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Uppsatsen behandlar det potentiella värdet av salutogenes inom systemteoretisk 
missbruksvård. Studien är en litteraturstudie där 13 artiklar inom ämnena salutogenes och 

systemteori, närmare bestämt familjeterapi, har granskats. Efter en kvalitativ innehållsanalys 
på det empiriska materialet kunde vissa kunskapsluckor och förbättringsmöjligheter 

identifieras. Både salutogenes och familjeterapi kan fungera på var sitt håll, men samtidigt 
kan det utläsas att salutogenes kan komplettera familjeterapi på ett väl fungerade sätt. 
Resultatet visar att genom att anlägga ett salutogent perspektiv på familjeterapeutisk 

missbruksbehandling kan ett bättre resultat uppnås. Genom att jobba med friskhetsfaktorer 
hos individen samt nätverk kan individens motståndskraft i form av Kasam stärkas, och 

därigenom teoretiskt förbättra behandlingsresultaten.  
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1. Inledning 

 
”Vad upplever du vara den mest effektiva modellen för missbruksbehandling? Jag tycker 
systemteori har fungerat bäst.” Meningsutbytet skedde mellan en ivrig socionomstudent på 
studiebesök och en drogterapeut med 20 årig erfarenhet. Detta påstående skapade en 
nyfikenhet inför den svåra uppgiften att genomföra en lyckad behandling mot 
missbruksproblematik oavsett om det är substansmissbruk eller andra former av missbruk. 
Ämnet vilken missbruksbehandling som är mest lyckad att använda sig utav har efter detta 
blivit ett återkommande diskussionsämne för författarna. Efter en synnerligen långdragen 
debatt mellan författarna gällande vad som är ett sunt förhållningssätt vid behandlingsarbete 
inom drogrehabilitering var inriktningen på kommande uppsatsämne klart. Författarna till 
denna studie var rörande överens angående värdet av behandlingsmodeller baserat på 
systemteoretiska tankegångar men frågeställningen som sporrade diskussionen till nya nivåer 
var värdet av ett förändringsarbete med salutogena förtecken. Det positiva synsättet som det 
salutogena förhållningssättet levererar genom att fokusera på det friska hos en individ för att 
förbättra och lösa den problematik individen bär på är inspirerande. Att för familjeenheterna 
som socialt arbete fokuserar på arbeta vidare på detta koncept borde vara en stark kontrapunkt 
till gängse behandlingsarbete enligt systemteoretiska regler. Att endast fokusera på att arbeta 
med de punkter som inte fungerar i ett familjesystem borde kunna förbättras. Motsatsen borde 
med denna tanke göra att en negativ aspekt läggs på behandlingsarbetet när fokusen ligger på 
att endast försöka hitta och lösa de problem som skapats inom familjeenheterna. Värdet av en 
positiv inställning till sin rehabilitering har länge varit ett återkommande tema inom den 
medicinska världen och visat sig vara framgångsrikt. Ett salutogent arbetssätt bör då vara 
överförbart till andra rehabiliteringsmetoder som drogrehabilitering med positiva följder.  
 
Studien kommer därför inriktas på att försöka förklara vad begreppet systemteori innebär, hur 
systemteori appliceras rent praktiskt inom missbruksvården och vad det innebär med ett 
salutogent synsätt på behandlingsarbete?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. Bakgrund 

 
Kunskapsgenomgången i denna bakgrund behandlar flera begrepp vilket efter övervägande 
lättast struktureras upp för att underlätta läsningen. Under detta avsnitt kommer materialet 
delas upp i tre större underkategorier som är systemteori, systemteori i socialt arbete samt 
salutogenes och Kasam. Förhoppningen med detta avsnitt är att kunna ge en läsare utan 
förkunskap gällande de teorier och begrepp som behandlas i denna studie en grund att stå på 
inför resterande del av studien. 

2.1. Systemteori 

 
Begreppet systemteori är ett synnerligen komplext och ständigt utvecklande sätt att förklara 
sociala miljöer. För att förstå systemteori behöver en historisk tillbakablick göras över 
utvecklingen av teorin. Starten på systemteorin utgår från cybernetikens tankegångar om 
systemets beroende av alla inkluderade delar för att fungera (Öquist, 2003). Synsättet att se 
orsak – verkan i ett system övergår med systemteorin till en helhetssyn på processen. Alla 
delar är med detta integrerade i varandra och skapar därmed ett ömsesidigt beroende av 
varandra. Det finns med detta synsätt ingen startpunkt och ändpunkt utan ett system ses i form 
av ett cirkel resonemang. Genom att se individer som delar av det sociala system de lever i 
har det sociala arbetet kunnat utveckla nya metoder att behandla utsatta människor i 
samhället. Från en individanpassad behandlingsmodell där endast den enskilde har setts som 
bärare av en problematik som behöver korrigeras till en systemtänkande modell där hela det 
sociala system individen ingår i behandlas. Sociala system beroende på vilken typ av 
problematik som behandlas kan vara både mindre sociala system som en organisation eller en 
familj till ett mer övergripande samhällssystem. Individen sätts genom systemtänkandet både i 
kontexten den lever och verkar i förutom den handling som adresseras. Systemtänkande kan 
med detta ses som en direkt motsatt tankegång från determinismen och reduktionismen som 
fokuserar på linjära tankekedjor (Öquist, 2003). En genomgående strömning i västerländska 
världsbilden har varit den individfokuserade synen med rationalismen som förtecken som 
motsatts till det mer holistiska synsättet att sinne och omgivning är ett och samma. Detta 
paradigmskifte från individfokuserad till en mer övergripande systemfokuserad konsensus i 
samhället kan beskrivas i ett pågående utbyte mellan politiskt styrda idéer och de mottagande 
och besvarande undersystemen (Roncevic & Makarovic, 2010). Utrymmet för nya 
behandlingsmodeller som skapas genom den långsamma övergången till ett mer 
systemteoretiskt tankesätt är en utveckling som varit pågående under mer än ett halvt sekel. 
Denna utveckling av systemteoretiska perspektivet har till dagens dato sporrat både den 
teoretiska utvecklingen men även den myriad av praktiska behandlingsmodeller inom socialt 
arbete. 
 
Den moderna systemteorin har begreppet självreferentiella system som central tankegång. 
Kärnan i den moderna systemteoretiska tankegången är att varje socialt system är levande 
varelser som fungerar genom att kontinuerligt betrakta sig själv. Genom att bryta ner invanda 
mönster som systemet verkat efter kan ett system förändras (Moe, 1996). Denna tankegång i 



 

 

den moderna systemteorin har liknelser med Darwins evolutionsteori att naturen ständigt är 
satt i ett ständigt föränderligt tillstånd. Naturen eller systemet förändras genom den 
självreferentiella tankegången för att anpassa sig till en ny och effektivare miljö att verka i. 
Denna självbetraktelse kan kopplas till cybernetikens centrala begrepp feed-back. Systemet 
måste i denna bemärkelse kunna dra gränser mellan sig självt och den omgivande miljön. 
Genom att systemet drar gränser mot de omgivande systemen kan en evolution genomföras på 
gällande premisser internt inom systemet. Undersystemet kan dock inte helt utesluta 
influenserna från omgivande undersystem eller övergripande system som alla arbetar 
kontinuerligt med större och mindre förändringar internt och extern.  
För att kunna utvärdera sig självt behöver systemet kunna kommunicera både internt och 
extern vilket Luhmann kallar systemförnuft (Moe, 1996). Värdet av kommunikationen är 
enligt Luhmann centralt för att både ett strategiskt förändringsarbete på den övergripande 
planeringen av samhällsförändringar men även för att undersystemen skall kunna genomföra 
ett förändringsarbete inom det separata systemet (Roncevic, B. & Makarovic, M. 2010). 

2.2. Systemteori och socialt arbete  

 
Systemteori omsatt i praktiken kan i socialt arbete vara flertalet olika metoder. Några exempel 
är olika typer av nätverksbyggande eller nätverksutvärderande processer i behandlingsarbete, 
systematiska intervjuer eller familjeterapi i missbruksvård eller inom barn och 
ungdomspsykiatrin. Den modell för behandling som denna studie kommer fokusera på under 
resterande del av undersökningen är familjeterapi. Denna behandlingsmodell är ett 
samlingsnamn på flertalet specifika behandlingsprogram med en gemensam faktor som är den 
teoretiska basen. Systemteorins inverkan på dessa program är tydliga i form av det ekologiska 
tankesättet. Familjer adresseras i form av små slutna system under flertalet större system som 
alla inverkar på varandra. Genom att påverka det lilla familjebaserade systemet i ett konkret 
behandlingsprogram kan en individ i familjesystemet med problematik skapa nya mönster 
både som enskild men även hela familjesystemet. Familjeterapi är en beprövad metod som 
kontinuerligt har genomgått utvärderingar gällande sin legitimitet som behandlingsmodell. 
Flertalet longitudinella studier har gjorts gällande effektiviteten på familjeterapi vilket har 
skapat en rik massa av statistiskt underlag för framgångsgraden (Rowe, 2010). 
Utvärderingarna har både skett i internationella sammanhang och nationella. Med kraftig 
evidens för familjeterapins verkningsgrad skapar det utrymme för ytterligare utveckling av 
denna behandlingsmodell (Stout & Holleran, 2012).  
 
