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Förord 

 
FoU-projektet ’Omsorg och vård för ett helt liv’ vill stimulera till förändringar i 
riktning mot en salutogen äldreomsorg och vård, som tar vara på det som är 
friskt och som kan utvecklas hos den äldre. Projektet bedrivs inom ramen för 
FoU Välfärd Värmland, och har sin bas i två omsorgsmiljöer – ett boende för 
demenssjuka samt en hemtjänstgrupp – i två Värmlandskommuner. 
 

Den modell för FoU-arbete som projektet bygger på kallas handlingsorienterat 
forskningssamarbete. Den bygger på en övertygelse om att förändring bäst kan 
åstadkommas i ett långsiktigt samarbete mellan forskarna och de som själva ska 
genomföra förändringen.  
 

Dialogseminarier är en av de arbetsformer som använts i projektet. I denna 
rapport beskriver vi arbetet med dialogseminarier, så som det kom att utvecklas. 
Det är en i huvudsak praktisk och konkret beskrivning. Vi gör också några 
reflexioner om dialogen som arbetsform i förändringsarbete, vad som fungerat 
bra och hur vi skulle kunnat göra annorlunda. Rapporten är gemensamt skriven 
av projektgruppen – Birgit Häger, Ann-Charlotte Thuresson och Bengt G 
Eriksson.  I delrapport I (januari 2010) beskrivs omsorgsarbetets vardag ur de två 
medverkande personalgruppernas perspektiv. 
 

FoU Välfärd Värmland, Karlstads universitet, 7 maj 2010  
 

Bengt G Eriksson 
Projektledare 
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1. Inledning 

 
Projektet ’Omsorg och vård för ett helt liv’ är ett FoU-projekt som bedrivs i 
samverkan mellan socialtjänsten i Hammarö och Kils kommuner och FoU 
Välfärd Värmland, vid Karlstads universitet. Projektets syfte är att bidra till 
utvecklingen av en omsorg och vård för äldre som i större grad utgår från de 
äldres resurser och förmågor, som tar vara på det som är ’friskt’ och 
utvecklingsbart. 
 
En av projektets fyra arbetsfaser inriktas på att introducera ett teoretiskt 
perspektiv som fokuserar på det friska och utvecklingsbara – det salutogena 
perspektivet – och att i dialogens form väva detta samman med omsorgens och 
vårdens vardagliga praxis inom de personalgrupper som deltar i projektet. Den 
pedagogiska modell som använts kan kallas dialogseminarium, eller 
dialogundervisning, och det är om denna modell som rapporten handlar. 
Rapportens syfte är att beskriva dialogseminariets bakgrund och grundläggande 
kännetecken, samt hur seminarierna genomförts inom ramen för projektet, och 
vilka erfarenheter de givit.  
 
För att ge en bakgrund beskriver vi i följande avsnitt projektet ’Omsorg och vård 
för ett helt liv’, varefter den pedagogiska modellen dialogundervisning 
introduceras. Några av de utgångspunkter och grundläggande kännetecken som 
modellen vilar på framgår i avsnittet ’Dialogen som arbetsform’, varefter vi – i 
rapportens mest omfattande avsnitt – konkret och utförligt beskriver hur 
dialogseminarierna i praktiken har genomförts, i de båda deltagande 
kommunerna. I rapportens avslutande delar diskuterar vi de erfarenheter som 
dialogseminarierna givit, och söker formulera några konklusioner så här långt. 
 
Rapporten innehåller således inte några resultat från projektet i den traditionella 
bemärkelsen. Den vill istället redovisa, diskutera – och problematisera – en av 
projektets viktigaste arbetsmetoder, dialogseminariet. 
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2. FoU-projektet ’Omsorg och vård för ett helt liv’ 

 
Den övergripande teoretiska utgångspunkten för projektet är tanken om en 
omsorg och vård som tar fasta på det friska och utvecklingsbara i den äldres 
tillvaro. Det salutogena perspektivet, formulerat av den medicinske sociologen 
Aaron Antonovsky utgår från just detta. Antonovsky (1991) bygger sin teori på 
undersökningar av personer som gått igenom svåra påfrestningar men trots detta 
lyckats utveckla och bevara livsmod och en positiv grundhållning. Han fann tre 
gemensamma kännetecken för denna grupp: Begriplighet, som innebär att man 
tycker sig förstå skeenden i sin omvärld och hur den egna situationen påverkas 
av dessa; hanterbarhet, med innebörden att man inom rimliga gränser kan 
påverka och styra sin situation och därmed vad som kommer att hända i livet, 
samt meningsfullhet, med innebörden att man kan sätta in sin egen situation i 
ett meningssammanhang, som i sin tur ger livets förändringar en riktning och 
skapar motivation för fortsatta ansträngningar. Meningsfullhet – 
motivationsaspekten - är därmed den viktigaste av de tre komponenterna. 
Antonovsky benämner sammanfattande dessa tre kännetecken (begriplighet, 
hanterbarhet, meningsfullhet) för Känsla av sammanhang (Kasam, eng. Sense of 
Coherence). Personer med en god och realistisk omvärldsuppfattning, förmåga 
att påverka sin situation samt en syn på tillvaron som meningsfull visar sig vid 
undersökningar ha ett högt Kasam-värde. 
 
Antonovsky kopplar samman en hög grad av Känsla av sammanhang med det 
salutogena perspektivet. I enlighet med detta perspektiv blir omsorgens och 
vårdens uppgift att bidra till en tillvaro för den äldre, där egna och 
omgivningens resurser och faktorer som befrämjar hälsa och den totala 
livssituationen står i centrum istället för att fokusera brister, sjukdomar och 
avtagande förmågor. Ett perspektiv som bygger på de sistnämnda tre 
kännetecknen benämner Antonovsky patogent. Kasambegreppet fångar på 
individnivå kvaliteter som det salutogena perspektivet tydliggör från ett 
verksamhetsperspektiv. En tillvaro för den äldre som trots sjukdomar, 
funktionshinder och sociala inskränkningar kan präglas av en känsla av 
sammanhang är målet. 
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Projektet utgår från tanken om att det är möjligt att skapa en mera salutogen 
omsorg och vård för äldre. Frågorna som ställs i projektet är ”Går det att 
förändra perspektivet inom omsorg och vård om äldre mot ett mera salutogent 
synsätt?” och ”Vad händer om man utgår från ett salutogent istället för ett 
patogent grundperspektiv?” 
 
Två enheter, från Hammarö respektive Kils kommuner, deltar i projektet. Det 
gäller i Hammarö kommun en hemtjänstgrupp, som arbetar i brukarnas hem, 
inom ett område som omfattar centrala Skoghall. Gruppen består av ca 15 
undersköterskor. Förutom undersköterskornas dagliga arbete i brukarnas hem 
arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster tillsammans med 
undersköterskorna, i den omfattning som behovet från tid till annan anger. 
Beslut om bistånd fattas av en biståndshandläggare, som därför också inräknas i 
den personkrets som projektet omfattar. Detsamma gäller den arbetsledare som 
är närmaste chef för hemtjänstgruppen. Sammantaget omfattar den 
personalgrupp som deltar i projektet från Hammarö kommun ca 20 personer. 
 
Från Kils kommun ingår ett gruppboende, för personer med demenssjukdom. 
På detta boende arbetar nio personer. Liksom fallet är i Hammarö knyts även 
här sjuksköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast till verksamheten. 
Sammantaget omfattar gruppen 12 personer. Den enhetschef som ansvarar för 
boendet ingår i projektgruppen. 
 
Syftet med projektet är att:  

 

• genom parallell intervention och kunskapsproduktion utveckla och 
förändra omsorg och vård för äldre i deltagande enheter/kommuner i 
riktning mot en salutogen och helhetlig omsorg och vård, samt att  

• genom kritisk reflexion/kritisk subjektivitet värdera lokal kunskap i termer 
av generell kunskap om äldres villkor och samhällelig äldreomsorg/-vård.  

 

 
Det sociala perspektivet – helhetssynen – med utgångspunkt i det som är friskt 
och meningsfullt, ska särskilt beaktas. Brukarperspektivet är överordnat och 
innehållet i omsorgs- och vårdverksamheten är det centrala. 
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Projektet bygger på att personal och forskare arbetar tillsammans för att utveckla 
kunskap och åstadkomma förändringar i praktiken. Det innebär en form av 
aktionsforskning, en inriktning som karakteriseras av: 
 

• Samarbete mellan forskare/lärare och praktiker (personalen) 

• Fokus på att lösa praktiska problem 

• Förändringar i praxis 

• Teoriutveckling 
 
Aktionsforskning som utgångspunkt konkretiseras i detta projekt i en form som 
utvecklats i Storbritannien och Norge, under benämningen Co-operative 
inquiry, Handlingsorientert forskningssamarbeid. Det är en form av 
aktionsforskning som lämpar sig i projekt där samarbetet mellan forskare och 
professionella praktiker (medforskare) är framträdande och där inslaget av 
undervisning/verksamhetsutveckling är tydligt. I handlingsorienterat 
forskningssamarbete finns också ett tydligt brukarperspektiv och en vilja att 
stärka brukarna (en empowermentstrategi). Givetvis får metoden anpassas till 
förutsättningarna. Grunddragen i handlingsorienterat forskningssamarbete är 
följande (Hummelvoll 2006, Kjönsberg 2007): 

 
Deltagande och helhetlig kunskap (meningssökande) 

 
Det innebär att man utgår från sökandet efter mening och helhetlig förståelse. 
Den mänskliga förmågan och viljan att utforska omvärlden och skapa förståelse 
och mening är grundläggande. Den förutsätter att de berörda (professionella 
inom omsorg och vård, äldre, anhöriga) inviteras till en gemensam arbetsprocess 
för att utveckla kunskap i frågor som angår dem själva. Kunskapen baseras på en 
integration av praxiserfarenhet och teoretisk modellkunskap.  
 

