimakteriet. Han upptäckte då att flera av 

kvinnorna som suttit i koncentrationsläger under andra världskriget hade ovanligt hög 

siffra av mental tillfredställelse trots de fruktansvärda som det hade fått upplevt. Denna 

upptäckt gjorde att han ändrade synen på sin forskning om hälsan, från det som orsakar 

sjukdom (patogenes) till vad som främjar hälsan (salutogenes). I samband med detta 
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uppmärksammade Antonovsky att de som hade blivit utsatta för svåra påfrestningar 

(stressorer) och som ändå kände tillfredställelse i livet hade en hög känsla av 

sammanhang (KASAM). Graden av motståndkraften KASAM är beroende av hur 

mycket vi upplever tillvaron som begriplig, hanterbar och meningsfull. Ju mer vi 

upplever livet som begriplig, hanterbar och meningsfull desto högre motståndskraft 

(KASAM) har vi mot stressorer.  Enligt Antonovsky är alla människor olika och kan 

därför ha olika föreställningar om exempelvis vad som är betydelsefullt för dem. Det är 

därför som det salutogena synsättet lyfter fram den holistiska människosynen som en 

viktig aspekt i hälsofrämjande arbete (ibid.). Med en holistisk syn menas att man ser till 

hela människan samt den omgivande miljö hon vistas i, alltså både inre och yttre 

faktorer. Antonovsky (1991) menar att den som arbetar salutogent har till sin fördel om 

denne förstår sin livssituation för att lättare förstå och finna lösningar på problemet. Hur 

behandlaren upplever detta påverkar dennes syn på det som ska lösas. För att en 

människa ska kunna hantera de olika påfrestningar som hon utsätts för måste hon förstå 

händelsen, det vill säga hur det som sker kan kopplas ihop till ett sammanhang som 

inger meningsfullhet. Enligt Antonovsky (1991) rör sig människans sinnestillstånd 

mellan två poler, frisk och sjuk i en obruten följd under hela livet. Graden av KASAM 

där vi befinner oss avgör om vi uppehåller oss vid det friska eller närmare det sjuka. 

Även om det inte finns garantier för att en sjuk människa ska bli frisk eller botad så kan 

känslan av sammanhang leda oss närmare friskfaktorerna. Därför ses individernas 

resurser som en viktig utgångspunkt i det salutogena arbetet, där man väljer att lyfta 

fram friskfaktorer framför det sjukdomsalstrande (ibid.). 

 

Salutogent perspektiv – tidigare forskning 

Det har gjorts väldigt mycket forskning kring det salutogena perspektivet samt dess 

fördelar för att rusta människor med skyddande faktorer mot ohälsa, både fysisk och 

psykisk. De faktorer som påverkar människor berör både individens egna val och 

levnadsvanor samt den omgivning som individen vistas i (Folkhälsomyndigheten, 

2015). Cederblad och Hansson (1996) som gjort många studier kring det salutogena 

synsättet har klassificerat dessa faktorer enligt nedan och några av dessa är betydande 

för hur vi främjar friskfaktorerna: 
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Individfaktorer 

Inom de personliga faktorer tas den goda sociala kompetensen som en viktig 

medverkande kraft. Att ha en god social kompetens innebär enligt Cederblad och 

Hansson (1996) att människan är villig, öppen och redo för att sammarbeta med andra. 

Detta betyder också att individen har vetskap om hur man uppträder med andra i sociala 

sammanhang. Denna faktor är föränderlig genom våra erfarenheter och samtidigt något 

som utvecklats sedan våra första interaktioner med andra människor (ibid.). 

 

Vidare talar Cederblad och Hansson (2006) om betydelsen av starkt självförtroende. Ett 

starkt självförtroende leder till högre ansvarskänsla och har betydelse för hur vi hanterar 

stress samt på större tillit på att motgångar kan övervinnas, så kallade copingstrategier. 

Detta leder vidare till självständighet och rustar människor till att framhålla sig själva på 

ett positivt sätt och möta världen på egna villkor (ibid.). 

 

Cederblad och Hansson (1996) betonar utvecklandet av speciella intressen och hobbys 

som en faktor för ökat självförtroende som i sin tur kan leda till meningsfullhet i sitt liv. 

Att ha en meningsfull sysselsättning kan få individen att känna tillhörighet i ett 

sammanhang och inge högre motståndkraft mot stress samt motgångar. Inre locus of 

control innebär individens egen uppfattning om att själv styra och påverka sitt liv där 

kontrollen ligger hos denne själv. Till skillnad från yttre focus of control där kontrollen 

ligger utanför individens makt och påverkas av yttre faktorer (ibid).  

 

Genom hög aktivitet och energi tillgodogör sig individen högre tillfredställelse i sitt liv 

vilket också leder till bättre självkänsla och välbefinnande, som i sin tur löper genom 

faktorn optimism och framtidstro, som därmed ökar tilltron av att inte påverkas av 

motgångar (Cederblad & Hansson, 1996). Intelligens, kreativitet samt impulskontroll är 

andra faktorer som faller in under individ faktorer (ibid.). 

 

Familj och omgivningsfaktorer 

Inom dessa ramar faller faktorn om att hjälpa andra som väldigt viktig för ett salutogent 

förhållningssätt av den orsaken att den ger utrymme för individen att utveckla känslan 

av egenvärde, självtillit och självständighet (Cederblad & Hansson, 1996). Till detta 

framkommer den betydelsefulla andra personen som en annan viktig faktor. Här rör det 

sig om människor som vi kan eller vill identifiera oss med, som i många fall också kan 
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vara en idol, en förebild eller någon som agerar som en extra förälder. I situationer där 

det exempelvis inte finns en familj att vända sig till är det av stor vikt att det finns andra 

personer närmiljön som ställer upp (ibid.). 

 

Gränssättning och tydliga regler är betydande för en positiv salutogen aspekt och detta 

innefattar klara tydliga regelverk såväl i hemmet, mellan föräldrar och barn, som på 

exempelvis en arbetsplats mellan ledare och anställda (Cederblad & Hansson, 1996). 

Tydliga ramar ökar betydelsen av tillitsfulla relationer genom att få vara en del av vad 

som sker, vilket har visat sig ha en skyddande effekt (ibid.). 

 

Forskarna ponerar att flertalet av dessa hälsofrämjande faktorer är egenskaper som är 

medfödda men som går att övas upp eller införskaffa sig genom erfarenheter (Cederblad 

& Hansson, 1996). I arbete med ungdomar då många är naturligt impulsiva, utforskande 

samt temperamentsfulla utgår man från deras personliga egenskaper, där man vill få 

dem att komma till insikt om hur de kan hantera dessa kvalitéer genom att visa dem nya 

förmågor. (ibid.).  

 

Generella motståndsresurser 

Cederblad och Hansson (1996) fortsätter vidare att belysa de generella 

motståndsresurser som innefattar faktorer som intelligens, pengar, socialt stöd, 

egenstyrka och kulturellt stöd. Av dessa medverkande krafter kan individen få tillgång 

till meningsfullhet ur stressfaktorer som hen dagligen utsätts för. Genom kontinuerlig 

repetering av dessa erfarenheter skaffar sig individen en lista på olika motståndskrafter 

att välja på under en exempelvis stresspåverkan och därifrån kan denne införskaffa sig 

en hög känsla av sammanhang (ibid.).  

 

Det som utmärker människor med en hög känsla av sammanhang är att de för varje 

situation där de möter någon form av motgång eller stresspådrag, väljer det mest 

lämpliga sättet eller en blandning av dessa för att hantera och förändra den 

(Antonovsky, 1991). 
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Förändring och behandling 

Hult och Waad (1999) menar att vissa villkor från KASAM gäller för att kunna 

omvandla det till en beteendeförändring samt hur de blir praktiskt användbart i 

behandlingsarbete: 

 

Begriplighet är behövlig för att förändring överhuvudtaget ska kunna ske. Detta sker 

genom kunskap om det som behövs förändras, man begripliggör och förstår problemet 

och rustar individen för att bättre kunna möta oförutsägbara händelser. Förstår individen 

inte sammanhanget nutid, likväl som det som varit samt den möjliga framtiden blir det 

svårt att se att en förändring bör ske.  

 

Hanterbarheten berörs genom att personen måste ha handlingsförmågan samt stödet för 

att vilja förändra genom praktisk kunskap som innefattar tillgång, resurser samt 

möjligheter. Förändring kräver övning och genom att hjälpa individen att lyfta fram sina 

egna inneboende resurser samt att få stöd av dem i sin närhet. Detta gör att personen 

inte känner sig som ett offer för omständigheterna.  

 

Meningsfullhet är nästa steg där det som ska förändras ska vara betydelsefullt och 

kännas värt att lägga energi på och inge en önskan om att vilja förändra till det bättre. 

Att finna meningsfullhet i det man gör kommer från insikten av att själv förmå att styra 

och inverka sitt liv och i viljan att känna motivation. Delaktighet leder till 

meningsfullhet. 

 

Hult och Waad (1999) menar att om dessa villkor uppfylls kan ett hälsofrämjande 

arbetet leda till större känsla av sammanhang.  