I många fall används familjeterapi som ett kompletterande verktyg vid behandling inom till 
exempel missbruksvården. Oavsett teoretisk grund för behandlingsmodellen brukar 
familjeterapi baseras på två huvudlinjer. Genom att skapa verktyg och internt stöd för 
familjeenheterna att hantera individens missbruksproblematik och även skapa tydliga 
livsstilsförändringar. Utöver detta är familjeterapin inriktad på att ändra problematiska 
aspekter av familjeenhetens vardag och därmed skapa en långsiktig möjlighet till förändring 
(Rowe, 2010). Förändringsarbetet med familjeenheternas vardag till en positiv förbättring 



 

 

med den övergripande livsföringen kan kopplas till Antonovskys teori om salutogent 
förhållningssätt inom behandling av utsatta människor. 

2.3. Salutogenes och KASAM 

 
Nedan förklaras begreppen Salutogenes och Kasam som båda är av stor vikt för att förstå 
uppsatsen och dess syfte. 

2.3.1. Salutogenes 

 
Begreppet salutogenes härstammar från den amerikanske sociologen Aaron Antonovsky, som 
i sin välkända bok Health stress and coping (1979) diskuterar begreppet salutogenes. 
Salutogenes betyder på sin latinska översättning ”hälsans ursprung” och att arbeta salutogent 
innebär att arbeta mot och med de faktorer som gör att människor är friska och kan bibehålla 
sin hälsa genom de utmaningar livet ställer framför en. Motsatsen till ett salutogent synsätt är 
ett patologiskt synsätt, vilket försöker förklara varför människor istället blir sjuka. Istället för 
att fokusera på det sjuka ville Antonovsky fokusera på det friska och varför vissa människor 
inte blir sjuka. Antonovsky formulerade sin modell efter studie gjord på kvinnor i Israel födda 
mellan 1914 och 1923 som befann sig i menopausen. Kvinnorna fick besvara ett 
självskattningsformulär där de fick bedöma sitt fysiska och psykiska välmående. I formuläret 
fanns även en fråga om kvinnorna suttit i koncentrationsläger eller inte. Därefter jämförde 
Antonovsky svaren med en kontrollgrupp och kunde utläsa att 29 % av de tillfrågade 
respektive 51 % av kontrollgruppen upplevde att de hade god psykisk hälsa. Sedan vände 
Antonovsky på resonemanget, han funderade inte varför 71 % av de tillfrågade kvinnorna 
fann sin psykiska hälsa som mindre god utan valde att istället fokusera på hur 29 % av 
kvinnorna kunde ha god psykisk hälsa trots den terror de upplevt inom koncentrationslägrets 
murar (Gassne, 2008).  
 
Salutogenes som perspektiv är ett bland många som försöker förklara människors hälsa och 
ohälsa, men perspektivet i sig bör till stor del ses som ett komplement till andra teorier, 
exempelvis systemteori. Genom fokusering på det friska och det faktiskt fungerande i olika 
enheter kan negativa mönster upplösas och ersättas med positiva sådana (Cederblad & 
Hansson, 2004). Det från början rådande paradigmet inom medicin och hälsa var det patogena 
paradigmet, alltså ett paradigm fokuserande på varför människor blir sjuka där fokus hamnade 
på problem, sjukdom, avvikelse och orsaker till ohälsa. Medan det salutogena perspektivet 
vill fokusera på helt andra saker, det vill belysa varför vissa människor lyckas behålla sin 
hälsa och sitt välmående genom situationer där andra upplever en försämring av sitt mående. 
Antonovsky motsatte sig det patogena och påvisade brister i det rådande paradigmet med sitt 
salutogena perspektiv. Det salutogena perspektivet har sedan dess influerat allt fler områden 
och visat sig framgångsrikt inom många fält, inte minst socialt arbete. Nå, hur kommer det sig 
att vissa människor klarar av utmaningar, stress och motgångar i livet utan att förlora sin goda 
hälsa? Varför dras alltid vissa människor mot den ”goda hälsans sida”? För att besvara dessa 



 

 

frågor utformade Antonovsky konceptet Kasam (Känslan av sammanhang), som på engelska 
heter SOC (Sense of coherence) (Antonovsky, 1991; Gassne, 2008).  

 
 

2.3.2. Kasam 

 
Antonovsky hävdar att en människa med stark Kasam hanterar motgångar bättre än en individ 
med låg Kasam. När en människa utsätts eller möter en stressor hävdar Antonovsky att 
människor har olika resurser till förfogande för att hantera dessa stressorer. En stressor kan till 
exempel vara att förlora en anhörig, skilja sig, förlora sitt arbete, uppleva dålig ekonomi m.m. 
De resurser som människor finner inom sig och sitt system som gör att en individ kan stå 
emot och hantera de stressorer som uppstår kallar Antonovsky för generella motståndsresurser 
(Antonovsky, 1991; Gassne, 2008). Dessa generella motståndsresurser identifierade 
Antonovsky som en följd av intervjuer med 51 personer som alla hade en sak gemensamt, de 
hade genomgått ett stort trauma i sitt liv. Efter intervjuerna jämförde han svaren mellan 
gruppen som ansåg sig själv ha god hälsa idag med gruppen på andra sidan spektrumet. Han 
kunde då identifiera tre centrala resurser hos människor med upplevd god hälsa: begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. De människor med hög Kasam, och som hanterade 
stressorer bättre, hade alla höga värden på dessa tre komponenter jämfört med de med låg 
Kasam. Antonovsky (1991) förklarar dessa komponenter som följer:     
 

1. Begriplighet, syftar till vilken mån en människa upplever inre och yttre stimuli som 
greppbar. Att den information som han eller hon möter i framtiden går att förutsäga 
och hantera, och när stimuli (information) kommer som överraskningar går att förklara 
och ordna. Annat än att uppleva all stimuli som kaotisk och slumpmässig. Att helt 
enkelt begripa det system man lever i.  
 

2. Hanterbarhet handlar om i vilken mån en individ har resurser, i sig själv och i sitt 
system, och kan hantera de stimuli den utsätts för. Självklart kan en individ råka ut för 
händelser där man upplever chock eller sorg men har man stark Kasam kan man 
hantera dessa händelser och återfå sin balans, istället för att aldrig återhämta sig och 
tumla iväg i negativa spiraler.  
 

3. Meningsfullhet är som det låter, att känna mening med tillvaron. Att det finns delar i 
tillvaron som har extra betydelse för individen. Att känna att livet har en känslomässig 
innebörd där en del av problemen som livet kastar åt en är värda att investera energi i 
och lösa. Att se problem som utmaningar som kan, och kommer, lösas. Självklart 
betyder det inte att problem välkomnas med glädje utan att det finns en strävan att lösa 
dessa med värdigheten i behåll.  

 



 

 

Totalt utgör dessa tre komponenter det Antonovsky vill kalla Kasam (Känslan av 
sammanhang). Här följer en definition av Kasam uttryckt med Antonovskys egna ord: 

... en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomträngande och varaktig 
men dynamisk tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång 
är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs för att man skall kunna 
möta de krav som dessa stimuli ställer på̊ en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, 
värda investering och engagemang (Antonovsky 1991, s. 41).  

2.4. Mäta Kasam 

 
För att mäta en persons förmåga att alltid dras mot den ”positiva polen” istället för den 
”negativa”, alltså varför en person kan stå emot och bibehålla sin hälsa utformade 
Antonovsky ett frågeformulär. Formuläret avser mäta de tre delbegreppen begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. Tillsammans utgör dessa tre begrepp en persons Kasam 
(Känsla av sammanhang), och enligt Antonovsky innebär en stark Kasam en större chans att 
hålla sig frisk (Antonovsky, 1991; Gassne, 2008). Formuläret finns i olika utföranden, 
Kasam-29 eller Kasam-13 är de mest populära som anses ge en bra skattning av en persons 
Kasam. De består av, precis som det låter, av 29 respektive 13 frågor som ämnar reda ut 
personens Kasam som en helhet, Antonovsky hävdar själv att de tre delbegreppen inte går att 
utläsa i sig själva utan att resultatet ska utläsas som en helhet. (Gassne, 2008)  

3. Problemformulering 

 
Målsättningen med studien är att utreda värdet av systemteoretiska aspekter i socialt arbete, 
främst kopplingen mellan teori och praktik. Studien kommer framförallt att fokusera på att 
undersöka den praktiska nyttan av systemteoretiska tankegångar i behandlingsarbete med 
missbruksproblematik. Samt hur ett salutogent arbetssätt kan förbättra och påverka det 
systemteoretiska behandlingsarbetet som sker idag, vad blir nästa steg? För att kunna utreda 
och besvara den önskade problemformuleringen kommer studien även undersöka och försöka 
att kortfattat förklara vad systemteori innebär och vad som kännetecknar dess inverkan på 
socialt arbete överlag men framförallt den praktiska nyttan av teoribildningen. Vidare önskar 
studien undersöka och eventuellt ge ett alternativt svar på vad som är den kommande 
utvecklingen av den systemteoretiskt baserade behandlingsmodellen familjeterapi inom 
missbruksvården.  

4. Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med studien är att undersöka och utreda hur ett salutogent förhållningssätt kan påverka 
och eventuellt förbättra de rådande formerna av systemteoretisk missbruksbehandling. 
 

- Vad innebär systemteori? 
- Vad innebär salutogenes och Kasam? 



 

 

- Vilken påverkan kan ett salutogent synsätt på behandlingsarbete inom missbruksvård 
få? 
 

4.1. Begreppsdefinitioner 

 
Med begreppet missbruk avses i denna uppsats begreppet som förklaras i DSM IV. Där minst 
ett av fyra nedanstående kriterier är uppfyllda under en och samma tolvmånadersperiod 
(Socialstyrelsen, 2007). 

1. Upprepad användning av alkohol eller narkotika som leder till misslyckande att 
fullgöra sina skyldigheter på̊ arbetet, i skolan eller i hemmet.  

2. Upprepad användning av alkohol eller narkotika i riskfyllda situationer, exempelvis 
vid bilkörning eller i arbetslivet.  

3. Upprepade kontakter med rättsväsendet till följd av missbruket.  
4. Fortsatt användning trots återkommande problem.  

 

5. Metod  

 
Metodvalet föll i ett tidigt skede på litteraturöversikt då möjligheten att inventera tidigare 
forskning och få en tydlig bild av den tillgängliga kunskapen var nödvändig för att kunna 
besvara frågeställningarna i studien. Litteraturöversikt är enligt Friberg (2012) ett strukturerat 
arbetssätt för att skapa en översikt av ett valt område med grund i beskrivning av insamlad 
data. Målsättningen blir därmed att samla in befintlig aktuell kunskap i publicerade 
vetenskapliga artiklar och litteratur som avhandlar det valda ämnet för studien. Nästa steg i 
processen är att kritiskt granska dessa artiklar och böcker för att säkerställa värdet på 
kunskapen för att sedan inkludera materialet i kunskapsbanken som används för att besvara 
frågeställningarna. Ambitionen med en kunskapsöversikt bör enligt Bildtgard & Tielman 
(2007) vara av en stödjande art för kunskapsutvecklingen på ett givet område. 
Sammanställningen av befintlig kunskap på ett område bör därmed se förändringen av ett 
synsätt eller praktik inom det givna området som en integrerad del av syftet med studien 
(Friberg, 2012).  

5.1. Avgränsning 

 
Målsättningen med litteraturöversikten att finna ett tydligt och konkret svar på 
frågeställningarna. För att kunna säkerställa att denna målsättning genomförs korrekt har 
ingen hänsyn tagits till om de studier och publicerade böcker som ingår använts sig av 
kvantitativ eller kvalitativ metod. Ledstjärnan i materialinsamlingen har varit kvalitén på de 
studier och den litteratur som valts ut att ingå i rapporten. För att vara säker på att all relevant 
kunskap om valt ämne kommer ingå i studien har inget exkluderande genomförts gällande 
ursprungsland för materialet. Vidare har inga kriterier fastställts gällande kön, sexuell 



 

 

läggning eller etnicitet för de personer som ingår i de publicerade vetenskapliga artiklarna och 
böckerna. Den enda avgränsningen gällande sökt information är valet av språk på det material 
som inkluderas i studien. Orsaken till denna avgränsning gällande språk är av praktiska skäl 
då författarna endast är flytande i modersmålet samt engelska. Initialt har en bredare ram 
använts för att täcka in de olika aspekterna av begreppet systemteori. Under skrivprocessen 
har materialet sakta krympts ner till att rikta sig mot de vetenskapliga artiklar och böcker som 
avhandlar ämnet systemteori i praktiken med substansmissbruks inriktning samt systemteori 
med ett salutogent förhållningssätt. Denna process att särskilja vilket källmaterial som skall 
ingå i studien från den rika flora av publicerat material som finns tillgänglig finns beskrivet i 
detalj av Friberg (2012) och har summerats kortfattat ovan. 

5.2. Redovisning av sökmotorer och sökord 

 
Litteratur har sökts genom Umeå Universitetsbiblioteks databas och Artikelsök med sökorden 
salutogenes, systemteori, KASAM, familjeterapi, hälsa och behandling. Internationella 
vetenskapliga artiklar har hämtats från databasen SocINDEX (EBSCO). Databasen valdes 
eftersom den använts tidigare under utbildningen samt att den är nischad gentemot socialt 
arbete. Sökorden har varit systems theory, salutogenesis, abuse, substance, treatment, 
KASAM, SOC, sense of coherence, family therapy, resiliance och health. Vidare har även en 
avhandling från Lunds Universitet hittats genom en sökning på salutogenes.com. Material 
som inte varit relevant för studiens syfte och intresse har aktivt valts bort, till exempel artiklar 
kring systemteori utanför det sociala arbetets fält och andra former av behandling än 
missbruk. Under studien har ambitionen varit att använda så aktuellt material som möjligt, 
helt från 2000-talet, med vissa undantag i form av artiklar och böcker som trots sin ålder 
fortfarande används flitigt och som bedöms relevanta, till exempel Antonovskys bok Hälsans 
Mysterium (1991). 

5.3. Datainsamling 

 

Då en litteraturstudie genomförts har det samlats in artiklar, avhandlingar samt annan relevant 
litteratur på området. I första fasen gjordes en systematisk insamling av data med syfte att 
skapa en helhetsbild på området (Friberg, 2012), men då det finns mycket forskning på 
området i väldigt mycket olika kategorier valdes dock mycket material bort i en tidig fas av 
datainsamlingen. Då området innefattar en stor kvantitet artiklar, böcker m.m. är viktigt att 
anlägga ett så kallat ”helikopterperspektiv” i den inledande fasen, vilket innebär att man läser 
abstracten på artiklarna för att få en bättre förståelse och lättare kunna sortera och kategorisera 
in artiklar. Speciellt då ämnet generar många olika artiklar då titlarna inte alltid är tydliga och 
man därför behöver läsa in sig på materialet lite extra (Friberg, 2012). Genom att enbart söka 
på systems theory eller salutogenesis i de olika databaserna gav en stor mängd artiklar som 
behandlade vitt skilda ämnen, genom att lägga till kompletterande sökord avgränsades 
sökningen vilket underlättade processen med att hitta data som passade studiens syfte och 
frågeställningar. Även en så kallad sekundärsökning via utvalda artiklars litteraturlistor 



 

 

genomfördes för att ytterligare hitta relevant litteratur (Friberg, 2012). 

Umeå universitetsbiblioteks databas användes även för sökning av böcker som skulle bidra 
med struktur och upplägg till uppsatsen. Vidare användes även databasen i sökning efter 
faktaböcker kring de olika teorier som kommer nämnas i studien. Även mer allmänna 
sökmotorer på internet har använts för att hitta hemsidor som refererar till litteratur på ämnet. 
Bland annat hittades en doktorsavhandling på ämnet salutogenes och socionomstudenter 
genom allmän sökning på internet.   

5.4. Urval 

 
För att få fram relevant litteratur och filtrera bort det irrelevanta användes vissa urvalskriterier 
som enligt Friberg (2012) kan delas upp i inklusions- och exklusionskriterier. För att 
inkluderas i studien skulle artiklarna finnas tillgängliga i fulltext direkt på internet via 
databasen samt att artiklarna skulle vara skrivna på engelska alternativt svenska då inga andra 
språk behärskas till belåtenhet. De vetenskapliga artiklarna som använts i studien har samtliga 
varit ”peer reviewed” för att säkerställa att den kunskap som erhålls betraktas som relativt 
säker.. I ett försök att få fram så pass aktuell forskning som möjligt avgränsades forskningen 
till att som tidigast vara publicerad 1990. Vidare skulle materialet behandla systemteori, 
salutogenes, Kasam och missbruk i en kombination. Material som inte mötte de 
inklusionskriterier som nämns ovan exkluderades ur studien.  
 