Kritisk subjektivitet 

 
Kritisk subjektivitet utgår från systemtänkande, social konstruktivism och 
relativism. Vi skapar, och i viss mening väljer, vår verklighet. Kritisk subjektivitet 
uttrycker en ambition att överbrygga klyftan mellan subjektivitet och 
objektivitet, och innebär att man accepterar sin verklighetssyn, i kombination 
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med en insikt om dess relativitet och en medveten självreflektion. Den bygger 
på en uppriktig ambition att inte ta den egna verklighetsbilden för självklar, utan 
att granska den tillsammans med andra. En viktig del i handlingsorienterat 
forskningssamarbete är att bilda en sådan ’granskande gemenskap’ bestående av 
professionella inom omsorg och vård och forskare, dit även 
brukare/brukarorganisationer och anhöriga länkas.  Genom denna 
självreflektion kan individuell kunskap få generell bärkraft, individuell kunskap 
bli generell kunskap. 

 
Kunskap-i-Handling 

 
Kunskap skapas i konkreta handlingssituationer och för att kunna användas i 
praxis, vid sidan om det vetenskapliga syftet. Det innebär att ett arbete inom 
ramen för handlingsorienterat forskningssamarbete har två likvärdiga syften: Att 
utveckla och förbättra den verksamhet som projektet utgår från och att med 
vetenskapliga metoder följa, analysera och dokumentera arbetet. 
Forskningsprocessen omfattar såväl analytiska och teoretiska delar som social 
aktion. 
 
Antonovskys salutogena perspektiv och Kasam-begreppet och utgör projekts 
teoretiska utgångspunkter och fungerar som underlag för seminarier, dialog och 
reflexion med personalen, förändringsarbete, analys och dokumentation. Andra 
teoretiska bidrag, till exempel från det gerontologiska området, kan efter 
behovet tillfogas under projektets gång.  
 
Projektet kan beskrivas i fyra faser: 
 

1. Etableringsfasen - våren 2008 
 

Under denna fast vidareutvecklades projektidén i form av en projektplan. 
Personalgrupper som var aktuella att delta i projektet – och som preliminärt 
kontaktats redan tidigare – fick utförlig information och beslutade sig därefter 
för att delta. Projektet presenterades för socialnämnderna i de båda 
kommunerna, som i formella beslut anslöt sina organisationer. En referensgrupp 
bildades, med representanter för förtroendevalda, chefer, fackliga organisationer 
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och brukarorganisationer. Projektet förelades och godkändes av den etiska 
kommittén vid Karlstads universitet. 

 
2. Orienteringsfasen - hösten 2008 
 

För att skapa ett underlag för det fortsatta arbetet tillsammans med de båd 
personalgrupperna genomfördes under hösten 2008 en serie gruppintervjuer 
(fler-stegs fokusgruppsintervjuer), i syfte att få en aktuell bild av omsorgs- och 
vårdarbetet så som det bedrivs och beskrivs av personalen själva. Intervjuerna 
analyserades med kvalitativ metod, och resultatet – som redovisas i delrapport I 
från projektetet (Eriksson, Häger & Thuresson 2009) - kan sägas utgöra en ’bas-
linje’ eller en plattform för det följande förändringsarbetet. 
 

3. Aktionsfasen - våren 2009– våren 2010 
 
Detta är den centrala delen av projektet, då dess idé och teoretiska 
utgångspunkter på allvar möter omsorgspraktiken, i syfte att utveckla, förankra, 
genomföra och bedöma olika konkreta förändringsförslag. Den består i sin tur 
av två del-faser; under våren 2009 byggdes möten mellan projektgruppen och 
personalen upp som s k dialogseminarier, med genomgång av de 
begreppsmässiga utgångspunkterna varvades med diskussion och koppling till 
tänkbara tillämpningar. Man kan säga att dessa dialogseminarier – som denna 
rapport behandlar – var tänkta som en förberedelse till den andra del-fasen, där 
förändringsidéerna skulle prövas i praktiken – som ett konkret förändringsarbete. 
Om förändringsarbetet var simträning i vattnet så kan dialogseminarierna liknas 
vid ’torrsim’ på bassängkanten. Förändringsarbetes-fasen, i sin tur, påbörjades 
hösten 2009 och beräknas pågå under ca ett år. 
 

4. Analys/summeringsfasen -  hösten 2010 
 
I projektets avslutning kommer det samlade dokumentationsunderlaget och 
erfarenheterna från hela projekttiden att sammanfattas och redovisas. Materialet 
kommer att analyseras, med utgångspunkt i projektets grundläggande syften. 
Praktiska metoderfarenheter kommer att redovisas, och arbetet i sin helhet 
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utvärderas. I denna slutrapport kommer också projektets delrapporter att 
inarbetas. 
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3. Dialogseminarier – ett arbetssätt för att främja utveckling av 

salutogen omsorg och vård 

 
Rapportens fortsättning innehåller beskrivningar och erfarenheter från den del 
av projektarbetet som innebar arbete med och genom dialogseminarier. Ett 
arbetssätt som givetvis är användbart i många olika sammanhang av 
förändringsarbete i ’människovårdande organisationer’1, inte bara i projekt som 
det aktuella. Dialogseminarier (dialogundervisning) karakteriseras av ”en 
vekselvirkning mellom klinisk erfaring (erfarenhet, förf. anm.) og teoretisk 
refleksjon. Undervisningen utfordres (utmanas, förf. anm.) av og tas i bruk i 
konkrete situasjoner i praksis” (Hummelvoll 2003:252). Arbetssättet lämpar sig, 
av flera skäl, särskilt väl i förändringsarbeten där personal(grupper) är centrala 
aktörer. En personalgrupp är oftast relativt homogen och delar samma 
förståelseram (har en hög grad av intersubjektiv förståelse). Medlemmarna delar 
samma – eller har en likartad – utbildningsbakgrund, och känner förtrogenhet 
med pedagogiska metoder och arbetssätt. De flesta har erfarenhet av fort- och 
vidareutbildning, som inte sällan karakteriseras just av att nya begrepp, teorier 
och modeller introduceras och diskuteras mot den fond av erfarenheter den som 
arbetat en tid alltid har skaffat sig. En växling mellan teori och praktik, men som 
regelmässigt slutar i reflexioner om hur den nya kunskapen ska kunna omsättas i 
den gamla praktiken. 
 
Vi inleder den fortsatta redogörelsen för dialogseminarierna med några 
generella, teoretiska utblickar. Därefter följer en detaljerad redogörelse för hur 
dialogseminarierna genomfördes i de två personalgrupper som deltar i projektet.  

 

3.1. Att arbeta i dialog 

 
Den första delen av aktionsfasen pågick, som framgår ovan, under första 
halvåret 2009. Då möttes personalgrupperna och projektgruppen – d v s forskare 

                                           
1 Uttrycket anspelar på den riktning inom organisationsläran som särskilt behandlar organisationer vars 
uppgift är att påverka människor genom t ex vård, behandling eller lärande (Se t ex Hasenfeld 1983). 
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och medforskare – i återkommande samlingar omkring det salutogena 
perspektivet på omsorg och vård. Vi benämner dessa samlingar dialogseminarier 
eller dialogundervisning2.  
 
Ordet dialog kommer från grekiskans dia (genom) och logos (tal, ord, mening, 
språk) (Nationalencyklopedin)3 En dialog, som kan föras mellan två eller flera 
personer, innebär att man vill åstadkomma något genom att kommunicera med 
varandra med hjälp av språket. ”Dialogen är en process för att skapa mening. 
Men dialogen är mer än så. I ordets äldsta innebörd, betydde logos ’att samla 
gemensamt’. Det antyder en medvetenhet om att saker och ting i naturen är 
relaterade till varandra. I den betydelsen kanske det är bättre att kalla logos för 
’relation’”(Isaacs 2004: 44-45). Benämningarna dialogseminarier eller 
dialogundervisning anger också kopplingen till lärande och kunskap. En 
besläktad term här är dialogpedagogik, vilket innebär ”en undervisningsform 
som syftar till inlärning genom samtal mellan lärare och elever med de senares 
allsidiga jagutveckling, kommunikations- och begreppsbildningsfärdighet som 
mål. Dialogpedagogiken bygger på elevernas aktiva medverkan med frågor och 
kommentarer. Den ses som motsatsen till ’förmedlingspedagogik’, där eleven av 
läraren serveras och okritiskt godtar lärostoffet enligt ’frågor-och-svar-metoden’” 
(Nationalencyklopedin). 
 
Projektets dialogseminarier byggde således på samtal och kommunikation, i syfte 
att utveckla gemensam förståelse och ny kunskap, men också en förändrad 
praktik. Det salutogena perspektivet – som en teoretisk tankemodell – och den 
praktiska omsorgsvardagens utmaningar skulle speglas mot varandra, i syfte att 
åstadkomma en ny helhet. ”Dialogens mål är att nå en ny förståelse och att 
därigenom forma en helt ny grund som tankar och handling kan utvecklas 
vidare ifrån. Man löser inte problem i dialogen, man upplöser dem!” (Isaacs, 
2004: 44). Dialog är således något annat än en förhandling, som ju snarare syftar 
till att nå en för alla parter godtagbar lösning. I dialogen är målet att komma 
fram till en ny position, som alla parter i dialogen kan känna sig lika förtrogna 
med som man var med sina respektive utgångspositioner. 