 

För att kunna agera behöver man ha förståelse för det som skett, därför är hanterbarhet 

beroende av begriplighet. Däremot kan meningsfullhet, om den är hög frambringa 

positiva effekter trots att båda komponenterna hanterbarhet och begriplighet är låga 

(Antonovsky, 1991). 

 

Verksamhetens riktlinjer kring det salutogena synsättet 

Med påtryckningar från IVO (inspektionen för vård och omsorg) kräver numera den 

verksamheten jag var på utbildad personal för att underlätta arbetet utefter de salutogena 
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riktlinjerna, men det är inget krav på att de ska inneha kunskap om det salutogena 

förhållningssättet. Därför finns det dokument för bland annat nyanställda och 

timanställda att ta del av för att få information samt tydliggöra vad det innebär att arbeta 

salutogent. 

Det första som utläses från de dokument som finns att tillgå om verksamhetens synsätt 

kring det salutogen, är att boendet utgår från den salutogen miljöterapeutiska metoden. 

Där beskrivs detta kort och innefattar att fokusera och uppmärksamma på det positiva 

och friska, att stödja till en meningsfull, begriplig och hanterbar vardag. Detta förklaras 

ytterligare genom att verksamhetens uppdrag innebär att de strävar efter att etablera och 

bibehålla kontakt med hälso- och sjukvård, erbjuda adekvat utbildning, meningsfull 

sysselsättning och uppmuntra till kontakt med familj samt övrig nätverk. Vidare arbetar 

verksamheten för att barnen ska förstå sin asylprocess. Allt detta är uppdelat i processer 

som är individanpassade utefter ålder, mognad och framförallt mående. I den första 

fasen arbetar man med trygghetsskapande för att bekanta sig med de boende samt 

samhället och det nya landet. Detta sker genom att skapa goda relationer och mycket 

gemensam tid tillsammans med ungdomen. Andra fasen handlar mycket om 

självaständighetsträning genom att uppmuntra till egna aktiviteter och mer ingående 

träning på sysslor som kan vara till nytta inför ett eget boende, exempelvist matlagning. 

Det hela grundar sig i det salutogena genom att lyfta fram varje individs egna 

inneboende förmågor och se till hela människan. I dokumenten står det specifikt kring 

salutogen miljöterapi på boendet där detta förhållningssätt kräver att all personal som 

arbetar på i direkt anslutning till barnen behöver vara insatta den teoretiska 

referensramen. Metoden kräver att personal har ett aktivt förhållningsätt i arbetet med 

barnen. De som läser i dokumenten får även en introduktion i KASAM, känsla av 

sammanhang, samt om dess grundare Aaron Antonovsky. Vidare så innebär den 

salutogena utgångspunkten att man ska fokusera på det friska och positiva hos de 

individer som kommer till boendet. I bemötandet vill verksamheten frångå det mer 

traditionella problemorienterande perspektivet, vilket innebär att fokusera på det 

avvikande beteendet och det som inte fungerar. Därför läggs fokus istället på barnens 

inneboende resurser där man lyfter fram deras, ofta omedvetna talanger, förmågor och 

det stöd som finns runt omkring. Dokumenten visar att en målsättning är att stärka 

individens känsla av sammanhang (KASAM).  Detta tydliggörs ytterligare genom att 

noggrant belysa varje del av KASAM, begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet.  
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Problemformulering 

Att införa salutogena synsättet som ett tillvägagångssätt i praktiskt arbete är något som 

uppmärksammats mer och mer inom olika verksamheter som arbetar med människor. 

Genom att metoden är enkel i sin grund att implementera och samtidigt har visat sig ge 

positiva hälsofrämjande effekter på lång sikt, finns det stora möjligheter för att skapa en 

god arbetsplats både för klienter samt personal (Cederblad & Hansson, 1996). Trots de 

många fördelar är det inte alltid som metoden fungerar fullt ut då de som arbetar med 

detta ”kastas in i den nya verksamheten” och saknar då exempelvis kunskapen om de 

viktiga verktyg som ska användas eller att ordentliga direktiv om hur det salutogena ska 

implementeras. Samtidigt är det inte alltid denna tillvägagångssätt möts av positiva 

gensvar av personalen. I och med detta har jag fattat intresse för hur det kan se ut i en 

verksamhet med ett salutogent synsätt, på vilket sätt som detta framkommer samt vilka 

hinder som personer som arbetar med detta upplever de att de möts av. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilka salutogena strategier som framträder på ett 

boende med ensamkommande flyktingbarn samt på vilket sätt dessa utspelar sig i 

praktisk handledning. Syftet är även att belysa hinder i det praktiska arbetet med ett 

salutogent tillvägagångssätt gentemot denna målgrupp. 

Frågeställningar 

 Vilka strategier framkommer i arbetet för att barnen ska uppleva känsla av 

sammanhang? 

 På vilket sätt uppger personalen att dessa strategier implementeras i arbetet? 

 Vilka hinder upplever personalen att det salutogena synsättet har i praktiken? 

 

Metod 

I denna del framställs studiens metodval och det ges en ingående förklaring om studiens 

studiedesign och genomförande, förberedelser, urval, generalisering, Intervju och 

intervjufrågor, etiska aspekter samt transkribering och analys. 
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Studiedesign och genomförande 

Studiens ansats har en kvalitativ metod där studien utgick från semi-strukturerade 

intervjuer. Kvalitativa studier utgår från att forskningens tillvägagångssätt har 

tyngdpunkten samt föreligger i orden snarare än på kvantifiering vid insamling och 

dataanalys (Bryman, 2011). Ståndpunkten i denna forskningsstrategi brukar återges som 

interpretativ, vilket innebär att vikten ligger i tolkningsfrågan och huruvida förståelsen 

mellan den sociala verkligheten på den basis som deltagarna i en särskild miljö tolkar 

denna realitet (ibid.). Frågorna till intervjuerna var semi-strukturerade och fungerade 

som grund och hjälp för intervjun. Då syftet med min studie var att undersöka hur det 

salutogen samt KASAM tillämpas av respondenterna, ville jag delvis styra intervjun 

något för att intervjuerna inte skulle falla bort från det egentliga syftet. Därför ansåg jag 

att semi-strukturerade intervjuer var lämpligast till detta ändamål. I semistrukturerade 

intervjuer har forskaren specifika teman (intervjuguide) som ska belysas, men där 

respondenten har stor frihet att svara (Bryman, 2011). Frågorna behöver dessutom inte 

komma i en specifik ordning, där det också finns utrymme för att ställa frågor som inte 

ingår i intervjuguiden om intervjuaren uppmärksammar något som kan vara relevant att 

ta reda på mer om (ibid.). Därför följdes inte frågorna alltid i den ordning som de 

förekom. Likaså lästes inte alla frågor upp samt att de kunde omformulerades beroende 

på utgången av de olika intervjuerna. Vidare då forskaren med intervjun önskar få fram 

användbar information till undersökningen kan intervjun styras i olika riktningar dit 

forskaren önskar med hjälp av öppna frågor, för att få fram kunskap om vad 

respondenterna upplever som viktiga (Bryman, 2011). Därifrån går det också att följa 

upp med andra spontana frågor som kan leda till en djupare förståelse hos undersökaren 

(ibid.). Av den anledningen förekommer ibland andra följdfrågor som inte fanns 

nedskrivna, då det kunde visa sig något intressant under intervjuns gång som följdes 

upp i syfte att avtäcka så mycket information som möjligt för studiens syfte. 

 

Förberedelse 

Mina förberedelser inför studien bestod av litteraturstudier samt en stor del 

faktainsamling i form av en genomgång av vetenskapliga artiklar kring ämnet. 

Intervjuguiden förbereddes och testades på några närstående personer till mig, där några 

av frågorna omformulerades eller togs bort. Genom att vara ordentligt påläst fick jag 

tillfälle att bättre förstå och gripa tag i det som var mest relevant för studien, med 
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möjligheten att ställa följdfrågor över något som jag ansåg vara intressant för 

undersökningen. 

 

Urval 

Jag kom i kontakt med arbetsplatsen som var arena för studien genom att jag några 

månader tidigare hade praktiserat där i två veckor och jag fattade snabbt intresset för att 

verksamheten hade en salutogen utgångspunkt implementerat i arbetet. Efter min 

praktik bestämde jag mig för att kontakta arbetsplatsen via telefon och frågade om det 

fanns intresse bland de anställda om att medverka i studien. Förfrågan togs emot på ett 

positivt sätt och alla nio fast anställda som omsorgspersonal var villiga att ställa upp. 

Jag åkte dit under en dag då alla de hade personalmöte och presenterade mig samt idén 

för min studie. Jag meddelade redan då att jag, även om alla hade möjlighet att 

medverka, skulle välja ut några stycken ur gruppen och ta kontakt med dem via telefon 

för att bestämma ett möte för intervju. I Studien deltog fyra personer, två kvinnor samt 

två män, som alla arbetar inom den verksamheten som studien gjordes på. Urvalet var 

slumpmässigt utvalda från den större urvalsramen om nio personer, där samtliga 

arbetade i verksamheten och var heltidsanställda. Från början tillfrågades sex personer 

om att delta i studien, då alla nio som arbetade i verksamheten skulle innebära ett alltför 

omfattande arbete med tanke på tidsramen. Dessa personer valdes ut genom 

bekvämlighetsurvalet efter tillgänglighet samt större intresse att delta. 