Med hjälp av dessa kriterier valdes sedan 13 artiklar ut för att användas i studien. Alla artiklar 
har publicerats under spannet år 2001-2012. Åtta av artiklarna avhandlar ämnet salutogenes 
och Kasam. Hälften av dessa 8 artiklar ger exempel på praktiska användningsområden för 
salutogenes och Kasam inom medicin och socialt arbete. Andra halvan är litteraturstudier som 
ämnar utveckla och förklara salutogenes som begrepp och dess tillämpningsområden samt 
utvecklingsområden. Fem av totalt tretton artiklar avhandlar ämnet systemteori och dess 
varierande tillämpningar. Artiklarna förklarar både olika aspekter av begreppet systemteori 
men även praktiska tillämpningsområden inom socialt arbete. Utöver de vetenskapliga 
artiklarna har en del böcker använts. Böckerna har i huvudsakligt syfte används till att skapa 
ramarna och strukturen över uppsatsen, men även bidraget med viss grundförståelse över 
begreppen som behandlas i texten. Även en avhandling från Lunds universitet mötte 
kriterierna och har använts i studien och bidraget med kunskap kring specifika begrepp. Till 
sist har även rapporter från socialstyrelsen samt vetenskapsrådet använts med syfte att hjälpa 
till med vissa begreppsförklaringar samt de etiska riktlinjerna för uppsatsen     

5.5. Dataanalys 

 
Det material som sedan ingått i studien har bearbetats genom en kvalitativ innehållsanalys. En 
stor mängd text har studerats under studiens gång och analysen har fyllt två funktioner, dels 
att komprimera, systematisera och ordna datamaterialet så det blir lättare att hitta i det 
material som tagits fram samt att det underlättar för den analys som följer. Den andra 



 

 

funktionen är att utveckla perspektiv på och tolkningar av den information som datamaterialet 
erhåller (Johannessen & Tufte, 2003). Under studiens gång har dataanalysen skett löpande 
tillsammans med insamlingen av data, för att snabbt avgöra om en artikel som matchar 
inklusionskriterierna är relevant för studiens syfte eller inte. Analysen första fas kan kallas för 
en systematisering av studierna med avsikt att skapa en förförståelse över textens innehåll 
med hjälp av övergripande teman. Det är viktigt att man under denna fas inte fastnar inte 
fördjupar sig i detaljer utan enbart fokuserar på att identifiera de huvudteman som texten 
innehåller. Något som är viktigt då man arbetar med en stor mängd text (Johannesen & Tufte, 
2003). Efter den inledande fasen med övergripande teman och sammanfattningar har 
datamaterialet kodats. Kodning innebär att man identifierar avsnitt i texten som innehåller 
kunskap och information kring de huvudteman som genererats tidigare. Kunskap som kan 
förklara hur och varför saker ter sig på ett speciellt vis, genom att söka förklaringar i texten 
kan man även hitta de kunskapshål som finns där och som denna litteraturöversikt försöker 
belysa. När koderna sedan sammanställts har de meningsbärande enheterna i texterna plockats 
ut och sammanfattats och på så vis kondenserats till korta sammanfattningar. Dessa 
kondenserade texter underlättade arbetet med att gå igenom de samlade texterna och 
ytterligare belysa de kunskapshål som nu inte enbart fanns i enstaka texter utan genomgående 
kunde hittas i datamaterialet (Johannesen & Tufte, 2003).   

5.6. Reliabilitet och validitet 

 
Forskningsvärdet av en litteraturöversikt kan höjas genom att säkerställa att vissa aspekter tas 
i beaktande under skrivprocessen. Reliabilitet innebär tillförlitlighet i studien. Vid en 
upprepning av studien skall samma resultat presenteras oavsett vem som utför studien. 
Validitet innebär att det som mäts i studien är det som avses mätas (Johannessen & Tufte, 
2003). Generaliserbarhet är ytterligare en term som används vid bedömning av 
forskningsvärdet av en studie. Detta begrepp avser förklara om studien är möjlig att applicera 
på andra likartade miljöer. Eftersom detta är en kvantitativ studie kommer begreppet 
generaliserbarhet inte vara det centrala begreppet utan fokus kommer läggas på reliabilitet och 
validitet. Generaliserbarheten i studien kommer ligga i läsarens ögon att värdera vid en 
eventuell applicering på andra omständigheter. 
 
Målsättningen har från första början varit att som författare vara öppna med våra källor och 
tydligt beskriva samtliga steg i utvecklandet av studien. Användandet av fylliga beskrivningar 
för att läsaren skall kunna följa processen stegvis och själv kunna bedöma värdet av studien är 
en nyckelfaktor enligt Bryman (2011). Detta sätt att göra studien solid är något som varit av 
yttersta vikt under studien. Utöver att beskriva efter bästa förmåga de samtliga stegen i 
undersökningen har författarna även haft som målsättning att vara opartiska i valet av 
publicerat material. Genom att ständigt förhålla sig opartisk till valt material bör det optimala 
källmaterialet väljas för att förklara och utveckla syftet med denna studie. Problematiken med 
denna typ av målsättning är att som författare kommer en omedveten förkunskap om gällande 
frågeställningar särskilja och sortera det material som slutligen kommer kodas och användas 



 

 

som källmaterial i studien. Genom att aktivt förhålla sig öppen i den initiala 
informationssökningsprocessen bör dock denna typ av problematik minimeras. 
 

5.7. Etiska reflektioner 

 
Ett grundläggande krav för all forskning är säkerställandet att ingen individ drabbas av vare 
sig psykiska eller fysiska följdverkningar av den forskning som produceras till samhällets 
förmån. För att säkerställa att detta krav uppfylls har Vetenskapsrådet (2010) antagit och 
fastställt ett kompendium över forskningsetiska principer. När denna studie skrevs var det 
självklart för författarna att försöka i bästa möjligaste mån uppfylla de fyra grundkraven för 
individskyddet i de forskningsetiska principerna. De framtagna principerna för forskning är 
följande: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 
Kortfattat kan dessa krav sammanfattas enligt följande. Informationskravet innebär att 
forskaren skall informera deltagarna om syftet med studien. Samtyckeskravet innebär att 
samtliga deltagande i studien skall ha rätten att själv bestämma om de vill medverka. 
Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter om deltagarna skall hållas konfidentiellt 
samt att all information skall förvaras på ett säkert sätt. Nyttjandekravet innebär att endast 
forskare ansluta till studien har rätten att använda sig utav den information som lämnas av 
deltagarna (Vetenskapsrådet, 2010).  
 
Följdverkningar för individer av att genomföra denna litteraturöversikt är efter övervägande 
minimala. Då samtliga studier som ingår i källmaterialet till denna litteraturöversikt är 
noggrant granskade innan de slutligen valts ut har inget spår av en avvikelse från gällande 
forskningsetiska principer identifierats. Vidare har författarna varit synnerligen noggranna 
med att inte medvetet förvanska eller tillskriva en annan mening till något material som 
använts i studien. Utöver detta har författarna även varit medvetet öppna vid 
informationssökningen för att säkerställa att oavsett ursprungsland för det producerade 
materialet skall forskningskvaliteten vara det avgörande, inte eventuella kulturella konsensus 
skillnader. 

5.8. Metodologiska reflektioner 

 
Att göra ett rent objektivt val av artiklar och litteratur är mycket svårt. Det händer väldigt lätt 
att personliga intressen och åsikter omedvetet speglar valet av material (Friberg, 2012). 
Eftersom material söktes med efter en redan uppsatt frågeställning fanns den självklart med 
under sökandet, vilket påverkade utfallet av det material som kunde erhållas. Ytterligare en 
invändning som kan finnas mot sökförfarandet är det faktum att enbart en databas 
(SocINDEX) användes för att hitta material. Hur det påverkat utfallet av studien är svårt att 
spekulera i då man på förväg inte kan veta vilket material man kan hitta i andra databaser, 
exempelvis medicinska. Vidare kan man också lägga in en parentes kring att enbart material 
skrivet på engelska eller svenska ingått i studien. Självklart kan det finnas en mängd bra 



 

 

material på annat språk men då engelska är det officiella språket som används inom forskning 
läggs ingen vikt vid detta. Omfånget av artiklar på ämnet är väldigt rigoröst och endast en 
bråkdel av allt har vidrörts i studien, så självklart finns det brister på detta plan, men då bör 
det ligga i åtanke att det är en kandidatuppsats och att mängden tid och sidåtgången är 
tämligen begränsad. 

5.9. Ansvarsfördelning 

 
Genom hela skrivprocessen har ledstjärnan i arbetet varit ett öppet och nära samarbete. 
Författarparet har via en kontinuerlig dialog skrivit arbetet gemensamt. Att författarna under 
hela processen gemensamt gjort arbetet skapar svårigheter att välja enskilda stycken där 
endast en av författarna kan pekas ut som ansvarig.   

6. Empiri 

 
Detta avsnitt kommer presentera samtliga vetenskapliga artiklar som ingår i studien. 
Författarens namn och titel på artikeln samt en kort summering av vad artikeln avhandlar. 
Målsättningen med detta är att som författare strukturera materialet samt att eventuella läsare 
av studien skall få en snabb överblick av vad som är basen till analys och diskussions-delen. 

6.1. Redovisning av artiklar 

 
 
Hansson, K. & Cederblad, M. (2008). Sense of Coherence as a Meta-Theory for 
Salutogenic Family Therapy. 
 
Salutogenes och Kasam har visat sig vara en stark påverkande faktor för den 
motståndskraft mot psykisk och fysisk ohälsa som människor kan känna. Det 
har visat sig vara framgångsrikt i familjeterapi bland unga 0-18 år där Kasam 
kan användas som en meta-teori som i samband med andra metoder, 
kommunikationsmodeller, motiverande samtal m.m. har visat sig ge goda 
resultat. 

 
Ventegodt S., Omar, H., Merrick, J. (2010). Quality of Life as Medicine: 
Interventions that Induce Salutogenesis. A Review of the Literature. 
 
Studien diskuterar hur QOL (Quality of life), vilket är en icke-medicinsk 
behandling, påverkar och ökar allvarligt sjuka patienters psykiska och fysiska 
välmående genom samtal och exempelvis massage. Studien påvisar också är att 
genom att jobba salutogent och med friskhetsfaktorer upplever många av 
patienterna en klar förbättring i livskvalitet.  