                                           
2 Beteckningen ’dialogbaserad undervisning’ har också använts (Hummelvoll 2010, pers. kont.). 
3 Orden dialogseminarium eller dialogundervisning förekommer däremot inte i Nationalencyklopedin. 
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Varje dialogseminarium förbereddes noggrant inom projektgruppen. I stort sett 
följde de alla samma mönster. Efter ett kort, informellt inledande samtal, 
introducerades något eller några av projektets centrala teoretiska begrepp. I 
korthet handlade det inledningsvis om begreppen salutogenes, respektive 
patogenes, i följande möten om begreppet känsla av sammanhang och i 
fortsättningen dess underbegrepp begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 
Under ca 20 – 30 minuters ’föreläsning’ redogjorde en person ur projekt-
gruppen, med stöd av de andra,  för begreppet/-en och dess sammanhang. 
Därefter kopplades detta till praktiska exempel på vad ett salutogent perspektiv, 
stark känsla av sammanhang, ett uttryck för hanterbarhet, etc kunde innebära. I 
första skedet hämtades dessa exempel från Westlund och Sjöbergs båda böcker 
om salutogen omsorg och vård4, eller från facktidskrifter inom området. 
Dialogseminariets största del ägnades därefter åt diskussion och 
erfarenhetsutbyte, omkring de introducerade begreppen och deras relevans för 
omsorg och vård. I de senare seminarierna länkades alltmer av 
medforskarnas/personalens egna erfarenheter och exempel från vardagen in i 
diskussionen och kopplades till de grundläggande begreppen. För att kunna 
fördjupa anknytningen till omsorgens praktik ägnades också i dessa senare 
seminarier en del av tiden till diskussion i mindre grupper. I en avslutande 
diskussion i hela gruppen togs dessa exempel upp till en breddad diskussion.  
 
Beskrivningen ovan kan betraktas som ’idealtypisk’. I realiteten kom 
dialogseminarierna att utvecklas olika och inte alltid att helt följa den beskrivna 
modellen. Det mera konkreta innehållet i och utvecklingen av de olika 
seminarierna redovisas i det följande avsnittet. Mot slutet av rapporten 
diskuterar vi också faktorer som positivt och negativt kom att påverka 
dialogseminarierna. 
 
Dialogseminarierna innebar att deltagarna – personalgrupperna – under någon 
timme samlades som personalgrupp, men utanför sin arbetsplats5. Att på detta 
sätt få träffas i en annan lokal än den vanliga bidrog till och underlättade att föra 

                                           
4 ’Antonovsky inte Maslow’ (2005), samt ’Planera för mirakel’ (2008). 
5 Mötena ägde i flertalet fall rum i kommunala lokaler tilhöriga omsorg och vård, eller i kommunens 
centrala administrationsbyggnad, men alltid utanför den egna arbetsplatsen eller personallokalen. 
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nya och andra resonemang, det skapade en mera förutsättningslös, neutral miljö. 
Att avsätta särskild tid för seminarierna var också en form av markering. Under 
dessa timmar skulle projektet och dess innehåll prioriteras. För personal-
grupperna skapades en “frizon” i en annars ofta tidsknapp vardag, att fördjupa 
sig i projektet och dess idé. Det gav också möjligheten att, lite mer på distans, 
reflektera över det egna arbetet och omsorgens praxis mera generellt. Ett tredje 
kännetecken för dialogseminarierna var att de gav tillfälle för deltagarna att sätta 
nya ord på sina vardagliga erfarenheter, att utveckla ett delvis nytt språk för sin 
praxis. Hummelvoll (2003:35) skriver om detta att ”Hovedtanken är med andre 
ord att undervisningen skal bidra til att den enkelte yrkesutöver erverver et 
funksjonelt språk for sin praksis”. Projektets teoretiska grund i ett fåtal, men 
betydelsemässigt omfattande, begrepp, innebar möjlighet att relatera stora delar 
av praxiserfarenheten till dessa. I seminarierna eftersträvades en öppen, 
informell, inbjudande och tillåtande atmosfär. I sammanhang där olika 
yrkespraktiker möts – och kanske särskilt där akademiska företrädare möter 
representanter för stora samhälleliga verksamhetsområden – kan atmosfären 
ibland präglas av återhållsamhet och kanske t o m misstänksamhet. En relation 
som bygger på öppenhet och någorlunda informella relationer är därför en 
förutsättning för en god dialog. För projektets del är detta helt centralt – 
möjligheterna att bidra till en förändrad och mera salutogen omsorg och vård är 
helt avhängig personalens vilja att ta till sig tankemodellen och tillämpa den i 
sitt arbete. Å andra sidan sätter projektgruppen sin trovärdighet på spel, genom 
att arbetssättet. Om den modell, de begrepp eller den teori som projektgruppen 
bygger på avvisas av medforskarna, bortfaller möjligheterna till förändrad och 
förbättrad praxis. Ömsesidig tillit är således en förutsättning för att 
dialogseminarier som arbetsmetod ska kunna fungera på avsett sätt6. Martin 
(2006:173) föreslår några ’grundregler’ för dialogen, som också kan sägas 
definiera ett samtal byggt på tillit (vår översätttning): 

- Alla uppfattningar är viktiga och meningsfulla 
- Ställ frågor för att klargöra, inte för att utmana 
- Tala för att bli förstådd, inte för att ’ta hem en poäng’ 
- Lyssna för att förstå. Lyssna på ditt eget lyssnande7 

                                           
6 Detta gäller för övrigt för den forskningsmodell – handlingsorienterat forskningssamarbete – som 
används i sin helhet. 
7 ‘Listen to understand. Listen to yourself listening.’ 
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- Betrakta olikheter som möjligheter att lära 
- Se till att alla har en möjlighet att komma till tals 

Utgångspunkter som dessa bör prägla – och präglade - dialogseminariernas 
kommunikation. De ligger också helt i linje med de ’regler’ för sammankomster 
i projektet som formulerades i inledningen av dess orienteringsfas, inför de 
fokusgruppsintervjuer som då gjordes. 
 
Dialogseminariets tanke är således att förena ’det nya’ – i form av begrepp, 
modeller och teorier – med ’det befintliga’ – uttryckt i termer som praxis, 
erfarenhet, hands-on-kunskap eller tyst kunskap. Det är kombinationen, eller 
snarare mötet och integrationen, mellan dessa, som – givet att förutsättningarna 
är goda – kan leda till ny kunskap, ny insikt, och framförallt förändrad praktik. 
”Man får,” menar Hummelvoll (2003:35), ”mulighet til å se sin virksomhet i et 
nytt perspektiv (dvs. gjöre det kjente fremmed) samtidigt som teorin som 
presenteres, kan relateres til praksis (dvs. gjöre det fremmede kjent). Disse to 
bevegelsene i undervisningen er vesentlige forutsetninger for at personalets 
erfaríngsbaserte kunnskap skal bli reflektert og artikulert slik at det blir en 
kunnskap som kan virke begrunnende og veiledende for praksis.” Oftast tar vi 
vår vardagsverklighet för given, den är för oss självklar och i en mening 
oproblematisk. I dialogseminarierna utmanas detta för-givet-tagande, genom de 
teoretiska begrepp och modeller som introduceras. Spänningen mellan ett 
generellt begrepp, som t ex ’meningsfullhet’ och den ibland ganska 
slentrianmässiga tendensen att fullgöra de praktiska uppgifterna så som man 
alltid har gjort, ger anledning att ställa frågan ’varför gör vi på detta viset’?8 Att 
problematisera, att göra det kända främmande, är ett första steg på vägen mot 
förändring, och kan inte minst ha en motiverande funktion. Å andra sidan kan 
(nya) teoretiska begrepp och generella termer förefalla alltför abstrakta och 
befinna sig långt ifrån den verklighet man som personal i äldreomsorgen har att 
hantera. Reaktionen kan kanske bli i stil med att ’det där med meningsfullhet är 
nog bra, men jag har fullt upp med att lösa de praktiska problemen och hinner 
inte ägna mig åt vackra honnörsord’. Dialogseminarierna ger då en möjlighet att 

                                           
8 Formuleringen hämtas från Astrid Lindgrens berättelse om Ronja Rövardotter (2004), där små 
skogsväsen – rumpnissar – oavbrutet och alltid lika förvånat ställer sig frågan ’voffo gör ho på dette 
viset?’ 
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stegvis öka förståelsen för de teoretiska begreppens relevans och för att de 
dessutom kan vara fruktbara i ambitionen att förstå och förändra den 
sammansatta, ibland rent av kaotiska, vardagen. Och, framför allt, kan 
dialogseminarier bidra till insikten att teoretiska begrepp kan vara en genväg till 
förståelse av praktiken.9 
 
Vi går nu över till att utförligt beskriva projektets dialogseminarier, så som de 
kom att utvecklas, under första halvåret 2009. I rapportens avslutande delar 
diskuteras dialogseminariernas praktik kritiskt i relation till de utgångspunkter vi 
här har redogjort för.  
 
