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Hälsopromotion och KASAM

Definitioner
Salutogenes – Fokus på vad som bidrar till att människors hälsa bevaras eller 
förbättras (Antonovsky  1991).
KASAM – Känsla av sammanhang. En teori om begriplighetens, hanterbarhetens 
och meningsfullhetens betydelse för hälsans förutsättningar (Antonovsky  
1991).
SWOT-analysis – Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. En 
gruppmetod för att identifiera en organisations styrkor, svagheter, möjligheter 
och hinder (Houben et al. 1999).
Fokusgruppsintervjuer – Forskningsteknik där data samlas in genom 
gruppinteraktion runt ett ämne som bestämts av forskaren (Morgan 1996).
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Projektbeskrivning
Projektplaneringen genomfördes med hjälp av fokusgruppsin-
tervjuer, en SWOT analys och en kontinuerlig dialog. Avdelningens 
ca 40 sjuk- och undersköterskor var ansvariga för projektverk-
samheten medan övriga intressenter fungerade som resursper-
soner. 

Syfte
Att undersöka relationer mellan projektdeltagarnas upplevelser 
och KASAM:s tre hälsorelaterade komponenter begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. 

Metod
En kvalitativ processutvärdering genomfördes och resultatet 
är baserat på material från;

fokusgruppsintervjuer 
observationer 

skriftliga och muntliga kommentarer från deltagande 
sjukvårdspersonal

kontinuerliga samtal med avdelningschef
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Resultat

Projektdeltagare var den 
mest betydelsefulla resursen 

Dialogen var väsentlig En extern resursperson var en 
tillgång

Motiverade och engagerade projekt-
deltagare var det som gjorde pro-
jektplaneringen hanterbar. 

Processen stimulerades av den kon-
tinuerliga dialogen mellan projek-
tets olika intressenter. Framför allt 
gruppdiskussionerna uppfattades 
som betydelsefulla för upplevelsen 
av begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet.

Doktoranden fungerade inlednings-
vis som en ”katalysator” och uppfat-
tades sedermera som ett menings-
fullt bollpank och en resurs som 
kunde hjälpta till med att göra situa-
tioner begripliga och hanterbara. 

Firande av framgång främjar en hållbar och långsiktig process

Slutsatser

Obegriplighet leder till frustration

Delaktighet gynnar meningsfullhet

Meningsfullhet och begriplighet leder till engagemang

Gemensam handling leder till hanterbarhet och glädje