 



 

 

Weiss, L. E. (2012). ‘An Ecosystemic Perspective in the Treatment of 
Posttraumatic Stress and Substance Use Disorders in Veterans. 
 
Artikeln har som huvudsyfte att utreda värdet av ett ekologiskt perspektiv på 
behandling av både PTSD och missbruksproblematik för en specifik grupp. Den 
population som studeras är krigsveteraner och efterverkningarna vid en 
hemkomst från krigszoner. Artikeln har ett brett perspektiv med fokus på värdet 
av praktiskt arbete med systemteoretiska förtecken. Stor vikt läggs även på 
vilken påverkan de intersektionella referensramar som individerna för med sig.   

 
Stout, B. D. & Holleran, D. (2012). The Impact of Evidence-Based Practices on 
Requests for Out-of-Home Placements in the Context of System Reform.  

 
Författarna för denna artikel har valt att undersöka värdet av 
behandlingsmodeller baserade på familjeterapi för utsatta ungdomar. Artikeln 
visar tydligt att det finns ett tydligt statistiskt samband mellan ungdomar som är 
del av en familjebaserad behandlingsmodell och minskande av brottslighet och 
droganvändning. Projektet som studeras av författarna är ett hembaserat 
program där ungdomar kan stanna i den invanda miljön som sedan påverkas 
positivt med behandling istället för att skickas till en statligt driven institution. 
 
Lindström, B., Eriksson, M. (2005). Salutogenesis. 
 
Artikeln behandlar den salutogena teorin och begreppet Kasam. Studien bygger 
på 25 år av forskning inom det salutogena fältet och påvisar att salutogenes bör 
få en mer central roll i behandlingen av många av de stora moderna 
hälsoproblemen vi ser idag. Vidare påstås ett salutogent arbetssätt lättare lösa 
problem båda inom människors fysiska och psykiska hälsa. 

 
Roncevic, B. & Makarovic, M. (2010). Towards the strategies of modern 
societies: systems and social processes. 
 
Artikeln undersöker möjligheten att påverka utvecklingen av samhället genom 
strategisk styrning från politisk nivå. Författarna fokuserar på att undersöka hur 
sociala system påverkar utvecklingen istället för att ställa endast individens 
förmåga i centrum. Författarna konstaterar att svårigheten att få fullt genomslag 
av ett beslut har ökat med samhällets ständigt ökande komplexitet. 
 
Knowlton, R. (2001). Enhancing family therapy: The addition of a community 
source specialist. 
 



 

 

Artikeln behandlar familjeterapi i samband med en slags samordnare. Ungdomar 
med bakgrund av drogproblem och kriminalitet fick genomgå behandling där 
det visade sig att familjeterapi i samband med samordnare var mycket 
effektivare i att stävja deras sociala beteendemönster. Sammanfattningsvis visar 
artikeln att familjeterapi i samband med annan social insats är effektivare än 
enbart familjeterapi i sig självt. 
 
 Rowe, C. L. (2012). Family Therapy for drug abuse: Review and updates 2003-
2010.  
 
Artikeln är en undersökning gällande effektiviteten av familjebaserad terapi mot 
missbruksproblematik över en längre tidsperiod. Författaren framhåller 
familjeterapi som en av de mest effektiva metoderna vid behandling av missbruk 
både för ungdomar och vuxna. Vidare går författaren igenom olika praktiska 
behandlingsmodeller baserade på familjeterapi och bedömer efter statistiskt 
underlag framgångsgraden för dessa. 

Reigin, Y., Sapir, Y. (2005). The Relationship Between Sense of Coherence and 
Attribution of Responsibility for Problems and Their Solutions, and Cessation of 
Substance Abuse Over Time.                                                                                                                

Studien behandlar missbrukare och deras nycklar till en framgångsrik 
behandling. Kortfattat påvisar studien att missbrukare som bedöms ha en högre 
nivå av Kasam har en större chans att lyckas bli fri från sitt missbruk och 
bibehålla det under längre tid. 

Andersen, S., Berg, J. E. (2001). The use of a sense of coherence test to predict 
drop out and mortality after residential treatment of substance abuse. 

Författarna har i denna artikel studerat korrelationen mellan normal skattning 
enligt Antonovskys SOC (Kasam) skala och personer med missbruksproblem 
och deras möjlighet att hantera problematiken. Undersökningen visar att en 
normal skattning eller högre enligt Kasam är en skyddsfaktor när det gäller 
återhämtning och prevention gällande missbruk. Undersökningen är en 
longitudinell studie som visar att de personer som skattat lågt på skalan var mer 
ofta de personer som gick bort på grund av deras missbruksproblematik. 

Chen, G. (2008). Natural Recovery from Drug and Alcohol Addiction in Israeli 
Prisoners.                                                                                          

Studien undersöker skillnader i nivåer av Kasam och andra personliga attribut 
hos Israelska fångar som återhämtar sig från missbruk av alkohol och/eller 



 

 

droger. Hon jämförde två grupper där ena gruppen varit drogfri i upp till 6 
månader och den andra varit drogfri mellan 6 och 24 månader. Resultatet visade 
att gruppen som varit drogfri under en längre period uppvisade högre nivåer av 
Kasam. Viktigt att tillägga är att alla i studien hade blivit drogfria på egen hand, 
så kallad ”self recovery”. 

Almedom, A. M. (2005). Reslience, Hardiness, Sense of Coherence, and post 
traumatic growth: All paths leading to: ‘Light at the end of the tunnel’? 

Artikeln behandlar Salutogenes och Kasam och undersöker i den mån de två 
begreppen kan innefatta andra viktiga faktorer, exempelvis motståndskraft och 
uthållighet (hardiness). Artikeln erbjuder en bättre förståelse över den 
motståndskraft som individer vilka övervinner trauman innehar och diskuterar 
hur denna förståelse kan utvecklas i andra psykosociala behandlingsmetoder. 

Taylor, J. S. (2004). Salutogenesis as a framework for child protection: A 
literature review. 

Artikeln undersöker hur salutogent arbete är användbart när det gäller arbete 
med skydd för barn. Artikeln kommer fram till att salutogenes i samband med 
en rad andra begrepp, exempelvis uppfostran och sociala faktorer är viktiga när 
det kommer till ett barns trygghet och utveckling. Vidare sägs det att 
salutogenes kan bli ett viktigt redskap i forskning och fortsatt utveckling kring 
barns trygghet. 

 

7. Resultat 

Under denna rubrik kommer det resultat som erhållits ur artiklarna att presenteras. För att 
strukturera upp läsningen kommer informationen delas upp i underrubriker. Målsättningen 
med detta är att organisera arbetet vid analysen för författarna men även underlätta för en 
läsare att följa tankegångarna vid diskussionen av materialet.  

7.1. Systemteori omsatt till praktik 

Behandlingsmodeller inom missbruk är ett brett område och under upptakten till denna studie 
valdes familjebaserade behandlingsmodeller som fokus. Valet av en specifik 
behandlingsmodell i studien innebär att endast detta kommer avhandlas även om ytterligare 
modeller finns som går att koppla till den systemteoretiska skolan. En kortfattad summering 
av familjebaserade behandlingsmodeller innebär att en individ i behov av stöd från samhället i 
denna studies fall är missbruk problematiken som avhandlas behandlas i kontexten av sin 
närmiljö. Familjebaserade behandlingsmodeller kan allmänt delas upp i tre olika kategorier. 
De behavioristiska behandlingsmodellerna, de familjebaserade behandlingsmodellerna och de 



 

 

ekologiska eller multisystem baserade behandlingsmodellerna (Rowe, 2012). Det som 
särskiljer de tre kategorierna med behandlingsmodeller är hur stor vikt som läggs på de 
omgivande miljöerna. Behavioristiska modeller har som målsättning att skapa nya 
beteendemönster och attityder för individen gällande bruket av substanser och skapa verktyg 
för familjeenheten att stävja individens behov av substanser och därmed minska risken för 
individen och därmed familjeenheten att vara delaktig i en missbruksproblematik. 
Familjebaserade behandlingsmodeller fokuserar på att stärka relationen mellan 
familjemedlemmarna och skapa möjligheter att få en starkare sammanhållning inom 
familjeenheten. Genom att ändra de beteendemönster och funktioner som familjeenheten har 
kan interagerandet mellan individerna i familjeenheten stärkas och därmed skapa rum att 
utvecklas för den individ i systemet som behöver assistans med hanteringen av sin 
problematik. Den modernaste versionen av familjebaserad terapi är det ekologiska 
förhållningssättet till behandlingsarbetet. Ekologiska eller multisystem modeller har som 
gemensam nämnare att de sätter individens familjesystem i fokus men säkerställer att samtliga 
närliggande system runt familjesystemet även inkluderas i behandlingsmodellen. För att 
familjesystemets interagerande skall kunna stärkas behöver även de omgivande systemen 
involveras som skola, kollegor eller den lokala samhälleliga gemenskapen. Målsättning med 
de ekologiska eller multisystematiska modellerna är att visa att stöd för behandlingen av den 
enskilde individen finns att hämta förutom i själva familjen även i de närliggande områdena 
av medmänniskor (Stout & Holleran 2012).  Weiss (2012) argumenterar i sin studie gällande 
missbruksbehandling av krigsveteraner att förutom en ekologiskt familjebaserad terapi 
behöver även ett intersektionallitetsperspektiv läggas på behandlingsmodellen för att till fullo 
kunna säkerställa positiva resultat. Att som terapeut vara medveten om att faktorer som 
etnicitet, sexuell läggning, kön, ålder och socioekonomisk status påverkar individer i sina val 
och förutsättningar gällande utvecklande av missbruksproblematik.  