 

3.2. Dialogseminarier i praktiken 

 
Medan det i arbetet med att skapa nulägesanalysen (fas II) var viktigt att få ta del 
av varje yrkesgrupps specifika uppfattning av arbetet, var det nu viktigt att 
sammanföra de olika yrkesgrupperna för att få en gemensam bild och plattform 
att arbeta vidare med. Vi planerade därför aktionsfasen och vårens träffar utifrån 
att alla yrkesgrupper skulle vara närvarande.  Eftersom vi nu befann oss i den del 
av processen där själva förändringsarbetet skulle ta sin början, var det också 
viktigt att införliva enhetschefen från varje arbetsgrupp i arbetet.  
 
Vid första träffen redovisades nulägesanalysen (d v s huvudinnehållet i det som 
sedan blev delrapport I från projektet) i respektive grupp i form av en översikt 
med olika teman eller kategorier, resultatet av den kvalitativa analys som gjorts. 
Syftet med detta var dels att skapa en gemensam bild av hur arbetet ser ut kring 
de äldre och dels att validera datamaterial och analys från de fokusgrupper som 
genomfördes under hösten 2008. 
 
Dialogseminarierna förbereddes utifrån att det salutogena perspektivet skulle 
introduceras. För att följa processen i grupperna planerades de enskilda träffarna 

                                           
9 Här vill vi påminna om Curt Levins klassiska formulering, att ”ingenting är så praktiskt som en god 
teori”. 
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från gång till gång. Det fanns emellertid en grundstruktur som omfattade en kort 
teorigenomgång med efterföljande diskussion och reflektion. 
Teorigenomgången exemplifierades med högläsning av fallbeskrivningar från 
litteratur eller egna exempel. Efterföljande diskussion och reflektion planerades 
ta sin utgångspunkt i att försöka få personalen ställa frågor till sig själva, 
exempelvis om hur det kommer sig att de gör på ett visst sätt i olika 
arbetssituationer. Vi ville försöka få en uppfattning om personalens intryck av 
det nya salutogena perspektivet samt deras uppfattning om möjligheterna till att 
arbeta utifrån det. I projektgruppen bestämdes att vi skulle ha en och samma 
ledare av seminarierna vid alla träffarna i respektive grupp. De två resterande 
från projektledningsgruppen skulle fungera som stöd till seminarieledaren och 
som sekreterare.  
 
 

3.3. Dialogseminarier i Kils kommun 

 

Första mötet (februari 2009) 

 
Den första halva delen av träffen ägnades åt återkoppling av nulägesanalysen. 
Gruppen första reaktion var att de tyckte att det var mycket som man kände 
igen sig i – lite av en aha-upplevelse. Personalen bekräftade den bild vi hade fått 
av det vardagliga omsorgs- och vårdarbetet, samt tillförde ytterligare aspekter 
som de ansåg viktiga att få med, exempelvis att de jobbar mycket med att 
försöka förekomma oro hos de boende.  
 
Den resterande delen av tiden ägnades åt att introducera det salutogena 
perspektivet. Vi berättade om två olika synsätt i förhållande till hur man 
uppfattar begreppen sjukt respektive friskt. Aaron Antonovskys10 tankar, om hur 
det kommer sig att människor trots livets alla påfrestningar förblir friska, 
introducerades som ett annat perspektiv än det vi är vana vid inom omsorg och 

                                           
10 Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi 
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vård, där det traditionellt handlar om hur man kan lindra, bota och förebygga 
sjukdom i första hand. 
 
Det patogena synsättet exemplifierades med hjälp av Abraham Maslows11 teori 
från mitten av 1900-talet. Människans behov följer enligt Maslow en 
rangordningsskala. Först när de grundläggande behoven som fysiska behov (mat 
och dryck, värme, skydd för väder och vind) och behovet av trygghet 
tillfredsställts kommer andra behov som samhörighet, uppskattning och 
slutligen självförverkligande in i bilden. Maslow såg vissa behov som primära 
och livsviktiga och andra som sekundära. Med Maslows teori som utgångspunkt 
prioriteras människans grundläggande primära behov och man får en patogen 
äldreomsorg, i första hand orienterad kring fysiska behov och medicinskt 
omhändertagande. 
 
Ett alternativt synsätt, det salutogena, utvecklades med hjälp av Aaron 
Antonovskys teori. Enligt denna befinner alla människor sig någonstans mellan 
polerna friskt och sjukt. Vi är – alla och alltid - mer eller mindre friska eller 
sjuka. I Antonovskys syn på hälsa flyttas perspektivet från en fokusering på 
sjukdomsrelaterade riskfaktorer, det patogena synsättet, till en fokusering på 
faktorer som främjar hälsa, det salutogena synsättet. Enligt Antonovsky är det 
han kallar ’känsla av sammanhang’ avgörande för en persons hälsa. I vilken 
utsträckning en person upplever känsla av sammanhang beror på i hur stor 
utsträckning hon/han upplever tillvaron som meningsfull, begriplig och 
hanterbar. Med Antonovskys teori som utgångspunkt prioriteras det friska hos 
människan och man får en äldreomsorg orienterad kring behoven av att känna 
meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet.  
 
Vi berättade om Peter Westlund och Arne Sjöberg som har skrivit flera böcker i 
ämnet ’salutogen äldreomsorg’12 Deras skrifter beskriver och diskuterar olika sätt 
att tänka inom äldreomsorgen beroende på vilket perspektiv som är det rådande.  

                                           
11 Abraham Maslow, psykolog 
12 ”Antonovsky inte Maslow – för en salutogen omsorg och vård”,  Arne Sjöberg och Peter Westlund, 
FortbildningsFörlaget AB 2005, samt ”Planera för mirakel – arbeta salutogent, stärk KASAM”, Arne 
Sjöberg och Peter Westlund, FortbildningsFörlaget AB 2008. 
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För att exemplifiera ovanstående läste vi två fallbeskrivningar ur boken ”Planera 
för mirakel”(Westlund & Sjöberg 2008: 94 och 136). Det ena handlar om en 
man i 75-årsåldern som blivit helt förlamad efter en olycka. Till följd av sina 
skador beskrivs han, inledningsvis som en patient som ”inte kan någonting”, 
men förändras till en person som, enligt sin egen beskrivning ”i princip klarar 
sig helt själv”. Under resans gång ändrar personalen fokus från de grundläggande 
behoven och det sjuka hos honom till fokus på det friska och det som han 
upplever som meningsfullt och som kan utvecklas. Detta får avgörande följder 
för hans tillstånd och livskvalitet.  
 
Den andra fallbeskrivningen handlar om en äldre dam på ett särskilt boende 
som vid tiotiden på morgonen i en trång korridor möter en tillfällig besökande 
och frågar om ”det är meningen vi ska vara på rummen nu?”. Westlund och 
Sjöberg (2008:136) anger detta som ett exempel på att när mötesplatser saknas 
och möjlighetsvärlden är inskränkt då blir vardagen enformig och fattig på 
upplevelser. Enligt Westlund och Sjöberg är damens fråga ett uttryck för ett 
försök att hitta en mening i vardagen.  
 
Slutligen fördes det en diskussion om skillnaden mellan de två olika synsätten. 
Gruppen bekräftade att det fanns en skillnad och att de kunde se den.  
 
Innan vi skiljdes åt ställde vi två frågor till gruppen som vi ville att de skulle 
fundera på inför nästa träff: ”Tror ni att det går att byta perspektiv från det 
patogena till det salutogena?” och ”Vad tror ni händer om man byter 
perspektiv?”  
  
Andra mötet (mars 2009) 

 
Vi började med att återknyta till tankar och funderingar från förra träffen. Ingen 
i gruppen hade tänkt så mycket på frågorna de fått med sig. En återkoppling till 
de begrepp vi tagit upp vid det förra mötet gjordes – det patogena respektive det 
salutogena synsättet, samt känsla-av-sammanhang - eftersom tankesättet var nytt 
för gruppen. Fokus lades speciellt på att förmedla innebörden av “känsla av 
sammanhang” och de centrala begreppen meningsfullhet, begriplighet och 
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hanterbarhet. Skriftligt material delades ut. Under återkopplingen kom gruppen 
med olika egna exempel från vardagen och det blev en bra diskussion. 
 
Begriplighet: En av personalen kopplade begreppet begriplighet till en ofta 
förekommande händelse där en av brukarna – en kvinna – står vid dörren och 
vill ut. Personalgruppen resonerade om att ”man vill ju försöka förstå varför en 
person uppträder aggressivt” och ”försöka förstå varför saker och ting händer” 
och ”man vill försöka förstå innan det händer” Vi diskuterar hur personalen 
skulle kunna förstå kvinnan. ”Vad är det som händer inom kvinnan som gör att 
hon har detta behov?” frågar sig en ur personalen. En av hennes kollegor 
konstaterar att det alltid finns en orsak, men att det kan vara svårt att hitta den. 
Gruppen reflekterar över om kvinnan inte begriper eller förstår sin situation 
samt vad ”gå ut” kan betyda. En person i gruppen ställer frågan ” Behovet – att 
gå ut – handlar det om att gå ut eller att gå ifrån där hon är, eller är det att gå till 
något annat? Hon kanske inte begriper sin situation.” Gruppen resonerar kring 
olika möjliga samband samt hur begreppen begriplighet och hanterbarhet 
hänger samman. Vi konstaterar att just begriplighet blir speciellt i förhållande 
till personer med demenssjukdom, eftersom det är en kognitiv komponent som 
har med tänkande, förnuft och planering att göra. Vi ställer frågan: ”Hur kan ni 
som personal bemöta det?”. Personalen kopplar detta till en utbildning i jag-
stödjande förhållningssätt som de för tillfäller deltar i och som de anser sig ha 
nytta av i sammanhanget. ”Att vi som personal kan sätta ord på kvinnans ’tänk’ 
för att hon ska kunna förstå.” 
 