Bekvämlighetsurvalet utgörs av de personer som för tillfället för studien funnits 

tillgängliga för den som ska forska (Bryman, 2011). Efter noggrann betänkande kom jag 

slutligen fram till att det skulle vara tillräckligt med fyra för att få svar på syftet med 

studien. Urvalet blev varierat, där personalen hade olika bakgrund, erfarenheter samt 

kunskap om ämnet. Gemensamt för alla i urvalsgruppen var att de alla hade arbetat 

minst ett år på verksamheten. Då variationen på deltagarnas erfarenhet och kunskap var 

så olika bidrog det till att ge en större bredd över de frågor som skulle besvaras.  

 

Generalisering  

En generalisering innebär i vilken utsträckning som resultatet i en undersökning kan 

sägas innefatta andra samlingar av individer och händelser än de som just då studeras 

(Bryman, 2011). Samtidigt betyder detta att man som forskare behöver se över till 

vilken grad generaliseringen kan tänkas vara representativ. Därför är urvalet viktigt i 

anseende om vilka eller vilken grupp, som inte förekommer i studien, som den ska 
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representera (ibid). Av den anledningen blir den generalisering som innefattar studien, 

att den berör endast representativitet för de som verkar i verksamheten som studien 

gjordes på och inga andra liknande institutioner. I min studie är inte generaliseringen 

det väsentliga syftet utan att skapa en större försåtelse för det salutogena i praktiken. 

 

 

Intervju 

Insamlingen av data skedde genom muntliga intervjuer på fyra deltagare. Intervjuerna 

genomfördes den 21 och 23 april 2015. Samtliga intervjuer spelades in, detta för att 

säkerställa att allt som framkom i intervjuerna skulle komma med, för att sedan kunna 

utföra undersökningen samt analysen av den. Detta blev deltagarna informerade om 

under första mötet på verksamheten med alla anställda. Inspelade intervjuer ger 

forskaren möjligheten att ha mer fokus på samtalet och deltagaren (Kvale, 1997). Detta 

gör att forskaren kan koncentrera sig på att visa intresse, lyssna ordentligt och se till så 

att deltagaren håller sig till det ämne intervjun syftar till (ibid.). Deltagarna fick 

möjlighet att själva välja datum och plats för intervjuerna, detta för att inge en större 

trygghet och samtidigt öka sannolikheten för att deltagarna skulle känna sig mer 

motiverade att göra intervjun. Intervjuerna utfördes vid fyra olika tillfällen där 

respondenter intervjuades i en lugn och stillsam miljö i anknytning till där de bodde 

eller till arbetsplatsen. Vid intervjutillfällena välkomnades respondenterna och en 

kortfattad presentation av intervjuns tillvägagångssätt gjordes. Detta för att skapa en 

mer avslappnad samt trygg atmosfär för respondenterna. Innan intervjuerna 

genomfördes blev också alla respondenter informerade om vilka rättigheter de hade vid 

sitt deltagande i studien samt information om de etiska principerna som efterföljdes. I 

samband med detta delades ett missiv samt en bekräftelse om deltatagande ut. 

Tidsmässigt varierade längden på intervjuerna beroende på respondenternas svar, den 

längsta intervjun tog 26 minuter att genomföra och den kortaste varade i 14 minuter.   

 

Intervjufrågor 

I intervjuguiden användes totalt 12 stycken frågor. Av dessa var sex stycken 

huvudfrågor som fungerade som ett underlag och stöd för studiens syfte. De första fem 

frågorna bestod av formella frågor och utgjorde syftet att få respondenten att känna sig 

avslappnad och trygg inför intervjun och de huvudsakliga frågorna. Huvudfrågorna var 

utformade som öppna och breda frågor för att inte medföra att intervjun skulle bli alltför 
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styrd samt för att ge utrymme för respondenterna att svara så fritt som möjligt. Frågorna 

gav även utrymme för följdfrågor. Varje huvudfråga bestod av frågor som på olika 

avseenden berörde det salutogena förhållningssättet samt dess koppling till KASAM. 

Som stöd till frågorna och intervjun fanns även följdfrågor nedskrivna för att försäkra 

sig om att täcka eventuella brister över behövlig information som möjligen inte skulle 

framkomma från huvudfrågorna.  

 

Etiska överväganden 

De fyra forskningsetiska principerna har gällt för samtliga deltagare som ingått i denna 

studie och detta har främst framkommit genom ett missiv. Dessa är informationskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet och samtyckeskravet (Bryman, 2011). Med 

inInformationskravet framkom genom att deltagarna fick information innan påbörjad 

undersökning om studiens syfte samt information om deras deltagande, att studien är 

frivillig och kan avbrytas när de vill, samt de moment som ingår i undersökningen. 

Konfidentialitetskravet ingick genom att samtliga deltagares individuella uppgifter 

behandlades varsamt och inom räckhåll för spridning till obehöriga. Samtyckeskravet 

framkom genom att intervjupersonerna själva bestämde om de ville vara med i studien 

genom att signera missivet om deras deltagande. Nyttjandekravet ingick i studien 

genom att den information som framkom genom undersökningen användes enbart i 

syfte för denna studie (ibid.). 

 

Transkribering och analys 

Intervjuerna transkriberades, det vill säga att intervjuerna bearbetades och skrevs ner i 

ord med hjälp av ett ordbehandlingsprogram på dator. Till transkriberingen av 

materialet har en kvalitativ innehållsanalys använts. Sedan anlyserades och sorterades 

transkriptionen till ett resultat. Denna analysmetod används för att analysera data där 

syftet är att erhålla en djupare interpretation som exempelvis personers upplevelser eller 

erfarenheter (Bryman, 2011). Analysen utgick från de frågeställningar som skulle svara 

på syftet och varje del fick en egen rubrik. Det som jag ansåg var viktigast samlades 

ihop till resultatet och som tydligast svarade på mina frågeställningar. Sedan tolkades, 

analyserades och lyftes resultatet upp med hjälp av tidigare forskning. Enligt Kvale 

(1997) innebär tolkning att man problematiserar det belysta resultatet med hjälp av en 

teori. I min studie blev det utifrån det salutogena perspektivet och KASAM. För att 

styrka det som framkommit i resultatet och visa på vad deltagarna sagt under 



 

14 

 

intervjuerna, valde jag ut exakta citat från det transkriberade materialet. Genom detta 

skapas en beskrivande berättelse för läsaren (Bryman, 2011). Detta inger även en 

förståelse för läsaren om varför citateten finns med i texten (ibid.). 

 

Resultat 

Först redovisas vad det salutogena innebär för intervjupersonerna. Därefter presenteras 

resultaten utifrån Frågeställningarna. Citaten är inte ändrade på något sätt, vilket medför 

att talspråk förekommer, detta för att kunna återge exakt vad deltagarna sagt samt hur de 

uttryckt sig. 

 

Presentation av deltagarna 

Deltagarna i studien förblir anonyma och kommer därför att presenteras i form av 

intervjuperson A till D. Här följer en kort presentation av varje deltagare för att läsaren 

ska få en tydligare uppfattning om varje person och lättare kunna förstå det framkomna 

resultatet.  

 

Intervjuperson A är en man på 27 år som är utbildad sjuksköterska och har varit i 

verksamheten i tre år. Han har också sedan tidigare erfarenhet inom vård och omsorg 

som sjuksköterska, vårdbiträde samt har haft praktik på BUP (barn och 

ungdomspsykiatrin).  

 

Intervjuperson B är en kvinna på 50 år som har varit i verksamheten i två och ett halvt 

år. Hon har ingen utbildning inom det människovårdande området men är utbildad kock 

och kallskänka samt aerobicsinstruktör. Hon har många års erfarenhet av arbete med 

människor inom äldrevården samt inom förskola. 

 

Intervjuperson C är en kvinna på 35 år som har varit verksam på boendet i ett år. Hon är 

utbildad grundskolelärare samt socionom. Har erfarenhet sedan tidigare av arbete med 

människor som lärare samt från kvinnojouren. 

 

Intervjuperson D är en man på 29 år som är utbildad hälsopedagog och har arbetat inom 

verksamheten i två och ett halvt år. Han har viss erfarenhet av arbete med människor 

sedan tidigare.  
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Vad innebär ett salutogent arbetssätt? 

Intervjuperson A svarade att ett salutogent arbetsätt innebär att de som arbetar 

salutogent ska försöka använda sig av de insatser som ger möjlighet till att individen ska 

bibehålla sin hälsa. Att inte tänka på det sjuka och vad som orsakat det och fokusera på 

det friska. 