7.2. Stöd för familjeterapi 

En återkommande fras i artiklar kopplade till socialt arbete är evidensbaserad praktik. 
Förhållningssättet att sträva efter ett sunt statistiskt underlag för de behandlingsmodeller som 
används inom socialt arbete genomsyrar de artiklar som ingår i studien. Fördelen med 
evidensbaserad praktik är att insatserna dokumenteras tydligt från implementering till 
återkoppling. Genom att stegvis följa projekten och utvärdera dessa på en kontinuerligt plan 
kan en statistisk bas skapas. Familjeterapi som baseras på systemteoretiska grunder är ingen 
ny upptäckt och har följaktligen varit under granskning under en längre tid. Detta har gjort att 
det finns en bra bas att utgå från vid en summering gällande verkningsgraden av denna insats 
för utsatta människor i svåra livssituationer. Studier har enligt Rowe (2012) kontinuerligt 
under flera decennier visat att missbruk och familjefunktionen har ett symbiotiskt samband. 

Drogmissbruk kan förklaras i denna bemärkelse genom flertalet interagerande aspekter. 
Missbruket för en individ skapas och uppehålls genom familjära, sociala, kollegiala och 
samhälleliga system som interagerar med varandra. Genom dessa decennier av statistiskt 
underlag som grund för synsättet att de sociala systemen från mikro till makronivå kan 



 

 

påverka individer med problematik som missbruk har familjebaserade behandlingsmodeller 
visat sig vara framgångsrika både som enskild och kompletterande metod (Knowlton, 2001). 
Värdet av att behandla individer med missbruksproblematik i deras egen miljö enligt 
systematiskt förhållningssätt får stöd av Stout & Holleran (2012) i deras jämförelse mellan 
statligt drivna institutioner för missbruksbehandling och program i hemmiljö. Studien 
undersöker värdet av att behandla ungdomar med multidiagnos i hemmamiljö istället för att 
ungdomen skall lämna hemmet och skrivas in i en statligt driven behandlingsmiljö. 
Framgångsgraden för behandlingsarbetet i hemmet med familjebaserad terapi visade sig vara 
högre än för den statligt drivna verksamheten. Stout & Holleran (2012) tillskriver den positiva 
statistiken som studien visar att familjebaserade terapin är mer effektiv än institutioner 
faktumet att behandlingen sker i den miljö där individen vistas. Genom att behandla i 
hemmiljön visar studien att den familjebaserade terapin sänker droganvändningen för 
deltagarna och bättrar på relationen inom familjen. Detta resultat att relationerna inom 
familjesystemet stärks med gällande behandlingsmodell är långsiktigt en investering för 
individen då själva familjesystemet är en skyddsfaktor mot drogmissbruk. En gemensam 
faktor för både Stout & Holleran (2012) och Rowe (2012) är att deras undersökningar 
argumenterar för att den mest framgångsrika behandlingsmodellen baserad på 
systemteoretiska metoder är den multisystemsbaserade. 

7.3. Strategiskt förändringsarbete 

Hörnstenen i all form av förändringsarbete som involverar fler människor än en är 
kommunikation. Detta gäller oavsett om det är politiskt styrda beslut på makro nivå eller om 
det gäller organisatoriska förändringar på mikro nivå. För att genomföra ett strategiskt 
förändringsarbete gällande sociala behandlingsformer innebär det att kommunikation behöver 
tas i beaktande av både beslutsfattare och gräsrotsimplementatörer. Den slutgiltiga effekten av 
ett beslut gällande stora förändringar i en organisation eller på ett samhälleligt plan kan enligt 
Luhmann endast bli en uppskattad del av den originella intentionen (Roncevic & Makarovic, 
2010). Orsaken till detta enligt Luhmann är att samhället eller stora organisationer är alla 
uppdelade i separata subsystem som strävar efter att särskilja sig från övriga omgivande 
subsystem och utesluta influenserna från dessa för att behålla jämviktsläget. 
Förändringsarbete inom en större organisation eller samhälle behöver därmed förlita sig på 
evolutionen internt inom det fungerande subsystemet. Genom att enligt Luhmanns tankegång 
delvis nå fram till den utsatta målsättningen kan beslutsfattaren förvänta sig en långsam 
utveckling mot det förväntade resultatet genom evolutionsutvecklingen. 

7.4. Salutogenes inom medicin 

Ett salutogent synsätt har visat sig framgångsrikt inom medicinsk behandling mot sjukdomar 
och andra åkommor. Det positiva synsättet och genom att fokusera på friskhetsfaktorer hos 
individen har många gånger gett bra utslag gentemot behandlingen (Lindström & Eriksson, 
2005; Ventgodt et al, 2010). Exempelvis har i en undersökning 2000 kroniskt sjuka patienter 
undersökts och de som fått genomgå en salutogen behandling vid sidan om den vanliga med 



 

 

syfte att förbättra deras allmänna livskvalitet har upplevt en förbättrad fysisk och psykisk 
hälsa (Ventgodt et al, 2010). Studier på salutogenes inom medicin där de flesta pekar åt 
samma håll, att salutogenes är ett välkommet tillskott till aktuell behandlingsmetod, har 
genomförts på bland annat patienter med diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar samt cancer 
(Gassne, 2008). Vikten av salutogenes inom medicinskt arbete kan inte underskattas då 
studier vidare även har visat sig effektiva för dödligt sjuka cancerpatienters vardag, genom att 
stärka deras Kasam och jobba kan deras faktiskt fysiska tillstånd upplevas bättre, detsamma 
gäller vid enstaka falla av behandling av personer som lider av el-allergi. Det salutogena 
perspektivet används även i samband med förebyggande arbete kring prevention av unga 
personer som ligger i riskzonen att utveckla allvarlig psykisk ohälsa. Samtidigt som vikten i 
att jobba salutogent framhävs påpekas det att det patogena perspektivet inte helt får 
försummas, utan att en kombination av de två hållningarna kan ge goda resultat vid långvarigt 
behandlingsarbete (Lindström & Eriksson, 2005; Ventgodt et al, 2010).     

7.5. Salutogenes inom socialt arbete 

Det finns idag ett antal verksamheter inom socialt arbete som arbetar med salutogenes som en 
av sina grundstenar, där man vill arbeta med friskhetsfaktorer. Det har påvisats att salutogenes 
kan, likväl som inom medicinska behandlingar, vara ett framgångsrikt perspektiv inom socialt 
arbete. Studier visar att ett salutogent förhållningssätt hjälper att bygga upp människor 
motståndskraft mot psykiska problem. Där begreppet salutogenes inom medicins idag anses 
vara en viktig komponent används det inte i samma grad i socialt arbete, trots detta har studier 
på salutogenes inom socialt arbete genomförts på en rad olika områden, exempelvis 
hemlöshet, ätstörningar, beteendestörningar och missbruk (Gassne, 2008). De studier som 
genomförts på området har visat på samma aspekter som inom medicin, att salutogenes och 
arbete med fungerande funktioner underlättar behandlingsarbetet (Lindström & Eriksson, 
2005; Cederblad & Hansson, 2008). Bland annat kan man se att ett salutogent förhållningssätt 
i samband med familjeterapi har ett klart samband med förbättrad psykisk hälsa hos 
ungdomar. Salutogenes nämns även som ett bra perspektiv att lägga ovanpå metoder när det 
gäller familjer och deras hälsa, Taylor (2004) fann att salutogenes som perspektiv är viktigt 
att beakta när det kommer till forskning kring barns hälsa och trygghet inom familjer. 
Salutogenes och Kasam är även en starkt bidragande faktor till återhämtning hos individer 
drabbade av PTSD (Almedom, 2005). Det är dock viktigt att ha i åtanke att det betonas att 
salutogenes i sig själv inte är att betrakta som en behandlingsform utan snarare som ett 
komplement till andra former av behandling. Ett förhållningssätt till vilket man närmar sig 
arbetet och utformar sina frågor och metoder efter. (Gassne, 2008; Cederblad et al, 2008) 
Nästan uteslutande påpekar även de studier kring salutogenes och socialt arbete att begreppet 
salutogenes är viktigt för framtida forskning och för utvecklandet av alternativa behandlings- 
eller preventionsmodeller, samt att salutogenes som komplement till de aktuella modeller som 
finns idag nästan uteslutande ses som positivt (Almedom; 2005; Taylor, 2004; Lindström & 
Eriksson, 2005) 



 

 

7.6. Kasam som framgångs- och skyddsfaktorer 

Kasam är en stark framgångsfaktor när det kommer till behandling. Både när det kommer till 
att ta emot behandling som sådan och när det kommer till att genomgå och framgångsrikt 
fullfölja en behandling. Nästan uteslutande påvisar de salutogena studierna som redovisats 
ovan ett starkt samband mellan högt skattad Kasam och framgång i behandlingsarbete. 
Studier visar även på Kasam som en skyddsfaktor när det kommer till hälsoprevention, där 
människor med hög Kasam kan ta sig igenom trauman och stress utan att hamna i negativa 
mönster i form av exempelvis depression eller droger (Almedom, 2005; Andersen & Berg, 
2001; Cederblad & Hansson, 2008; Reigin & Sapir, 2005; Chen, 2008).   