Hanterbarhet: Sjuksköterskan berättar om en situation med en nyinflyttad 
brukare som fick i uppgift av personalen att duka för kaffe i köket. Mannen fick 
koppar, fat och bestick och började duka. Något blev fel och mannen kunde 
inte fullfölja uppgiften och gick därifrån. Vi diskuterar med gruppen kring 
personalens möjligheter att stötta i en sådan situation så att mannen skulle 
kunna känna en högre grad av hanterbarhet och därvid klara av hela uppgiften. 
Ett annat exempel som en av personalen hade hört talas om var när en person 
med demenssjukdom inte kommer ihåg hur en tandborsta ska användas. Då kan 
personalen ha en egen tandborsta i fickan och börja borsta på sig själv. På så sätt 
skulle man kunna bidra till att personen begriper vad tandborsten ska användas 
till och därigenom öka hanterbarheten. Alla tyckte att detta var ett bra exempel. 
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Meningsfullhet: Här diskuterade vi situationen för äldre par som levt hela livet 
tillsammans. När den ena avlider kan man ofta se att den som är tillbaka avlider 
kort tid efter. Vi pratar om att detta kan ha att göra med att personen ifråga inte 
längre upplever meningsfullhet i livet. Vi pratade också om hur viktig 
levnadsberättelsen är i förhållande till att förstå vad meningsfullhet innebär för 
en person. Samtidigt som man bör vara observant på att den inte är till för att 
styra aktiviteter. Som en i personalen uttryckte det ”den är inte till för att de ska 

leva sitt liv igen – mer för att de ska kunna göra ett bokslut”. En av personalen kopplar 
meningsfullhet till berättelsen om kvinnan som står vid dörren och vill ut. ”Hon 

har varit Mulle-fröken en gång i tiden. Det kanske är meningsfullt för henne att vistas 

ute”. Slutligen reflekterar vi kring svårigheten för personalen att hitta det som är 
meningsfullt för just brukare med demenssjukdom som oftast inte själva kan 
uttala det.  
 
”Teoripasset” avslutades med högläsning av tre fallbeskrivningar från tidningen 
Demens (2003): 
 

1. Egon, som är demenssjuk, bor tillsammans med sin fru Gerda. 
Historien utspelar sig när Gerda en dag är sjuk och ber Egon gå till 
köket och hämta vatten.  Vi får en bra beskrivning om vad som 
händer i köket och hur dialogen förs mellan Egon och Gerda. 
 

2. Siv, som är kurator för dagvården, samtalar med Svea som är anhörig 
till Erik som är demenssjuk. Samtalet kretsar sig kring hur vardagen 
gestaltar sig för Svea och Erik - bra och dåliga stunder, livet och 
döden.  

 
3. På expeditionen på ett sjukhem utspelar sig ett samtal mellan Erik och 

Stefan. Erik, som bor på sjukhemmet, beklagar sig till sjuksköterskan 
Stefan över Gunnar som också bor där. Gunnar är demenssjuk och går 
in på andra boendes rum vilket Erik framför klagomål om.  

 
Personalen delades in i två grupper och fick till uppgift att reflektera kring de tre 
historierna och sätta dem i relation till begreppen meningsfullhet, begriplighet 
och hanterbarhet. Vid detta tillfälle deltog inte projektgruppen i gruppernas 
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diskussion, för att ge personalen tillfälle att prata helt fritt i förhållande till sina 
aktuella boende/omsorgstagare. Vid återsamlingen presenterade varje grupp 
vilka tanker och funderingar som hade kommit fram under reflektionen.  
 
Personalen berättade till exempel om en av de boende, en kvinna, som var arg 
och ville ut. Hon sa att hon inte ville bo där. En i personalgruppen berättade att 
hon i mötet med kvinnan hade bekräftat henne och sagt att hon förstod att hon 
var arg och ville hem. I och med detta lugnade kvinnan ned sig och följde med 
personalen tillbaka. Vi försökte sedan att ge exemplet en teoretisk anknytning. 
Begriplighet handlar dels om att förstå sig själv och dels om att bli förstådd av 
andra. Kunde det vara så att personalen i och med bekräftelsen hjälpte kvinnan 
till en högre grad av begriplighet – hon blev förstådd av andra – och att detta i 
sin tur hade effekt på hennes välbefinnande?  
 
Ovanstående ledde in oss i en diskussion om att våga gå in i situationer och att 
ställa frågan ”Hur ska jag förstå vad som händer?”. Att våga tänka nytt och 
engagera sig i situationer på ett annat sätt kräver mod och tid konstaterade vi. 
En personal uttryckte sig som följer: 
 
”Ibland är det så att ibland är inte vi mer än människor heller. Vissa stunder så orkar du 

ju inte gå in så och ge för det kräver ju väldigt mycket av dig. Ibland så känns det så att – 

jag nästan väljer och lägga alltså – för jag måste kanske lämna mig själv för tillfället eller 

hur jag ska säga det. Alltså det låter hemskt, men vissa gånger så är det faktiskt så.”  

 

En diskussion om att förändringar kräver extra kraft följer. Om tryggheten i att 
göra som man brukar och om att man kanske så småningom kan finna trygghet 
i något nytt också. Personalen understryker tendensen att oftast välja det vana 
och trygga: 
 
”Ibland så blir det ju konflikter. Det kan bli 3-4 konflikter. Jag kan lösa en men dom 

andra tre kan jag inte lösa. Det drar åt olika håll och det är inte enkelt – ja.”  

 

Slutligen frågade vi gruppen om det skulle vara möjligt att det inför nästa träff 
skriva ned exempel från vardagen där de upplevde inslag av de tre begreppen 
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som en förberedelse till nästa träff.  Efter en lång tystnad svarade några ”vi kan 

försöka”. 

 

Tredje mötet (maj 2009) 

 
Som vid tidigare möten började vi med att stämma av läget med gruppen. Ingen 
hade skrivit ned några vardagsexempel som vi kunde jobba vidare med. Det blev 
åter igen en repetition av föregående träff. Projektgruppen gav en kort 
beskrivning av skillnaden mellan salutogent och patogent synsätt. 
Meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet förtydligades i relation till de 
fallbeskrivningar/berättelser som vi hade arbetat med vid första och andra 
träffen.  
 
Skriftligt material delades ut och den i projektgruppen som höll i mötet belyste 
de tre begreppen utifrån en personlig synvinkel. Personliga exempel knöts till 
varje begrepp - ” för mig innebär begriplighet ….”  och så vidare.  Vi betonade 
vikten av att förstå begreppen i relation till sig själv innan man kan börja jobba 
med dem i förhållande till andra. Detta förde med sig en allmän diskussion där 
bland annat ålder sattes i relation till begreppen. En av personalen undrade om 
upplevelsen av meningsfullhet är den samma oavsett vilken ålder man har. Som 
ett exempel på hur man kan försöka skapa meningsfullhet också i en tillvaro av 
förluster berättades om kvinnan som varje morgon ville ha två smörgåsar till 
frukost, en till sig själv och en till (den sedan en tid avlidne) maken. 
 
Personalen delades in i två grupper och fick i uppdrag att ta fram konkreta 
exempel på situationer i arbetet där begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet har blivit extra tydliga, antingen genom att de saknades eller på 
ett särskilt sätt främjats.  
 
Vid återsamlingen kunde varje grupp beskriva enstaka vardagshändelser med 
koppling till de tre begreppen. Begriplighet och hanterbarhet kunde t ex handla 
om att var och en av de boende får göra det hon/han kan och klarar av. Ett sätt 
att öka meningsfullheten kan vara att ge de boende tillfälle att prata om det de 
klarar av. Diskussionen kom också att handla om konkreta möjligheter att stärka 
Kasam, som att ge tillfälle för de boende att ha kontakt med djur, eller att odla 
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köksväxter utanför boendet. Som i många andra sammanhang kom grupperna i 
sin redovisning in på vikten av att ge de boende ett gott bemötande och att 
värna om deras integritet. 
 
Fjärde mötet (juni 2009) 

 
Träffen började med en tillbakablick, på de centrala begreppen och arbetet 
under tidigare möten under första halvåret. 
 

• Patogen/salutogen 

• Meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet, inklusive egna exempel på 
vad detta kan innebära 

• Gruppens egna exempel från den senaste träffen 
 
Dagens tema var de tre begreppens innebörd för en person med 
demenssjukdom. Vi pratade om vanlig ålderdom i förhållande till en ålderdom 
med demensproblematik. Exempel togs från en aktuell dansk tv-serie, ’Sommer’, 
som alla i gruppen kände till. Här fick man följa en person som var på väg in i 
en Alzheimers demenssjukdom. Personens egna känslor gestaltades samtidigt 
som man fick följa de anhörigas reaktioner. Alla i gruppen tyckte att tv-serien 
gav en bra beskrivning av verkligheten. Vi reflekterade tillsammans kring 
handlingen och försökte koppla den till huvudpersonens känsla av begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet.  
 