 

”Jaa, det är ju det att man ska försöka använda de åtgärder som man har möjlighet till, 

så att individen bibehåller sin... bibehåller hälsan helt enkelt. Inte tänka mycket på 

sjukdomen eller det som orsakat det... att man ska göra något så att man känner sig 

nöjd med det man gör.” 

 

Intervjuperson B svarar att detta innebär att man arbetar med det friska, det som är bra i 

stället för att fokusera på det som är dåligt och som inte fungerar.  

 

”Att man försöker jobba med det friska, det som är bra, istället för at fokusera på det 

som är dåligt.” 

 

Intervjuperson C anser att det salutogena medför att se till att de personer som inte mår 

bra eller är nöjda med någonting i sitt liv, att dessa får stöd och att man lyfter fram det 

som är bra hos individen. För att individen ska kunna förstå varför, så att de kan 

begripa, hantera samt att detta ger en mening till varför gjort så. 

 

”...det salutogena perspektivet är ju att man skulle jobba med, för alla människor de är 

inte alltid hundra procent, det är inte alltid hundra procent, att de mår bra hundra 

procent... att man till exempel... inte är nöjd med någonting eller missnöjd med 

någonting... när man är ledsen... det finns alltid någonting som man kan lyfta upp... som 

är bra och som är jätte viktigt också, så att man skulle kunna förstå varför... så att man 

kan begripa och sen att man kan hantera det och sen att det ger meningen till varför de 

gör så...” 

 

Intervjuperson D tycker att det salutogena perspektivet står för att man arbetar på ett 

sådant sätt så att både personal samt ungdomar ska ha förståelse för vad som händer och 
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varför, samt för att göra händelser som uppstår hanterbara. På så vis går det att planera 

framtiden i samspel med nutid. 

 

”Mmm... För mig betyder det att det man jobbar...ehh... så att både personalen och 

ungdomarna ska ha förståelse för vad som händer och varför det händer, för att på så 

sätt kunna hantera de saker som inträffar. Och utifrån det så kan man planera framtid 

och vistelsen på boendet.” 

 

Vilka strategier framkommer på boendet för att barnen ska uppleva 

KASAM? 

Hos intervjuperson A framställs samtal och främst motiverande samtal som ett viktigt 

verktyg i arbetet med ungdomarna. Att finnas där som ett stöd i form av en vuxen 

ansvarfull individ framkommer som något väldigt viktigt.  

 

”Jaa men det är främst att... ehh... samtala med dom genom motiverande samtal.. hålla 

deras, hålla dem friska mentalt... ehh... det är det som jag tycker ska läggas stor vikt i 

att de flesta som vi har i verksamheten är ungdomar som på något sätt har en mental 

skada eller mental trauma.. dem behöver mycket samtal och.. omsorg.” 

”Vi fungerar som en mellanhand kan man säga... så vi måste kontakta sjukhus eller 

vårdcentral och andra myndigheter... Vi finns för dem, att hjälpa dem med allt och det 

är viktigt att vi är uppmärksamma.” 

 

Vidare framkommer att personalens pedagogiska framtoning och hur de uttrycker sig är 

en av de viktigaste grunderna för att barnen överhuvudtaget ska förstå deras tillvaro. 

Samtidigt är egenskapen av att ha förståelse samt vara medveten om ungdomarnas 

förutsättningar i form av kultur och bakgrund, av stor vikt. 

 

”Pedagogiken är också väldigt viktig inte bara för att lära någonting utan på det sättet 

utvecklas de också... då är det viktigt att man har tolk här ifall att vi behöver få kontakt 

med ungdomen... har man inte det tillgängligt... så har vi personal som kan flera språk 

och som kan hjälpa till...” 
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”Man kan möta olika situationer, börja med att alla ungdomar är från olika länder och 

har olika kulturer, har olika bakgrund och... olika religioner... bara det kan göra att de 

inte kommer överens... på ett ställe där de bor allihopa..” 

 

Hos intervjuperson B framkommer även där samtal som viktigt, detta genom 

konsekvent information samt förklaringar som leder till förståelse.  

 

”jag kan ta att om det uppstår en situation... med någon ungdom och de ställer någon 

fråga, så försöker man förklara så mycket som möjligt så att de ska förstå. Och förstår 

de inte första gången får man försöka förklara om på något annat sätt, tills man 

förstår...” 

 

Andra salutogena strategier som framkommer ur intervjuperson Bs berättelse är alla 

aktiviteter samt den fysiska aktiviteten som personalen uppmuntrar ungdomarna till att 

prova på.  

 

”Ja ungdomarna går och tränar, vi försöker att aktivera dem så mycket som möjligt. 

Fotboll, gym, sen om de har egna förslag försöker vi se om det finns möjlighet för dem 

att göra det...” 

 

”Alla får följa med om de vill. Alla behöver inte följa med, vi tvingar dem inte... 

försöker hitta aktiviteter som så många som möjligt vill följa med på men också 

aktiviteter som de annars inte skulle ha provat på om inte vi introducerat dem. Öppna 

så många dörrar som det går...” 

 

Enligt intervjuperson Cs utsaga går det att utläsa att en fungerande strategi är att lyfta 

fram och stärka ungdomarnas självkänsla. Här framkommer återigen motiverande 

samtal samt aktiviteter som viktiga komponenter för att främja friskfaktorerna. 

 

”...dom har ju gått igenom så mycket i deras liv och kanske dom har alltid hört den här 

narrativen om deras självbild att dom aaa, dom duger inte, dom är inte bra, ingen som 

vill ha dem, skulle jag gissa, så det är jätte viktigt att man tar fram, lyfter fram deras 

positiva sidor genom små små grejor till exempel om de plockar undan tallriken, så 

säger man... jättebra! du är jätteduktigt, ååh! och såna grejer...” 



 

18 

 

 

”Vi har ju simpoolen vi på verksamheten, så de kan ju simma, vi har ett litet gym där... 

de kan träna... alla ungdomar de har ju gymkort på friskis och svettis... så de går ju och 

tränar hur mycket de vill där... och vi har ju aktiviteter på lördagar och söndagar... jaa 

men till exempel fotboll och bowling, boule, när det är fint... när vädret tillåter... då tar 

vi promenader i Hemlingby och grillar... Så vi har alltid, vi försöker ge dem 

meningsfulla fritidsaktiviteter...” 

 

Intervjuperson D förklarar att genom att göra vardagen begriplig för ungdomarna 

försöker man att ge dem en känsla av sammanhang. Detta uppnås även med hjälp av 

motiverande samtal. 

 

”Mitt sätt att jobba med ungdomarna är framförallt att försöka få dem att lägga fokusen 

på vad man kan påverka och vad man inte kan påverka. Det man kan påverka, där kan 

man lägga krut... det man inte kan påverka, det blir bara jobbigt... och jag tänker 

framförallt att man ser det som en röd tråd för ungdomen... att ungdomen vet vad som 

kommer att hända under dagen, under veckan, under en period så gott det går... för 

dessa ungdomar lever en ganska oviss framtid tillmötes... och just att de saker som vi 

kan påverka och göra det strukturerat, kan vara bra saker för ungdomen att känna 

KASAM...” 

 

”Till exempel... ungdomars motivation till skolgång, kan ju vara sisådär om de inte vet 

om de ska få stanna här eller inte... och då på vilket sätt vi egentligen uppträder mot 

skolan och förhåller oss till ungdomen gentemot skolan... där tror jag att vi kan påverka 

ungdomens relation till att bli motiverad och förståelsen kring... och vikten av att gå i 

skolan... att ta den möjligheten som ges att gå i skolan och lära sig dessa saker... lära 

sig språket och framförallt få in en rutin och inte komma in och bara ha negativa banor 

hela tiden i tänket...” 

 

Hur implementeras de salutogena strategierna av personalen? 

De salutogena strategierna implementeras genom hela vardagen och mycket handlar om 

att visa, förklara samt ge information till ungdomarna om hur samhället fungerar. Detta 

för att rusta dem och ge dem så bra förutsättningar inför framtiden. 

Intervjuperson A berättar så här: 
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”Jaa sen försöker vi lära dem språket... vi försöker prata mycket med dem på svenska 

och lära... hjälpa dem med läxor... berätta om svenska samhället och visa dem så att de 

kommer in i det lättare... ger tips och råd och förklarar lagar så att de förstår sina 

rättigheter... sen finns en del praktiska saker... vi försöker lära dem att städa, hur man 

lagar mat... aaa typ sånt.”  

 

Intervjuperson B uttrycker sig så här om att vardagens pratiska sysslor är en del av det 

hälsofrämjande arbetet: 

 

”Vardagliga rutinerna... jag vet att de är medvetna om det i och för sig... vi ska försöka 

få in det och lära dem diskmaskinen, laga mat, hur man dukar och dukar av... tömmer 

maskinen... hur man använder toaletten... och såna saker... rutiner.” ...  ”Som vi har 

här men som är nytt för många.” 

 

Mycket av det salutogena visar sig genom att personalen vägleder och motiverar 

ungdomarna till varför saker sker på ett visst sätt. Att ge barnen tydliga ramar samt 

rutiner är också en del av det salutogena perspektivet, något som inte alltid är så lätt för 

dem att förstå men som när de väl förstår varför, blir deras vardag mer begriplig.  