Framgång har i den här kontexten betydelsen att återhämta sig från ett missbruk, en livskris 
eller exempelvis sjukdom. I samband med missbruk har studier visat att chansen att lyckas bli 
fri från sitt missbruk och sedan inte få återfall är klart högre med stark Kasam än tvärtom 
(Chen, 2008; Reigin & Sapir, 2005). Chen (2008) talar om högt Kasam som framgångsfaktor 
i samband med att bli fri från droger utan behandling, hon benämner det som ”natural 
recovery”. Personerna i studien hade alla genomgått processen i att bli kvitt sitt missbruk och 
var nu att betrakta som nyktra. De som hade varit från sitt missbruk längst (6-24 månader) 
skattade alla sig högt på Kasam-skalan. Vilket kan innebära att högt Kasam både kan vara bra 
att ta med sig in i en process att bli fri sitt missbruk men även att känslan av Kasam kan öka 
med tiden, allt eftersom man lyckas hålla sig från droger. Det blir en slags god cirkel där man 
blir kvitt sitt missbruk tack vare hög Kasam och där man får högre Kasam genom att fortsatt 
hålla sig ifrån sitt tidigare missbruk.  Det visar även att det går att bli kvitt sitt missbruk bara 
genom att gå till sig själv och sin egen viljestyrka, i samband med miljöer där droger är strikt 
förbjudna, exempelvis fängelser. 

Vidare påstås att en stark Kasam både fungerar som skyddsfaktor och som framgångsfaktor. 
Skyddsfaktor i den mån att när personer med högt skattad Kasam i förhållande till en person 
med lägre skattning utsätts för stressorer har de en större chans att övervinna dem (Cederblad 
& Hansson, 2008). Ytterligare studier visar att Kasam både hjälper till när det kommer till att 
bli kvitt sitt missbruk men även att överleva det. Då personer med lågt skattad Kasam i högre 
grad avled på grund av sitt missbruk än de med högre Kasam (Andersen & Berg, 2001). 

 

8. Analys 

Målsättningen med analysen i studien är att på ett övergripande sätt presentera och bryta ner 
den kunskap som ligger till grund för slutsatserna. All kunskap som ingår i källmaterialet 
kommer inte presenteras nedan då analysen utgår från att besvara de frågeställningar som 
ligger till grund för studien. Analysen kommer presentera argument baserad på källmaterialet 
som ingår i studien för att salutogent synsätt har ett värde inom behandling av 
missbruksproblematik. 



 

 

8.1. Salutogenes som övergripande perspektiv 

Det partiella paradigmskifte som inneburit att det patogena perspektivet som förklarar varför 
människor blir sjuka har till viss del fallit undan till fördel för det salutogena, har på många 
olika sätt erbjudit forskare och praktiska utövare nya förklaringsmodeller att tillämpa. Att 
säga att ett totalt paradigmskifte har genomgåtts är svårt att säga, istället kan man säga att 
salutogenes idag är ett starkt bidragande perspektiv till rådande medicinska- och sociala 
behandlingsmetoder (Gassne, 2008). Forskare inom ett område brukar sällan genomföra 
forskning som belyser brister i det rådande perspektivet och pekar på andra perspektiv än det 
som faktiskt undersöks, men när tillräckligt många luckor upptäcks behöver de täckas upp. 
Antingen med nya teorier eller förklaringar eller genom att titta på saker genom nya 
perspektiv. Det patogena perspektivet har alltid haft sina brister och exempelvis har 
perspektiv ingen egentligen förklaring till varför vissa människor inte upplever dålig fysisk- 
eller psykisk hälsa trots återkommande trauman. Något som Antonovskys salutogena 
perspektiv istället kan erbjuda (Antonovsky, 1991; Hansson & Cederblad, 2008; Almedom, 
2005).  

Många studier tyder på att ett salutogent förhållningssätt kan förbättra kvaliteten på det arbete 
som utförs, oavsett om det gäller medicinsk behandling, utvecklingsarbete eller arbete inom 
det sociala fältet. Salutogenes som övergripande perspektiv kan inte bara hjälpa människor att 
genomleva stora trauman och kriser i livet, man kan även i vardagen få hjälp med mindre 
kriser och akuta situationer. Genom att skjuta bort fokuseringen på problem och istället jobba 
med det som fungerar – mot en lösning. Mycket tyder på att salutogenes har stor nytta att 
användas som metateori, alltså som kompletterande teori till diverse andra 
behandlingsmetoder. Där man kan se salutogenes som ”klistret” som binder samman alla 
delar av behandlingsarbete och som hela tiden ligger i bakgrunden och hjälper till att arbeta 
lösningsfokuserat med friskhetsfaktorer. Exempel på användningsområden som vuxit fram på 
senare år där salutogenes som perspektiv används kan vara barnavårdsarbete, familjeterapi 
och ungdomspsykiatri (Gassne, 2008).   

8.2. Familjeterapi 

En gemensam nämnare för samtliga vetenskapliga artiklar och den litteratur som ingår i denna 
studie är det positiva värdet av familjeterapi i behandlingen av missbruksproblematik. 
Familjeterapi har visat sig fungera på ett tillfredsställande sätt både som separat och som 
kompletterande behandlingsform inom både missbruk men även andra sociala problem 
(Rowe, 2012). Familjebaserade behandlingsmetoder har framgångsrikt använts förutom inom 
missbruksvården på varierande områden som våld inom nära relationer och psykisk ohälsa för 
ungdomar (Knowlton, 2001; Weiss, 2012). Framgångsgraden för de familjebaserade 
behandlingsmodellerna som studerats i det material som ingår i analysen saknar inte rum för 
förbättring. Behandlingsmodellen som sådan bygger på systemteori där värdet av den miljö 
eller system där individen med problematiken ingår i står i fokus. Behandlingen är utformad 
för att säkerställa att både individen och de personer som är närstående till denne får verktyg 



 

 

för att åtgärda den problematik som individen drabbats av. Genom att ta i beaktande att 
individer påverkas av de omgärdande systemen kan behandlingen fokusera på de 
skyddsfaktorer detta innebär i behandlingssyfte (Stout & Holleran, 2012). Familjeterapi har 
flera olika typer av inriktningar som brukar delas upp i behavioristiska, familjebaserade och 
multisystem eller ekologiska. Den senaste i raden av förgreningar av de systemteoretiska 
familjeterapierna är de ekologiska behandlingsformerna. Målsättningarna med dessa är att 
påverka inte bara det lokala systemet som är närmast individen kopplad till behandlingen utan 
även de omgärdande systemen. Genom att säkerställa att samtliga i systemen som interagerar 
på daglig basis kan utveckla de verktyg som behövs för att individen kan hantera sin 
problematik kan en positiv utveckling skapas för hela den ekologiska balansgången som 
påverkats av individens problematik (Weiss, 2012). Denna skyddsfaktor att inte bara familjen 
som i sig är en stark skyddsfaktor i problem som missbruk utan även samhället i stort fungerar 
som skyddsnät är en utveckling som inverkat positivt på de individer som deltagit i 
behandlingar av multisystemsmodeller. Då utvecklingen på familjeterapi ständigt är under en 
genomgående process där de positiva delarna kan behållas och förbättras bör en integrering av 
salutogenes inte vara omöjlig. Efter genomgången av det material som valts ut finns det rum 
för salutogenes i den teoribildning som idag genomströmmar systemteoretiska 
behandlingsformer då båda arbetar enligt skyddsfaktorer och sömlöst bör komplettera 
varandra.  

8.3. Salutogenes i kombination med familjeterapi inom missbruksvård 

Integrationen av salutogenes inom den familjebaserade terapin riktad mot missbruk bör kunna 
genomföras utan att göra avkall på den framgångsgrad som varit ledstjärnan i den 
evolutionära utvecklingen av familjeterapin. Behandlingsmodellerna som i varierande grad är 
baserade på systemteoretiska perspektiv har som gemensam faktor att verktyg måste skapas 
för både den individ som bär på problematiken men även för den omgivande familjeenheten 
för att säkra en positiv utveckling. Genom att arbeta med skyddsfaktorn familjen där fokus 
under familjeterapin är att motverka de negativa delarna inom systemet bör en kursändring 
med salutogenes som fungerar som en kompletterande teori göra att terapin utvecklas i en 
riktning där familjens fungerande positiva delar ställs i fokus. Genom att implementera 
salutogenes i familjeterapin kan både individen och familjen som enhet fokusera på de delar 
som trots problematik från den enskilde faktiskt fungerar bra. Värdet av den positiva 
inställningen som är central inom salutogenes bör vara ett energitillskott och en skyddsfaktor i 
det behandlingsarbete som genomförs inom missbruksvården. Ett potentiellt konkret tillskott 
till en förändring inom familjeterapi är Kasam. Denna centrala tankegång i Antonovskys 
(1991) verk Hälsans mysterium ger en trovärdig förklaring till varför trauman och 
krishantering är olika hos individer. Kasam eller känsla av sammanhang innebär att individer 
med en stark koppling till sin omgivning har större möjlighet att hantera kriser än individer 
utan en etablerad koppling till sin omgivning.  Antonovsky utgick från att Kasam skapades 
under barndomen upp och fortsatte utvecklas under tonårsperioden. När individen har uppnått 
åldern 30 år antogs Kasam vara stabilt.  