Härefter gick vi igenom och gav exempel på frågor man kan ställa sig för att 
täcka in de tre begreppen om man arbetar i en salutogen omsorg, utifrån en 
tänkt person - Elsa: 
 
Meningsfullhet: 

• Vad mår Elsa bra av? 

• Vad gör Elsa engagerad? 

• I vilka situationer vaknar Elsa till lite och får lite mer skärpa i blicken? 

• Vad har Elsa gjort de dagar hon sover gott om nätterna? 
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Hanterbarhet: 

• Hur gör vi de dagar då Elsa gärna duschar? 

• Vem sitter Elsa bredvid vid maten när hon inte stressar? 
 
Begriplighet: 

• Vad gör Elsa för att förstå sin vardag? 
 
Återigen delades gruppen in i mindre grupper med tid för reflektion. Med 
utgångspunkt i frågorna ovan fick personalen möjlighet att fundera över 
konkreta moment i arbetet där begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 
ingår.  
 
Vid återsamlingen gav grupperna exempel på hur personalen kan bidra till att 
stärka de tre komponenterna i Kasam-begreppet, i relation till de boende, som 
alla är demenssjuka:  
 

- Genom att hela tiden bekräfta de boende kan deras självbild stärkas 
- Genom att inte ställa frågor (som de boende inte kan svara på och som 

därför innebär ett nederlag för dem) 
- Genom att ’följa med’ de boende i samtal eller handlingsambitioner (t ex 

i planeringen för att ’åka hem’)  
- Genom att ständigt försöka öka kunskapen om de boendes bakgrund 

(genom att utveckla och känna till deras livsberättelse) 
- Genom att försöka undvika att ’olösbara’ situationer skapas – situationer 

då någon boende måste hindras från att göra något som hon/han vill. 
Sådana situationer kan i sin tur skapa oro, ängslan och ångest hos de 
boende 

- Genom att förenkla vardagslivet så mycket som möjligt för de boende 
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3.4. Dialogseminarier i Hammarö kommun 

 

Första mötet (februari 2009) 

 
Denna första och inledande träff för våren i hemtjänstgruppen på Hammarö 
ägnade vi nästan uteslutande åt återkoppling av resultatet från höstens 
fokusgruppsarbete samt intervjuer (se delrapport I).  Ett annat syfte med det 
första mötet var också att introducera ett salutogent förhållningssätt inom 
äldreomsorgen. Vi gjorde en kort presentation av Aaron Antonovsky och hans 
begrepp Känsla av sammanhang (Kasam), samt dess tre komponenter: 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Därefter pratade vi om hälsa 
respektive ohälsa och tankar runt hur vi kan upprätthålla hälsa. 
 
Vi beskrev också skillnaden mellan ett patogent och ett salutogent 
förhållningssätt. Kännetecken för ett starkt Kasam är fokuserade känslor och 
bemästringsstrategier, medan ett svagt Kasam står för paralyserande känslor och 
ett omedvetet försvar. Vi diskuterade även hälsofrämjande respektive 
sjukdomsalstrade faktorer. 
 
Därefter presenterades två fall från Peter Westlunds och Arne Sjöbergs böcker 
om en salutogen äldreomsorg. Hemtjänstgruppen delades därefter in i två 
mindre grupper för att reflektera och diskutera fallen. Det blev intressanta 
diskussioner och reflektioner om olika lösningar och vad som kan göra skillnad 
om man har ett salutogent perspektiv i stället för ett patogent. 
 
Vi tog därefter upp olika aspekter av omsorg och vård som personalen själva 
kommer i kontakt med i sitt dagliga arbete. Det första är vikten av motivation 
hos personalen, att se möjligheter och inte svårigheter. Att man som personal 
ska vara ett stöd till omsorgstagaren, att uppgiften är att bidra med stöd och 
hjälp och att fokus ska vara på det brukarna själva kan göra. Personalen ska ta 
vara på brukarnas egna önskningar, hur omsorgstagarna själva vill ha det. I en 
konkret arbetssituation handlar det om att personalen måste göra en avvägning 
om omsorgstagaren klarar det själv eller behöver stöd. Det är av största vikt att 
de äldre mår och har det bra. 
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Matsituationen är också en viktig del i omsorgsarbetet. ”Mat är viktigt för de 
gamla. Det är det de ser fram emot hela dagen”. ”Dåliga att äta, sitta med, det är 
inte kul att äta själv.”  
 
Att ha rätta hjälpmedel är också viktigt för att underlätta för omsorgstagaren. 
Med goda hjälpmedel kan brukarna vara aktiva och delaktiga, och klara av 
sådant som de annars skulle behöva hjälp med. Det är av största vikt att de 
själva ska kunna känna sig, och vara, delaktiga. Personalen ska se vilka förmågor 
omsorgstagaren har och vad personen kan göra själv. Vi ser idag hellre problem, 
vi vill gärna hjälpa till, eller som någon sa: ” Lätt att överhjälpa av god vilja.” 
 
Vi avslutade denna första träff med gruppen genom att föreslå gruppen att de 
själva nu reflekterar runt det vi diskuterat, samt att komma med egna exempel 
till nästa möte, och att redan nu fundera på hur vi tillsammans under våren 
skulle kunna jobba vidare med detta tankesätt och eventuellt längre fram pröva 
och testa olika sätt att göra omsorgs- och vårdarbetet mera inriktat mot det 
salutogena perspektivet. 
 
Andra mötet (mars 2009) 

 
Det andra mötet med gruppen på Hammarö började vi med att repetera teorin 
om ett salutogent syn- och förhållningssätt, fortfarande utifrån Antonovskys 
begrepp: Känsla av sammanhang - om en meningsfull tillvaro inom 
äldreomsorgen.  Den yttre dialogen består av det offentliga samtalet och den 
dialog vi för med varandra. Den präglas oftast på arbetsplatsen av behovet att 
fördela arbetsuppgifter, ibland också av diskussioner om hur arbetet bör göras, 
mera sällan om kvalitativa mål. Vårt syfte med denna träff är att starta en 
diskussion om hur de kvalitativa aspekterna av arbetet kan tydliggöras och hur 
ett brukarperspektiv kan främjas genom ett större fokus på det salutogena 
perspektivet.  
 
Vi presenterar och diskuterar nu de tre begreppen begriplighet, hanterbarhet 
samt meningsfullhet utifrån Aaron Antonovskys begrepp Känsla av 
sammanhang. 
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Med begriplighet följer struktur, ordning, kontroll, förutsägbarhet, trygghet och 
möjlighet att fatta kloka beslut. Begriplighet kan stärkas genom information, 
kunskap och kommunikation. Här ställer vi en fråga: Har våra omsorgstagare en 
begriplig tillvaro? Svaret blev: ” Ibland begriper de. De tar emot, de har inget 
val.” 
 
Hanterbarhet är en handlingsinriktad komponent. Om hanterbarhet saknas kan 
överbelastning, negativ stress, frustration, uppgivenhet och utåtagerande uppstå. 
Här ställer vi frågan: Hur bra kan våra omsorgstagare hantera sin situation? Här 
får vi inget svar. 
 
Meningsfullhet är en motiverande komponent och en upplevelse av att livet har 
en mening. Då finns även engagemang, drivkraft och livslust. Delaktighet är en 
annan viktig komponent när det gäller meningsfullhet. Vi ställer även här en 
fråga om meningsfullhet. Vad kan vara meningsfullt för våra omsorgstagare? 
Svaret blev: ” Att få komma ut i naturen, att inte bara sitta inne.” 
 
Vi pratar även om skillnaden mellan det salutogena och patogena synsättet.  
Under träffen väcker vi några viktiga frågor för diskussion framgent i projektet: 
Går det att byta perspektiv? Går det att införa det salutogena perspektivet i 
äldreomsorgen? Om man gör det - vad händer då? Om vi testar vad skulle 
kunna hända? Vad skulle det kunna innebära i ett konkret sammanhang? Ingår 
det i vårt uppdrag att verka för en känsla av sammanhang? 
 
Det vi försöker bidra med är att ”öppna nya dörrar”, inspirera och diskutera.  
Vi presenterar ytterligare en fallbeskrivning, och gruppen delas in i smågrupper 
för att börja diskutera och reflektera. På grund av tidsbrist får gruppen  i 
’hemläxa’ att reflektera runt detta exempel samt hitta flera sådana exempel i sitt 
dagliga arbete till nästa möte. Personalen ska även reflektera runt teorin och vad 
detta syn- och förhållningssätt skulle kunna innebära för våra brukare och oss i 
det dagliga mötet och arbetet. 
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Tredje mötet (maj 2009) 

 
Vi fortsätter med vår dialogundervisning, fortfarande med Antonovskys teori 
om ett salutogent förhållningssätt som utgångspunkt.  Ann-Charlotte inleder 
genom att visa en skrift ” Att få leva tills jag dör” av Lisa Andersson. Lisa 
Andersson är sjukgymnast och arbetar med en metod som kallas 
”rehabiliterande förhållningssätt” och som handlar om att se människan bakom 
sjukdomen och fokusera på det friska. Flera i gruppen känner till skriften. 
  
Vi utvecklar teorin ytterligare med nya fallbeskrivningar. Ann-Charlotte ger ett 
exempel från sin egen verklighet, en berättelse om Greta 95 år. Greta är född 
och uppväxt på en liten ort utanför Kil, men flyttade tidigt till Skåne och 
bildade familj. När maken avlidit och Greta gick i pension byggde Greta en 
sommarstuga på sin hemort. Varje år i maj månad återvänder Greta till sin 
sommarstuga. Det första hon börjar med är vårbruket, hon måste ju se till att 
trädgården blir fin inför den kommande sommarsäsongen. Ända tills hon var 
drygt 90 år tog hon även fram sin moped och såg till att den var körbar, för det 
är med den hon åker och hälsar på sin son med familj samt sina gamla vänner 
från förr.  
 