Intervjuperson C berättar: 

 

”då förklarar jag till dem... varför jag säger så här och varför de inte får göra det så att 

de förstår anledningen. För att vi har ju alltid en tanke bakom saker som till exempel 

regler... så jag försöker att förklara så gott som jag kan... anledningen och varför just 

de här... de inte får göra så till exempel... och till exempel med utbildningen så... många 

ungdomar som har fått avslag på deras uppehållstillsståndsansökan, så har dom ju 

tappat lust att gå till skolan... så inte bara jag utan alla mina kollegor... vi försöker att 

säga till dem att utbildning... det är ju nånting... en investering i deras framtid, inte 

bara i Sverige... så man måste ju... ehh... försöka att tänka så att de kan hantera.”...” Så 

vi försöker att alltid... ge förklaringar till ungdomarna så att de vet varför de ska göra 

vissa saker, så att de kan hantera den.” 
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Ur intervjuperson Cs berättelse framkommer det också att i deras arbete ska 

arbetsmetoderna anpassas individuellt ibland och utifrån ungdomarnas behov och egna 

förutsättningar där de befinner sig: 

 

”Sen eftersom vi jobbar med människor, vi har ju regler och allting... men när... det är 

ju inte spikat... det är ju mest... det är ju mest som en ram... som en ”framework”, från 

fall till fall... en ungdom till en annan ungdom... vi måste ju kunna bedöma situationen 

och just den stunden. Ibland vi måste... ibland vi... gör ju undantag, just med den här 

ungdomen, just vid den här situationen, vi kan inte göra enligt den här regeln till 

exempel för att den här ungdomen mår inte bra just nu.” 

 

Att se till helheten och ta itu med negativa beteendemönster är något som 

intervjuperson D nämner: 

 

”Mmm... vi försöker möta den individen där den är för att se vad det är som gör att den 

inte är motiverad. Oftast ligger det saker bakom, att det är mycket... mycket funderingar 

kring andra saker så att fokusen på skolan blir inte alls det de skulle kanske behöva 

vara för att ungdomen skulle känna att jag vill dit.” 

 

”Det kan ju vara redan på morogonen att det är någon som inte vill gå upp. Varför vill 

den inte gå upp? Om man säger... många gnäller att de har ont i huvudet och är sjuka... 

och det kan ju vara ett tecken på att det kanske inte är sjuk egentligen, utan det kanske 

är att ungdomen har mycket att tänka på och sover dåligt. Och då så har vi samtal 

kring, både med tolk och inte med tolk, för att försöka ringa in problemet och lösa det 

på bästa sätt. Och vägleda till samtalshjälp och sjukvård om det är så.” 

 

Vilka hinder uppger personalen att har det salutogena synsättet har 

praktiken? 

Personalen ser möjligheterna med att arbeta med de salutogena riktlinjerna som något 

positivt och väldigt aktuellt. Samtidigt finns det också hinder och svårigheter med att 

arbeta på det här sättet och att hela tiden försöka bibehålla det salutogena i alla 

situationer, speciell inom denna målgrupp.  

Intervjuperson A uttrycker sig så här: 
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”Det svåraste är när det är för få personal och för många ungdomar... för mycket 

arbete... aaa och sen att man har mindre tid nu med ungdomar och mer på 

administrering och sånt.. det är det svåraste... för man kommer och jobbar in för att 

hjälpa ungdomarna... det lättaste är kanske hmm... att man har lite varierande uppgifter 

och att man träffar människor och ungdomar...  för mig i alla fall.”...”Jag tror att det 

blir svårare och svårare nu för dem att förstå vår arbetsätt... eftersom vi måste göra 

mer och mer administrativa saker som vi måste utföra och ungdomarna kan bli 

förvirrade att personal inte alltid är tillgänglig fast de kommer dit för deras skull.” 

 

”...personalen försöker att göra sitt bästa... men det är inte alltid det går som man vill... 

det kan vara på grund av att för få jobbar där... att andra arbetsuppgifter tilldelas men 

att personalen ska se till att spendera så mycket tid som möjligt med ungdomarna och 

hjälpa dem med det de behöver.” 

 

På frågan: När blir det svårt och när blir det lätt att arbeta salutogent gentemot 

ungdomarna, svarar intervjuperson B att plötsliga oförutsedda händelser försvårar 

arbetet. 

 

”Svårast är väl kanske när ungdomarna kommer i konflikt med varandra... då är det 

svårare att förklara och jobba med på det här, än om man kommer med... det kommer 

en ungdom och ställer en fråga.”  

 

Intervjuperson C styrker intervjuperson As om att det är svårt när personalen inte räcker 

till. 

 

”...då stod jag och laga mat, tio ungdomar kommer hem och då, med samtal och 

allting... så när man... jag själv när jag blir lite stressad så... jag tänker inte så mycket... 

åh nu måste jag lyfta upp den här ”strenght perspective” inom den här ungdomen så 

kör jag som en storasyster av mig istället.” 

 

Vidare berättar intervjuperson C om att det som också gör det svårt att arbeta salutogent 

är då personalen måste gå utanför reglerna som finns på boendet som ungdomarna ska 

förhålla sig till och samtidigt som personalen måste följa de lagar som medför arbete på 
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ett HVB boende, på grund av att en ungdom exempelvis inte mår bra. Detta skapar 

konflikter på grund av att ungdomarna känner sig olika rättvist behandlade. 

 

”...ibland vi gör ju... undantag, just med den här ungdomen, just vid den här 

situationen. Vi kan inte göra enligt den här regeln till exempel för att den här 

ungdomen mår inte bra just nu... men vi kan inte berätta, detta till andra ungdomar, så 

när de ser... då förstår de inte....”ja men enligt regeln vi får inte det här, varför får den 

här ungdomen det då?..” Så det blir ju lite svårt... vi har ju sekrettes. Vi kan ju inte 

berätta för ungdomar till andra ungdomar om denna ungdoms tillstånd... såå eeh... så 

det blir lite svårt... att förklara till dem varför... för att vi får inte berätta det.” 

 

Alla intervjupersonerna anser att det svåraste med att arbeta med det salutogena och 

KASAM är att samsynen hos personalen om det salutogena inte alltid är ömsesidig. Då 

alla har olika tankar kring vad det salutogena synsättet innebär i praktiken blir det svårt 

att personalen att förhålla sig till arbetssättet och därmed också arbetar mot samma mål. 

Gemensamt för alla i denna fråga är att respondenterna anser att kontinuerlig utbildning 

till personal kring de salutogena riktlinjerna skulle underlätta arbetet i verksamheten.  

Intervjuperson A anser att även ungdomarna skulle behöva information samt fler 

gemensamma träffar tillsammans med personal för att även de ska känna sig delaktiga. 

 

”Jag tycker att det skulle läggas mer tid på utbildning... till personal och ungdomar... 

gemensamma träffar mellan ungdomar och personal... kanske cheferna också... på det 

sättet utveckla verksamheten och eeh... tillsammans med ungdomarna planera vissa 

saker tillsammans... så att de känner sig som en del av verksamheten.” 

 

Intervjuperson C anser att hennes teoretiska kunskaper kring det salutogena inte alltid 

räcker till när det väl ska praktiseras, därför behövs konkreta riktlinjer som alla i 

personalen kan arbeta efter. 

 

”Mina kunskaper det är ju väldigt teoretiska än så länge... jag har inte så många...  inte 

så mycket... praktiska erfarenheter... så kanske mina bedömningar...  ibland ganska 

stela fortfarande... för jag har inte det här, flexibiliteten som man kan få efter att ha 

jobbat så många år, genom erfarenheter... eftersom alla i personalen har ju olika 

bakgrunder och utbildningar och med den här salutogena perspektivet... jag tycker 
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personligen... man kan tolka den på hundra olika sätt... ja det är till exempel 

begriplighet... för mig... hur de ska begripa en sak, kanske det inte är lika som min 

kollegas perspektiv... Hur de skulle kunna hantera det här... förutsättningarna till 

exempel... mitt sätt, med min kollegas, kanske det är inte samma... kanske det är 

synpunkter, vi ser den här saken inte från samma synpunkt... så det kan ju bli lite så 

där.” 

”...jag skulle tycka att vi behöver lite mera... vi har ju ramen... vi har ju ”framework” 

men det är ganska suddigt så där... så jag skulle önska att vi skulle ha någonting som 

var mer konkret så här... särskilt för oss... för mig som är ganska ny... så jag har inte 

den här... riktig en som kan... som i mörker att man kan känna lite så där.” 

 

Intervjuperson D anser också att det behövs tydliga riktlinjer för de som arbetar som 

tycker att arbetet kompliceras när personalens idéer kring de salutogena drar åt olika 

håll på grund avsaknad av samsyn. Utan ett ramverk för verksamhetens grundstomme 

kring det hälsofrämjande synsättet och KASAM så blir det svårt att upprätthålla dessa 

riktlinjer genom hela arbetet med ungdomarna. 