Ann-Charlotte går därefter igenom de tre begreppen begriplighet, hanterbarhet 
och meningsfullhet, och Birgit berättar om ett exempel från förra träffen. 
Begreppet meningsfullhet belyses med hjälp av ett exempel där personalen 
diskar åt en dam fast hon egentligen kan göra det själv. För att få denna dam att 
diska skulle man kunna erbjuda någonting annat i stället, den tiden som finns 
till förfogande - något som skulle kunna kännas meningsfullt för just denna 
dam- som till exempel att sätta sig ned och titta på kort tillsammans. Då kanske 
även disken blir meningsfull för henne. 
 
Ann-Charlotte frågar gruppen om hur de gör när de ska ta emot en ny brukare. 
Det framkommer att det är lite ”rörigt” just nu vad gäller genomförandeplaner 
m.m. Biståndsbedömare och enhetschef arbetar på att införa förenklad 
biståndsbedömning. Fortsättning följer i denna fråga. Sedan är en 
omorganisering på gång. Där det ska bildas andra team än de som funnits 
tidigare. Man ska då vara knuten till brukare både i hemtjänsten och på särskilt 



 32 

boende. Annars är det ganska lugnt för närvarande i Skogåsens hemtjänstgrupp 
berättar personalen. Det har blivit färre brukare eftersom några antingen har 
flyttat eller avlidit. 
 
Gruppen får nu arbeta i smågrupper med att ta fram egna exempel från 
vardagen, där begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet ingår. 
 
Efter grupparbetet pratar vi bland annat om detta: 
 
- Det är lättare att få in ett nytt sätt att tänka hos nya brukare. Det går inte med 
de som varit med i systemet länge. 
- Diskussioner om hur man ska ”frigöra” tid för annat dyker upp och ventileras. 
Ett exempel var att om omsorgstagaren själv t.ex. diskar skulle detta kunna 
innebära att det frigjorde tid för annan meningsfull aktivitet. 
- Man har nog i mångt och mycket gett övervård, utifrån en god tanke. Man vill 
så väl. Det kan bli så i en process över tid där man får en relation till brukaren. 
- Vi pratar om begreppet inlärd hjälplöshet. 
- Exempel ges på en dam som är glad i hundar. Man skulle kunna jobba med 
meningsfullhet i relation till detta. Samma dam är särbo med en man som är 
styrd av sitt tv-tittande. Detta påverkar eventuella gemensamma måltider. 
Kanske något man skulle kunna jobba med. 
- Exempel ges på en brukare där arbetsterapeut och sjukgymnast har en åsikt om 
hur träningen skulle gå till men brukaren själv har en annan åsikt.  
 
 
Händelser ger sig inte till känna som en berättelse förrän vi stannat upp 
ordenligt, lyssnat på andra och fått närkontakt med det vi kallar erfarenhet och 
reflektion. Därför ger vi som ”hemläxa” till nästkommande gång att samla på sig 
ytterligare egna exempel från sin egen vardag i respektive verksamhet, där man 
kan tillämpa begreppen från teorin om kasam - känsla av sammanhang. 
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Fjärde mötet (juni 2009) 

 
Den fjärde och sista träffen med gruppen i vårt projekt under våren startar vi 
med en kort repetition av teorin och begreppen. Arbetsgruppen får därefter dela 
in sig i smågrupper och delge varandra sina egna fallbeskrivningar från vardagen 
och möten med omsorgstagarna utifrån begreppet känsla av sammanhang och 
dess delkomponenter. Vi pekar på att det är i skärningspunkten mellan det 
konkreta och det generella som det verkliga samtalet kan äga rum och som nya 
innebörder uppträder. 
 
När grupperna återvänder för att redovisa från sin egen verksamhet finns sex 
fallbeskrivningar. Det är genomgående bra och beskrivande exempel från det 
dagliga arbetet. Varje fallbeskrivning beskrivs utifrån begreppet känsla av 
sammanhang. Det handlar om en kvinna som behöver daglig hjälp med 
hushållsgöromål och med att ta sina mediciner. Eller om den kvinna som endast 
behöver hjälp med att duscha, men i övrigt klarar sig själv. Ytterligare ett fall 
beskriver en kvinna som utöver hjälp med hushållet också behöver stöd i den 
personliga omvårdnaden. Fallet med en ensamboende man handlar om praktisk 
hjälp men också om social kontakt. En brukare, också hon en kvinna, är 
hänvisad till rullstol, vilket begränsar hennes möjligheter men också får 
konsekvenser för omsorgsarbetet. Den sjätte och sista fallbeskrivningen handlar 
om en man med en psykisk utvecklingsstörning. 
. 
Dessa fallbeskrivningar innehåller intressanta frågeställningar som följs av 
diskussioner om omsorgstagarna verkligen får sina behov tillfredsställda. Gör vi 
de insatser som beviljats? Får det sociala innehållet stryka på foten?  
 
Enligt biståndsbedömare görs individuella beslut, det är en strikt bedömning 
som görs i varje enskilt fall. Vid diskussionen om biståndsbedömning menar 
man i gruppen att det är viktigt med ”nytänk från början så att de inte blir 
passiva.” Det salutogena synsättet är lättast att tillämpa när man får en ny 
brukare. 
 
Enligt socialtjänstlagen skall omsorgstagaren tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 
Biståndet skall alltså utformas så att det stärker hans eller hennes resurser att leva 
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ett självständigt liv.  Diskussionen rör sig kring frågor som ”Hur gör vi idag? 
Skulle vi kunna göra på ett annat sätt? Hur skulle vi i så fall ha gjort eller kanske 
vi också skulle våga prova nytt? ” Detta är frågeställningar vi ska ta med oss till 
höstens fortsatta arbete är vi alla överens om när vi skiljs åt inför 
sommaruppehållet. 
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4. Avslutande reflektioner 

 
Dialogseminarierna under första halvåret 2009 har i sin helhet handlat om hur 
personalen inom omsorg och vård ska kunna göra tillvaron mer begriplig, 
hanterbar och meningsfull för de människor de dagligen möter i sitt arbete. 
 
Som framgått av rapporten har diskussionerna har sett lite olika ut i de två 
grupperna, i Hammarö och Kil, beroende på att en grupp arbetar inom 
hemtjänst, medan den andra gruppen tillhör ett särskilt boende på en enhet och 
är demensavdelning. Ytterligare en omständighet som har spelat in är att 
hemtjänsten i Hammarö under våren 2009 stod inför en omorganisation, som 
förmodades kunna påverka också de enskilda arbetsgrupperna och deras 
medlemmar. I detta avslutande avsnitt tar vi upp några generella reflexioner som 
arbetet med dialogseminarier gett. 
 
 

4.1. Dialog och förändring 

 
Det kan sägas att tanken bakom dialogseminariet, dess ’programteori’ bygger på 
en uttalat social och humanistisk människosyn. Verklig förändring kan, enligt 
det här synsättet, inte åstadkommas utifrån, än mindre uppifrån. Givetvis kan 
man med auktoritära metoder få människor att bete sig annorlunda än de gjorde 
tidigare, och i den meningen åstadkomma en förändring. Vad som då har 
åstadkommits är just ett förändrat beteende, inte en förändrad handling. För att 
vi ska handla annorlunda än tidigare krävs en inre motivation, en drivkraft som 
kommer ur den egna övertygelsen. Annars kan vi tala om en pseudoförändring – 
som ger intrycket av, men inte är en autentisk förändring. Annorlunda uttryckt 
– verklig förändring kräver att vi har internaliserat (gjort till vårt eget) motivet 
och drivkraften bakom handlingen. Som ett specialfall kan man givetvis tänka 
sig att en från början utifrån dikterad förändring av beteendet så småningom 
ersätts av en inre övertygelse om att förändringen var riktig, och därmed av en 
förändrad handling.  
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Det förändrade beteende som saknar inre motsvarighet i övertygelse och 
motivation brukar bli ganska kortvarigt. Om och när det ’yttre trycket’ inte 
längre finns där så återgår man till en tidigare ordning. Det är också väl känt att 
organisationer – inte minst inom de ’mjuka’ verksamheterna – har stora 
möjligheter att på olika sätt värja sig mot förändringar som man egentligen inte 
önskar. 
 
Hur ser då det arbetssätt ut som gör att man tar till sig och införlivar en 
förändring, så att den blir äkta och varaktig? Det är här dialogen kommer in i 
bilden. Dialogen innebär att man tar och ger, var och en utifrån sina 
utgångspunkter. Målet är inte att vinna över den andre på sin sida, utan att 
skapa en ny helhet (Isaacs 2004). I dialogseminarierna  pekade vi – som framgår 
i rapporten – återkommande på grunderna för det salutogena synsättet och på 
de begrepp på vilka det bärs upp. Personalen sökte i sin erfarenhet, för att kunna 
exemplifiera kasam-begreppen, och lyckades genomgående finna goda sådana 
exempel. Slutsatsen att vi – projektgruppen och personalgrupperna – lyckades 
etablera en ny förståelse, baserad på omsorgs- och vårdarbetets praktik och den 
begreppsliga förståelsen av ett salutogent arbetssätt, skulle ändå vara förhastad. 
Men dialogseminarierena innebar för personalens del att man, i lugn och ro, 
kunde se på sitt eget arbete ur en annan synvinkel än den vanliga. Man fick 
också en god kunskap om de teoretiska begreppen inom det salutogena 
perspektivet, och tillfälle att spegla sin egen praktik i denna kunskap. Den 
förändring, eller beredskap för förändring, som därigenom kan ha skapats bör 
därför ha goda förutsättningar att bli varaktig. En plattform har etablerats, 
varifrån arbetet kan fortsätta. För projektgruppen innebar dialogseminarierna en 
större insikt om arbetets komplexitet och om att förhållandena inom omsorgens 
och vården praktik många gånger inte ger så stort spelutrymme. 
 