 

”Det svåra är att det är att inte alla har samma tankesätt. Och att rutiner oerhört viktigt 

att de är uppdaterade och i förhållande av vad vi, alla i personalen, har för 

grundinställning... och utifrån den kan man ju sätta både regler och normer egentligen. 

Och svårigheten är väl att i en sådan verksamhet är det många som är mamma och 

pappa, de kommer och går, så är det svårt att alla drar åt samma håll. Alla gör ju 

förmodligen det dem gör i välvilja men att ibland kanske det blir fel att man kommer lite 

utanför den röda tråden. När det kanske... mitt synsätt är att se att många små grejer 

ingår i själva pedagogiken, där en liten del för mig... eller en del i den här röda 

tråden... när man tar bort den, så kan det bli stora konsekvenser, enlig mig. Men om det 

är någon annan som inte har samma tänk, så kan det bli lätt hänt att den lilla grejen 

som den tycker är bara en liten grej... men att för mig är det att man kanske förstör hela 

röda tråden.” 

 

Intervjuperson D berättar vidare att det behövs uppdaterade rutiner och att 

personalgruppen behöver tänka samt diskutera fram gemensamma riktlinjer för att 

denna arbetsätt ska fungera fullt ut. 
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”Har man en grundlinje och vet vilka spelregler vi själva vill ha, så är det också lättare 

att få en förståelse, både för ungdomen när de vet vilka gränser som är och detta är på 

sitt sätt en trygghet.” 

 

Det sista som framkommer från respondenternas utsagor är att allt kan hända i ett arbete 

som innefattar människor. Det oförutsägbara är det inget som går att göra något åt. Vid 

sådana tillfällen kan det vara svårt att behålla den salutogena riktlinjen, särskilt under 

stress.  

 

”Så om man tänker på det salutogena och man tänker att man ska lägga upp en plan 

och arbetar utifrån den, kan man lägga upp en planering på morgonen som en timme 

senare inte fungerar alls för att det är så mycket saker som inträffar.” 

 

Resultatanalys 

Nedan följer en redogörelse av de framstående aspekterna som framkommit av 

resultatet och som belyser och lyfter fram de frågor som utgörs av syftet med studien.  

 

Hinder i det salutogena arbetet 

När det kommer till att arbeta salutogent är det av stor vikt att samtliga av de som 

arbetar med denna metod har en god kännedom samt gemensamma riktlinjer för hur 

detta ska implementeras i arbetet. En studie som gjordes på tre olika arbetsplatser i syfte 

att främja de anställdas förmåga och egenmakt (empowerment) för att arbeta 

hälsofrämjande visade att det sociala stödet och gruppsamstämmighet ansågs vara en 

förutsättning för att omvandla utmanande strategier i handling och förverkligande 

(Arneson & Ekberg, 2005).  

 

Vidare av resultatet går det att utläsa att alla respondenter är mer eller mindre medvetna 

om vad det salutogena innebär. Även om de var medvetna om detta råder olikheter 

mellan deras svar och att alla inte helt säker vet hur KASAM och det salutogena verkar 

och fungerar i praktiken.  Detta kan tolkas som att verksamheten och personalgruppen 

saknar en gemensam samsyn kring det salutogena. Speciellt med målgruppen dessa 

personer arbetar med, där exempelvis kulturskillnader och språksvårigheter 

förekommer. I detta avseende framkommer det att i verksamheter där personer arbetar 

med hälsofrämjande insatser för individer av olika kulturer, behövs kunskap om de 
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aspekter samt faktorer som styr deras vanor (Svederberg, Svensson & Kindeberg, 

2001). Denna förhållningsätt är en förutsättning för en möjlig handlingsförändring samt 

ny inlärning för denna målgrupp och utgör en grund i folkhälsoarbetet (ibid.) Utifrån 

detta behöver personalgruppen inte bara införskaffa sig en samsyn och kunskap om det 

salutogena och KASAM utan även kunskap om den aktuella målgruppen de arbetar 

med.  

 

Även om det finns dokument som redogör verksamhetens tanke om denna 

tillvägagångssätt så skulle en uppföljning samt fördjupning för de anställda inom det 

salutogena och KASAM behövas. Detta bekräftas av intervjupersonerna utifrån 

resultatet att tre av respondenterna svarade att det saknas ett gemensamt arbetssätt, en 

samverkansmodell. I det moderna välfärdssystemet är samverkan inom verksamheter av 

stor vikt och en förutsättning för dess utveckling (Axelsson, Axelsson, 2007).  

Konsekvensen av att inte ha en gemensam samsyn blir ofta uppsplittring i verksamheten 

som leder till onödigt dubbelarbete där klienterna riskerar att ”falla mellan stolarna” 

(ibid.). Vidare så kan detta styrkas ytterligare då en samverkan mellan olika aktörer, 

detta fall personal på verkasamheten samt olika myndigheter, är enligt WHO 

nödvändigt för en hälsofrämjande arbete (Medin & Alexanderson, 2000). 

 

Något annat som framkommer om hinder som hämmar implementeringen av det 

salutogena förhållningssättet, är bristen på resurser som verkar i arbetet samtidigt. Det 

vill säga att personalen anser att balansen mellan antal medarbetare och klienter är för 

begränsad ibland då de skulle behövas någon extra resurs. Detta kan tolkas som att 

personalen är i behov av resurser för att hantera vissa händelser åt den salutogena 

riktningen. Likväl som ungdomarna ska få känsla av sammanhang behöver personal 

känna samma sak för att kunna arbeta på rätt sätt. På det sättet tolkas detta ytterligare 

genom att personalen behöver det extra stödet för att kunna hantera situationer och finna 

meningsfullhet i sitt arbete. Med stöd från av Antonovskys (1991) känsla av 

sammanhang, där hanterbarheten bidrar till att öka möjligheter till att känna 

meningsfullhet och handlingsförmåga, kan man anta att det går att styrka att deltagarna 

behöver finna detta genom stöd och resurser, i detta fall med extra personal. Människor 

med hög grad av KASAM är självmedvetna om sina känslor och detta är också kopplat 

till valet av utbildning och arbete (Antonovsky, 1991). Det vill säga att de som innehar 

en hög grad av känsla av sammanhang väljer medvetet utbildningar och arbeten som 



 

26 

 

ger dem meningsfullhet och glädje (ibid.). Om fler resurser skulle införas skulle det 

kunna leda till ett mer salutogent förhållningssätt i hela verksamheten. Detta kan styrkas 

ytterligare med en studie som gjordes i syfte att undersöka hur KASAM förändras under 

andra halvan av livet och som visade att känsla av sammanhang dalar i samband med 

ökad ålder (Silverstein & Heap, 2015). Orsaken till detta ansågs vara brister i sociala 

samt hälsoresurserna. När de berörda sedan tog tillbaka kontrollen över detta, ökade 

succesivt känslan av sammanhang (ibid.). Det vill säga att om man återtar den yttre 

kontrollen (locus of controll), i min studies fall brist på personal, skulle detta kunna leda 

till en ökad känsla av sammanhang hos personalen. Detta kan förstås röra sig om en 

kostnadsfråga om huruvida det är lönsamt att ta in fler resurser för att kunna få till en 

salutogen helhetssyn i hela verksamheten under vissa situationer.  

 

Salutogena strategier i samspel med KASAM 

Det som framkommit ur intervjuerna är att personal trots de hinder som de möts av 

under sitt arbete ändå visar sig kunna lyfta fram det salutogena förhållningssättet i 

samspel med KASAM. Detta speglar sig främst genom motiverande samtal samt som 

ett stöd för klienterna. Det här kan antas betyda att genom det här tillvägagångssättet 

skapar personalen nära relationer, nästan familjära, samt en gemenskap med barnen, för 

att de ska få en känsla av sammanhang. På så sätt arbetar personalgruppen gemensamt 

mot stressorer som påverkar ungdomarna negativt. Något som styrker detta är en studie 

av Cederblad och Hansson (1996) kring relationen mellan familjeförhållandet och 

känslan av sammanhang där man fann att faktorer som ovisshet, separation, 

övergivenhet samt spänningar genom motsättningar, påverkade KASAM på ett negativt 

sett. I de fall som gemenskap, enighet och delaktighet var utmärkande visades däremot 

hög känsla av sammanhang (ibid.). Vidare visar annan forskning att personer som varit 

utsatta för en allvarlig sjukdom eller liknande hade starkare KASAM genom livskvalité 

på grund av stöd från närstående (Fok, Chair & Lopez, 2004). Dessa personer tenderade 

även att vara mer benägna att aktivt engagera sig i deras hälsotillstånd (ibid.).  

 

 

Vidare så är kunskap samt konsekvent information andra salutogena strategier som 

påvisats vara effektiva. Kunskap och information är viktiga genom att de inger en 

trygghet hos mottagaren och hjälper denne att få en större förförståelse till sin situation 

samt gör den mer begriplig. Begriplighet är en förutsättning för att förändring 
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överhuvudtaget ska kunna ske (Antonovsky, 1991). Detta sker genom kunskap om det 

som behövs förändras. Genom att begripliggöra sammanhanget för en person lägger 

man grunden för ett förändringsarbete. I behandling är det essentiellt att klienten 

erhåller kunskapen före åtgärden (ibid.). 