 

4.2. Styrning versus öppenhet i förändringsarbete  

 
Den modell som projektsarbetet bygger på har hämtats från Storbritannien och 
Norge, under benämningen Co-operative inquiry/Handlingsorientert 
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forskningssamarbeid. Den innebär att ny kunskap byggs underifrån, i dialog 
med de som närmast berörs. Brukarna – som i det här fallet är 
personalgrupperna – är centrala deltagare (medforskare), forskarnas uppgift 
snarast att underlätta och stödja förändringsarbetet. Medforskarna avgör vad i 
praktiken som bör förändras, och varför. Ofta blir dock styrningen större än så: 
Forskarna startar sitt projekt med en idé eller vision om hur en verksamhet 
skulle kunna utvecklas och förbättras, även om denna vision inte ligger på 
detaljnivån. Visionen får dock inte vara alltför detaljerad eller utstakad i förväg – 
då kan möjligheterna till verklig förändring gå förlorade. Troheten till 
forskningsmodellen, liksom förutsättningarna för att åstadkomma förändring, 
kräver således genuin samverkan, på villkor som är så likvärdiga som möjligt. 
Här ligger en utmaning och en balansgång. Vi menar att grundmodellen – 
handlingsorienterat forskningssamarbete – är väl lämpad för förändringsprojekt i 
den konkreta omsorgs- och vårdverksamheten som i detta fall. Men sannolikt 
skulle den – och därmed även dialogseminarierna – kunna bli ännu mera 
relevant om initiativet kommit från personalgrupperna, som därefter ’inbjudit’ 
forskarna att delta med sin kompetens och erfarenhet. Graden av styrning från 
projektgruppen kan ibland ha lagt en hämsko på personalgruppernas 
motivation, trots en uppenbar god vilja och ett genuint intresse. 
 
 

4.3. Hemtjänst och särskilt boende 

 

Ofta beskrivs ’de äldre’ som en enhetlig grupp, som skiljer sig från befolkningen 
i övrigt genom att den behöver särskilt stöd från samhället. Så är det naturligtvis 
inte. Genom forskning och praktik vet vi att skillnaderna inom äldregruppen är 
större än skillnaderna mellan de äldre och andra åldersgrupper. På samma sätt 
betraktas ofta omsorg och vård för äldre felaktigt som en enhetlig verksamhet. 
Även här är förstås skillnaderna avsevärda: Att ge stöd till en änkeman som bor i 
egen lägenhet och främst kräver hjälp med hushållsgöromål och 
insulininjektioner är något helt annat än att vårda en person i slutskedet av en 
demenssjukdom.  
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En vattendelare inom omsorg och vård är den mellan hemtjänst och särskilt 
boende. Förutom att omsorgstagarna skiljer sig åt när det gäller skröplighet och 
omsorgsbehov (även om denna skillnad tenderat att bli mindre markant) så är 
arbetsformer, organisation, ledningsfrågor, liksom fysiska omständigheter till 
stor del olika. Hemtjänstgruppen träffas i grupplokalen korta stunder, i övrigt är 
man var och en på sitt håll. I det särskilda boendet vistas man under samma tak 
hela tiden. Undersköterskan i hemtjänsten arbetar för det mesta ensam, i det 
särskilda boendet alltid tillsammans med arbetskamrater. Hemtjänstens personal 
refererar till lokalsamhället (kommunikationer, affärer, service, m m), det 
särskilda boendets personal till den egna arbetsplatsen, i första hand. 
 
Det kan tänkas att sådana yttre förhållanden också får betydelse i relation till 
arbetet med dialogseminarier. På det särskilda boendet finns möjligheter att 
fortsätta diskussionen under arbetsdagens gång. I den mån nya förhållnings- och 
arbetssätt prövas, kan de valideras och ändras på en gång, i diskussion mellan 
den personal som just då arbetar på boendet. Förutsättningarna för en pågående 
dialog är stora. Kanske kan det också finnas faktorer som leder i annan riktning, 
t ex risken för att man ser förändringsarbetet som ’någon annans’ ansvar. I 
hemtjänstgruppen har man inte på samma sätt möjligheten att föra en 
fortlöpande dialog, den får huvudsakligen ske vid i förväg bestämda tillfällen. Å 
andra sidan kan detta möjligen ge en större tydlighet åt förändringsarbetet. 
Dialogseminarierna (och andra samlingar inom projektet) blir till särskilda 
tillfällen, som kanske därför värdesätts högre. Det förändrade arbetet prövas 
däremot i ett sammanhang där arbetskamraterna inte finns med, som 
diskussionspartner och stöd. 
 
 

4.4. Många faktorer spelar in 

 
I denna rapport refererar vi erfarenheter från dialogseminarier i 
förändringsarbete inom hemtjänst och särskilt boende för äldre. Liksom i de 
flesta andra organisationer är det i dessa båda kontexter en mängd faktorer som 
har spelat in och påverkat, vid sidan av projektet. Det kan handla om 
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personalförändringar, inte minst på ledningssidan. Att en arbetsgrupp får ny 
chef, eller kanske t o m en tid får arbeta med vakant ledningsfunktion, påverkar 
givetvis alla delar av arbetet. Verksamheter ’i marginalen’ som att delta i ett 
FoU-projekt, riskerar i sådana lägen att påverkas särskilt. Omorganisationer, med 
t ex förändrad gruppsammansättning, nya rutiner och fysiska förändringar som 
följd, kan få samma resultat. Ekonomiska sparbeting har av och till drabbat 
omsorgens verksamheter under en lång tid. Inte sällan innebär de att någon 
tjänst försvinner, eller att befintliga tjänster får utökade arbetsuppgifter.  
 
Faktorer som de ovan nämnda hör numera närmast till vardagen, i både 
offentliga och privata organisationer. Under det halvår som dialogseminarierna 
pågick i de båda personalgrupperna genomfördes besparingar, skedde 
förändringar i ledningsfunktion, och initierades en omorganisation. Alla dessa, 
och andra mindre, förändringar påverkade dialogseminarierna. Från 
projektgruppen försökte vi vara lyhörda för personalens situation, bl a genom att 
ge tid för diskussion om aktuella frågor, även om de inte direkt hängde samman 
med projektets fokus. Vi sökte också relatera dagsaktuella frågor och bekymmer 
till det salutogena perspektivet, som ju i lika hög grad gäller oss alla som 
omsorgstagare, professionella inom omsorg och vård, eller privatpersoner. 
 
 

4.5. Slutligen 

 
Dialogseminariets ambition är att underlätta för deltagarna att fritt utbyta tankar 
om ett gemensamt tema. Dialogen är ett uttryck för att man vill åstadkomma 
något tillsammans. I projektets dialogseminarier möttes en för 
personalgrupperna välkänd omsorgspraktik och det salutogena perspektiv som 
projektgruppen önskade introducera som ett förändringsverktyg i denna 
omsorgspraktik. Syftet var att lära av varandra – göra det främmande välbekant – 
men också att problematisera, göra det välbekanta främmande. 
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Det är vår uppfattning att dialogseminariet är en god arbetsform i projektarbeten 
av det här slaget. Sannolikt hade dialogen dock kunnat föras ännu längre om 
mötena hade kunnat hållas tätare och mera intensivt, kanske var fjortonde dag. 
Vi menar också att dialogseminarier som arbetsform och det salutogena 
synsättet som teoretiskt perspektiv har en strukturlikhet, som gör att de passar 
väl tillsammans. Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är kvaliteter som 
inte kan forceras fram, ännu mindre läggas på utifrån eller uppifrån. Däremot 
kan de utvecklas och internaliseras i ett öppet meningsutbyte över tid. Och, i 
nästa steg, också genomsyra arbetet inom omsorg och vård. 
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Dialogseminarier

- en arbetsmetod i förändringsarbete

FoU-projektet ’Omsorg och vård för ett helt liv’ syftar till att stimulera förändringar
i riktning mot en mera salutogen äldreomsorg och vård – som fokuserar på det som
är friskt och som kan utvecklas hos den äldre. I en första delrapport (2009) beskrives
omsorgens vardag, utifrån fokusgruppsintervjuer med personalen vid ett demensbo-
ende och inom en hemtjänstgrupp.

Denna andra delrapport handlar om dialogseminarier – ett av de arbetssätt som 
använts i projektet. I dialogseminariet varvas teoretiskt innehåll med exempel och 
erfarenhetskunskap, i den dubbla avsikten att göra det bekanta främmande och det
främmande bekant. En växelverkan som kan leda till varaktigt förändrad praktik. 
Dialogseminarier har också en praktik, och det är främst hur de konkret genomfördes 
som denna rapport beskriver. 
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