 

Den fysiska aktiviteten samt andra aktiviteter som anordnas och som ungdomar 

uppmuntras till är väldigt viktig och kan tolkas som hälsofrämjande ur ett salutogent 

perspektiv. Forskarna är eniga om att fysisk främjar hälsan och har en positiv inverkan 

på kropp och själ. Detta betonar Cederblad och Hansson (1996) som en viktig 

komponent i det salutogena förhållningsättet. Där fysisk aktivitet inger tillfredställelse 

till individen för ökat självkänsla och meningsfullhet. Då de olika aktiviteter som 

verksamheten anordnas kan vara allt ifrån museibesök till svamplockning i skogen 

försöker arenan att tillgodose alla ungdomars önskemål för att hitta en passande 

sysselsättning. Cederblad och Hansson (1996) lägger vikt i utvecklandet av speciella 

intressen och hobbys som en faktor för ökat självförtroende. Att ha ett givande intresse 

för något kan få individen att känna samhörighet och skapa bättre motståndkraft mot 

stressorer. 

 

Annat som framkommer som kan tolkas som en salutogen utgångspunkt är de regler 

(husregler) och ramar som barnen ska förhålla sig till som exempelvis städning, 

matlagning och tider att passa (när de senast ska vara hemma på kvällen eller vid 

läggdags) och så vidare. Likaså kontakten som personalen har med olika myndigheter 

för ungdomarnas räkning. Detta kan antas ge barnen en känsla av trygghet gentemot 

personalen som tar hand om deras ärende och upplyser dem om det som händer i deras 

process och samtidigt sätter tydliga gränser för dem att leva efter. En studie visar att 

upplevelsen av en meningsfull tillvaro grundar sig i om våra liv som barn varit tämligen 

strukturerat och förutsägbart och hur väl vi prioriterat och hanterat det som varit viktigt 

under vår uppväxt (Konarski, 1996).  

 

Slutligen går det att konstatera att de salutogena strategier som implementeras i 

verksamheten är något som genomsyras i verksamheten oavsett om det råder vissa 

oklarheter bland annat kring samsynen och som hindrar att detta förhållningssätt kan 

genomföras fullständigt. Det arbete som personalgruppen utför är av positiv bemärkelse 

för denna utsatta målgrupp och utgör en bra grund för att rusta dem med friskfaktorer 
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inför framtiden. Därför är det viktigt att personalen också innehar en stark känsla av 

sammanhang för att leda dem i rätt riktning. Flera studier påvisar på ett samband och 

den påverkan som blir mellan barn och vuxna, sett till de vuxnas KASAM. En studie av 

Al-Yagon (2008) undersökte sambandet mellan barn och mödrar och deras känsla av 

sammanhang samt hur detta påverkat barnen. Barn till mödrar med en hög grad av 

KASAM visade sig ha bättre sociala relationer samt anpassningsbara strategier i olika 

situationer gentemot de barn vars mödrar hade en låg grad av KASAM (ibid.). Samma 

undersökning gjordes mellan fäder och deras barn som bekräftar detta ytterligare (Al-

Yagon, 2011). Där visar också resultatet på ett det finns ett samband mellan pappors 

grad av KASAM, deras copingstrategier samt barnens sätt att hantera situationer och 

tillvaron (ibid.). 

 

Diskussion 

Resultat diskussion 

Jag anser att utifrån studiens resultat har syftet besvarats genom att belysa vilka 

salutogena strategier som framkommer i verksamheten samt på vilket sätt dessa visar 

sig. Syftet har också påvisats genom att resultatet lyft fram gemensamma salutogena 

strategier av de fyra informanternas svar. Resultatet kan däremot inte sägas representera 

alla verksamheter av det här slaget. Jag tror inte att fler deltagare hade kunna ge ett 

annat resultat. Möjligen hade det varit intressant att undersöka även en annan aspekt där 

ledningen skulle medverka. Detta för att se hur det salutogena ledarskapet fungerar samt 

huruvida personal gruppen upplevde känsla av sammanhang i sitt arbete. Jag hoppas 

med den här studien kunna väcka intresset för att göra större studier av fler liknande 

institutioner. Samtidigt hoppas jag att den här undersökiningen även kan fungera som en 

riktlinje över vad som fungerar och inte fungerar när det salutogena ska tillämpas. 

Något som inte framkom i undersökningen på grund av att det inte ställdes några frågor 

kring det och som möjligen hade kunnat vara intressant att undersöka, var huruvida 

andra ungdomars och/eller personalens sinnestillstånd påverkar verksamheten. Med 

detta menar jag hur exempelvis en ”dålig dag” för en i personalen eller ett negativt 

beslut kring ett barns asylprocess speglar sig hos ungdomarna. Detta med anledning av 

en studie där relationer och delaktighet är något som framkom som avgörande för en 

negativ känsla av sammanhang (Latzer, Katz och Berger, 2013). Där undersöktes 

kopplingen mellan friska och sjuka syskon och hur de blir påverkade av att vara nära en 

syster som lider av ätstörningar. Studien visade på att de friska syskonen hade en låg 



 

29 

 

KASAM när deras sjuka syster befann sig i sjukdomstillstånd och depression i samband 

med sjukdomen. Den sjuka systern påverkar alltså den sunda systern på ett negativt sätt 

som gör att hon får en låg känsla av sammanhang (ibid.).  

 

De frågeställningar som har varit utgångspunkten vid intervjufrågorna och analysen har 

påvisats finnas i alla respondenters berättelser. Det faktum att en kvalitativ 

innehållsanalys metod är att föredra i liknande undersökningar framkommer genom att 

det väsentliga ligger i att göra en djup tolkning av en text samt att ordna eller koda 

materialet (Patton, 2002). Innehållsanalys sätter ett stort fokus på hur man tyder texten, 

beroende på vem och i vilket syfte texten tolkas kan den åstadkomma olika resultat i en 

undersökning(ibid.). Jag konstaterar efter analysering av studiens resultat, att de svar 

som framkom har gett mig en förståelse för att det kan förekomma ett flertal 

gemensamma egenskaper hos en grupp individer som inte har en fullständig samsyn, i 

detta fall det salutogena förhållningssättet. Utifrån detta går det till viss del att 

identifiera karaktäristiska strategier för det salutogena arbetet genom att se till de svar 

som de hade gemensamt. Kanske kan detta visa delar av vilka strategier som används i 

salutogena verksamheter. Dock bör det finnas i åtanke att detta endast visar 

gemensamma egenskaper för fyra personer som arbetar med detta synsätt, vilket är ett 

resultat från en liten del av en betydligt större mängd potentiella studieobjekt. Det går 

inte att veta om detta resultat baserat på fyra personer kan representera den totala 

mängden av alla som arbetar inom sådana verksamheter med en salutogen 

utgångspunkt. Kanske skulle resultatet se annorlunda ut om undersökningen hade 

innefattat fler respondenter.  

 

Några av de gemensamma strategier som gick att utläsa var motiverande samtal, stöd, 

delaktighet, ramar, information, kunskap samt aktiviteter. Detta styrker 

undersökningens resultat som påvisade att de som arbetar med det salutogena synsättet 

implementerar strategier som leder till begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet i 

deras vardag, för att öka känslan av sammanhang. 

   

Andra gemensamma egenskaper jag kunde avläsa utifrån frågeställningen hinder i det 

salutogena arbetet var tidsbrist, lite resurser och avsaknad av en samsyn kring det 

salutogena i verksamheten.  
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Något som inte går att fastställa i den här undersökningen men som hade varit intressant 

att få reda på var huruvida deltagarnas tidigare erfarenheter samt den kunskap om det 

salutogena tillvägagångssättet påverkat de hinder som personalgruppen upplevde. 

Möjligen går det att anta att då samsynen saknas, kan detta betyda att tillräcklig kunskap 

saknas hos gruppen och att detta beror bland annat på erfarenheterna. Kanske hade det 

också varit intressant att ta reda på om deras erfarenheter lett dem till att arbeta med 

människor på det här sättet. Detta efter att jag läst en studie av Huynh & Rhodes (2011), 

där resultatet visade att majoriteten av deltagarna som hade svåra upplevelser från 

barndomen, hade ett direkt samband kopplat till människovårdande karriärval. Här visas 

även ett samband till positiva utmärkande händelser eller vändpunkter som en 

bidragande faktor i val av karriär (ibid.). Följande kan styrkas av en studie som visar ett 

samband mellan negativa livssituationer och senare val i livet som grundat sig på dessa 

livserfarenheter i form av högre visdom, det vill säga medvetna val (Bluck, Glück, 

2004). 

 

Utifrån resultatet kunde vi finna en återkommande gemensam strategier hos samtliga 

deltagare som yttrade sig på olika sätt. Detta är stöd och delaktighet som ges till barnen 

som ständigt lyser igenom samtliga intervjuer.  

 

 

Metoddiskussion 

Från början var tanken med studien att jag skulle genomföra intervjuer samt deltagande 

observationer som ett komplement till intervjuerna. Då forskningsfrågan under studiens 

gång blivit tydligare och mer avgränsat gjordes bedömningen att enbart intervjuer skulle 

räcka. Dessutom var tiden och resurserna begränsade vilket i slutändan avgjorde valet 

av metod till att enbart bandade intervjuer. Detta var något som beslutades efter att 

missiven delats ut samt intervjuerna gjorts, vilket medför att det i missivet informeras 

om att deltagande observationer skulle utföras. Detta är något som respondenterna och 

verksamheten senare informerades om, att observationerna skulle utebli. 

Utifrån studiens syfte anser jag att studiens upplägg och design var rätt val. Detta 

genom att det semistrukturerade intervjuerna samt innehållsanalys som metod 

resulterade i att syftet och frågeställningarna besvarades. Troligen hade andra 

analysmetoder än innehållsanalys kanske bidragit med en annan inblick i deltagarnas 

berättelser, vilket hade kunnat påverka studiens resultat.  
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Trots detta uppstod dock en del problematik under intervjuprocessen. En teori vid 

granskningen av denna studie är att respondenterna kan ha känt sig blockerade vid 

tillfället då intervjuerna ägde rum. Detta framgick genom att respondenterna stundtals 

hade svårigheter att formulera sig och veta vad de skulle svara på de ställda 

intervjufrågorna. Detta troligen på grund av att samtliga respondenter inte hade så 

mycket vetskap om frågorna. Följande kan i sin tur ha styrt respondenternas svar och 

skapat en omedveten benägenhet att svara på ett specifikt sätt. Jag upptäckte även att 

deltagarna tenderade att själva styra sina berättelser mot hälsomedvetna aspekter, trots 

att den specifika frågan inte var ställd på detta sätt.  

 

Att jag som genomförde studien själv har format syftet och frågorna, kan detta troligen 

också ha lett till en viss del omedveten styrning vid intervjuerna, framförallt vid de 

tillfällen då frågor kring det salutogena ställdes. Självklart blir det då en tendens till 

styrning av svaren genom att jag innerligt försöker fråga det som studien syftar till att få 

fram. Denna problematik hade kunnat förebyggas genom att använda spontana öppna 

frågor utan intervjuguide, kanske i form av narrativer. Detta tror jag skulle kunna 

minska risken för påverkan och styrning bland respondenterna under studiens process.   

 

Vid de tillfällen då respondenterna hade svårigheter att förstå frågan som ställdes 

framkom det även korta svar, vilket ursprungligen inte var tanken vid formuleringen av 

samtliga frågorna. Avsikten med frågornas formulering var att ge stort utrymme för 

breda och djupgående svar, att personen i fråga skulle på ett berättande sätt ge svar på 

den ställda frågan. Utifrån det här kan jag konstatera en del missar med frågorna då 

detta i några fall inte uppfylldes som jag önskade. I dessa fall framkom istället relativt 

korta svar som inte alla gånger gav all den information som var den ursprungliga 

avsikten. Dock reflekterar jag över att det inte enbart behöver vara frågorna som är 

felformulerade utan detta kan också ha att göra med respondenterna själva. Oavsett hur 

frågan ser ut kan det upplevas svårt att veta på vilket sätt man ska formulera sig, eller 

kanske har det att göra med glömska om det som efterfrågas. Även jag som genomförde 

studien upplevde själv att det kunde vara svårt att uttrycka mig. Dock kan detta 

upplevas som komplext och svårt att berätta om då vissa processer sker utan en 

medveten tanke hos individen om att det har skett (Bryman, 2011). Detta kan vara något 

som kan komplicera situationen för respondenterna vid tidpunkten då intervjuerna ägde 
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rum. Respondenten kanske inte i alla lägen har ett svar av olika anledningar, alternativt 

inte vill dela med sig av okända anledningar. Tanken med intervjuerna var att försöka 

låta den fortlöpa som en berättelse och att den inte skulle kännas alltför styrd. Utifrån 

detta var min avsikt att uppmuntra till detaljerad information om deras arbetssätt 

(Bryman, 2011).  

 

I efterhand kan det konstateras att en del frågor hade kunnat formuleras på ett tydligare 

sätt för att underlätta för respondenterna att svara på frågan. Jag hade förberett en 

intervjuguide med en specifik ordning på de förbestämda intervjufrågorna (Bryman, 

2011). Frågorna hade denna specifika följd utifrån att jag ansåg att detta kunde leda till 

ett bra samtal med bra flyt i samt att de intervjuade skulle få möjlighet att berätta om 

deras arbete i en systematisk ordning. Dock ändrades denna förbestämda ordning av 

frågorna under intervjutillfällena av olika anledningar. Detta såg jag som något 

problematiskt men kan nu i efterhand förstås som en naturlig gång i en semistrukturerad 

intervju som detta var (Bryman, 2011).  

 

Att analysera resultatet efter frågeställningarna kan ha påverkat det resultat jag fått 

fram. Detta då en väsentlig del av svaren togs bort som jag inte fann relevant för syftet. 

När jag sökte efter frågeställningarna i resultatet var det genom likheter och 

gemensamma egenskaper från var och en av svaren som kunde kopplas samman på 

något sätt.  

 

Slutsats 

Utifrån den information som har framträtt genom fyra respondenters olika svar går det 

att konstatera att gemensamma salutogena strategier samt hinder, har med hjälp av 

specifika frågeställningar, identifierats i relation till deras arbete. Av allt att döma så kan 

det salutogena synsättet ses som en bra grundstomme i arbetet med människor kring 

vård och behandling. Samtidigt är det att föredra att ha denna tillvägagångsätt som ett 

komplement tillsammans med andra metoder, då enbart denna arbetssätt kan vara svår 

att tillämpa helt och hållet. Då vi lever i en ständig föränderlig värld och tillika samhälle 

gäller det att vara rustad för det nya och för förändringar. Det är just dessa förändringar 

som ofta är orsaken till att människor saknar meningsfulla sammanhang (Konarski, 

1996).   
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”Har man en grundlinje och vet vilka spelregler vi själva vill ha, så är det också lättare 

att få en förståelse, både för ungdomen när de vet vilka gränser som är och detta är på 

sitt sätt en trygghet.” // Intervjuperson D 
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Bilagor 
 

Missiv 

Mitt namn är Jorge Duarte och jag är student från det hälsopedagogiska programmet på 

Högskolan i Gävle. Jag skriver mitt examensarbete i pedagogik och ska göra en 

intervjustudie om strategier kring det salutogena på en arbetsplats. Syftet med studien är 

att med hjälp av era svar belysa hur det salutogena och begreppet KASAM 

implementeras i en verksamhet med en hälsofrämjande inriktning.  

 

Intervjuerna kommer att genomföras under april månad och dessa beräknas ta mellan 

30-60 minuter. Jag vill gärna spela in intervjun, med ert medgivande, för att få med all 

viktig information. Jag kommer även att göra några observationer under ert arbete för 

att få med så mycket som möjligt till min studie. 

 

Deltagandet i studien är helt anonymt och frivilligt. Era kontaktuppgifter kommer 

endast att kunna komma att visas för vår handledare. Ni har inte några krav på er att 

svara på de frågor som ställs, utan ni kan när som helst välja att avsluta intervjun.  I den 

färdiga studien kommer ni att vara helt anonyma och inga personuppgifter kommer att 

visas offentligt.  

 

Ni har rätt att avbryta studien när ni vill.  

Har ni några frågor går det bra att kontakta mig: jorgeduarte0430@gmail.com  

eller min handledare Johan Liljestrand: johan.liljestrand@hig.se  

 

Jag samtycker och godkänner ovanstående: 

 

___________________________________________ 

Signatur, datum och ort 

 

 

___________________________________________ 

Namnförtydligande 
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Intervjuguide 
1. Är du man eller kvinna? 

2. Hur gammal är du? 

3. Hur länge har du arbetat i denna verksamhet? 

4. Har du annan erfarenhet av människovårdande yrket? 

5. Har du någon utbildning, i så fall vilken? 

6. Denna verksamhet beskriver bland annat att de har ett salutogent arbetssätt. Vet 

du vad detta innebär? 

Om jag istället sa hälsofrämjande eller att arbeta med friskfaktorer? 

Hur skulle du i så fall beskriva att ett salutogent arbetsätt är? 

7. Känner du till begreppet KASAM och dess innebörd?  

Vad innebär det för dig, kan du förklara? 

8. Funderar du något över hur du arbetar för ungdomarnas friskfaktorer? 

Hur gör du då? Kan du förklara vad du menar? 

9. Skulle du vilja berätta lite om hur du använder dig av din pedagogiska kunskap? 

I vilka situationer? Vad är svårt? Vad är lätt?  

10. Vad ser du för hinder och möjligheter i ditt arbete med ensamkommande barn 

och att upprätthålla det salutogena? 

11.  Hur tycker du att det fungerar på ert boende? 

12. Är det något du vill tillägga? 
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