 

 

Idag tyder forskning på att Kasam kan stärkas under hela livet. Forskning på bland annat 
obotligt sjuka patienter med cancerdiagnoser har visat att Kasam kan ökas genom icke 
medicinsk behandling Ventegodt et al (2010). En annan miljö där Kasam har varit under 
granskning är Chens (2008) studie av f.d. missbrukare som blivit fria från sin problematik 
utan hjälp från myndigheter eller andra organisationer. Studien visade att personerna som 
själva kunde hantera sin missbruksproblematik och lämna den bakom sig hade en i grunden 
stark Kasam som under processen även stärktes successivt allt eftersom då återfall inte 
inträffade. Denna process att hantera sin missbruksproblematik genom att stärka sin Kasam 
kan beskrivas i termer av en god cirkel. Personen lyckas hålla sig fri från sitt missbruk på 
grund av sin starka Kasam och Kasamen blir även allt starkare under tiden.  

Genom att integrera det salutogena perspektivet i familjeterapi kan den gemensamma 
nämnaren skyddsfaktorer för individer med missbruksproblem enklare identifieras och 
stärkas. Både Kasam och familjebaserade terapiformer utgår från att individer fungerar och 
påverkas av den omgivande närmiljön. Oavsett om det är familjeenheten eller mer 
övergripande samhälleliga aspekter. Därför är Kasam och familjeterapin högst kompatibla där 
nätverket är i fokus. Då ett stärkande av Kasam innebär bland annat att stärka individens 
motståndskraft genom att stärka det omgivande sociala nätverket och ge en mening med 
tillvaron stark nog att förminska individens risk till återfall. 

8.4. Sammanfattning av analys 

Sammanfattningsvis kan analysen av källmaterialet summeras till att Kasam och perspektivet 
salutogenes som enskild teori inte är komplett. Det bör användas som ett komplement till 
andra behandlingsformer där det visat sig framgångsrikt, exempelvis hos obotliga 
cancerpatienter. Att anlägga ett salutogent perspektiv på det arbete man utför hjälper till att 
fylla de kunskapshål som kan uppstå när ett motsättande patogent perspektiv används. Inom 
missbruksbehandling kan salutogenes och Kasam anläggas genom att arbeta med 
friskhetsfaktorer och en förstärkning av nätverket kring individen. Vilket är något som många 
familjebaserade behandlingsmetoder redan gör men med den skillnaden att de arbetar med att 
rätta till det som anses vara ”fel” istället för att salutogent arbeta med friskhetsfaktorer och 
stärka de delar som istället ses som fungerande. Genom att fokusera på att stärka de 
fungerande delarna kan en individ bygga upp Kasam och motståndskraft vilket kan leda till ett 
bättre skydd mot exempelvis återfall.    

 

9. Diskussion 

Nedan följer en diskussion kring uppsatsens kvaliteter och brister. Resultatet och metodvalet 
diskuteras och dess brister och fördelar lyfts fram. 



 

 

9.1. Resultatdiskussion 

Studien hävdar att ett salutogent perspektiv och förhållningssätt på systemteoretisk 
missbruksbehandling skulle erbjuda en bättre och effektivare behandling samt mindre risk för 
återfall än som enskilda teorier. Resultatet har framkommit efter analys av den empiri som 
samlats in. Det som kan sägas om empirin som hämtats in är att det finns ett antal liknande 
litteraturstudier som matchade inklusionskriterierna men som alla särskiljer sig från denna på 
några vitala punkter. Taylor (2004) gjorde en ganska omfattande litteraturöversikt som 
behandlade salutogenes som skyddsfaktor för barn. Där hon genom att applicera ett salutogent 
perspektiv på allmängiltiga skyddsfaktorer för barn ytterligare kunde stärka dem. Flera andra 
litteraturöversikter genomförts med salutogent tema, de som lästs pekar alla på liknande 
resultat. Nämligen att när salutogenes används som en metateori eller som övergripande 
perspektiv på de metoder som används blir framgångsprocenten nästan uteslutande högre 
(Hansson & Cederblad, 2008). Vidare pekar andra litteraturöversikter på att genom att 
använda salutogenes på ett mer centralt plan i behandling kan man skapa en positiv grundsyn 
att stå på vilket eventuellt skulle höja framgångsgraden (Lindström & Eriksson, 2005) samt 
att begreppet salutogenes i sig och främst Kasam till stor del hjälper till att bygga upp en 
motståndskraft gentemot psykisk och fysisk ohälsa (Almedom, 2005).  

Viktigt att påpeka är att alla dessa litteraturstudier gemensamt påpekar att ett salutogent 
komplement till den rådande behandlingen har en positiv inverkan. Men till saken hör att 
studierna i sig är väldigt diffusa inom exakt vilka områden det kan implementeras på, mycket 
berörs väldigt ytligt som exempelvis det medicinska- eller sociala behandlingsfältet (Hansson 
& Cederblad, 2008; Lindström & Eriksson, 2005; Almedom, 2005). Egentligen är det bara 
Taylor (2004) som på ett konkret sätt pekar på hur salutogenes i form av Kasam kan 
implementeras och praktiskt användas när det kommer till forskning om barns motståndskraft 
och prevention mot psykisk ohälsa. En orsak till att införandet av salutogent perspektiv på 
familjeterapi inte nämns i konkreta termer i studierna kan vara svårigheten att genomföra 
stora beslut i de komplexa samhällen som finns idag (Roncevic & Makarovic. 2010). 
Målsättningen med denna uppsats är att kunna bidra med en lite spetsigare analys där 
salutogenes som perspektiv och Kasam som metod kan vara till stor hjälp vid 
familjeterapeutisk behandling mot missbruk.  

Att familjeterapi är en framgångsrik behandlingsmetod mot missbruk finns det mycket som 
tyder på. Flertalet studier pekar på att familjeterapi är en av de absolut effektivaste metoderna, 
både för behandling men även för återfallsprevention på missbruk (Rowe, 2010; Stout & 
Holleran, 2012). Att familjeterapi fungerar i sig själv som enskild modell finns det belägg för, 
men samtidigt finns många studier som påpekar att den kan bli än effektivare i kombination 
med andra metoder eller perspektiv (Knowlton, 2001; Weiss, 2012). Där salutogenes och 
Kasam har uppmäts hos missbrukare och bedömts ha ett samband med framgång i behandling 
och mindre risk för återfall (Chen, 2008; Reigin & Sapir, 2005) pratar man om skyddsfaktorer 
i form av nätverk och vikten av att ha en ”mening med tillvaron”. Det är där som systemteori 
och mer exakt familjeterapi och salutogenes kan komplettera varandra på ett bra sätt och 



 

 

skapa den ”goda cirkel” där personen bygger upp motståndskraft och styrka att bli fri från sitt 
missbruk och sedan blir allt starkare just eftersom denne lyckas bibehålla sin drogfrihet. 

Som läsare bör man dock ha i åtanke att detta är en uppsats på kandidatnivå. Där tidsramen är 
begränsad och skapar begränsningar i sig. Det finns helt enkelt inte tid att förkovra sig i allt 
tillgängligt material i ämnen som är så pass vida som salutogenes och systemteori.    

 9.2. Metoddiskussion 

Metodvalet har tidigare diskuterats under metod avsnittet i denna studie men behovet av att 
ytterligare adressera både den skrivna studien samt de studier som ingår i materialet är 
orsaken till denna text. Valet av en litteraturöversikt kändes självklar när 
problemformuleringen var färdigformulerad. Under den korta tid som denna uppsats skulle 
färdigställas var behovet av en relativ snabb metod för svar på de frågeställningar som 
formulerades viktig. Litteraturöversikter har sina självklara fördelar och nackdelar. Fördelen 
med att göra en litteraturöversikt är som tidigare nämnt hastigheten för färdigställande om det 
finns en begränsad tidsram. Det ger även en god överblick över relativt komplexa och föga 
utforskade områden där kunskapsluckor för studenter är relativt stora. Metodvalet gör även att 
som författare finns möjligheten att inkludera den senaste kunskapen som finns tillgänglig. 
Genom att fokusera på att använda sig av den senaste forskningen på området bör förutfattade 
och förlegad kunskap kunna undvikas och därmed forma en bild av problematiken som är mer 
djupgående. Som författare upplevdes behovet av att fylla de kunskapsluckor som fanns på 
ämnet stort och möjligheten att få undersöka detta var synnerligen uppskattat. Ämnesvalet har 
behandlats under utbildningstiden men är relativt svårbegripliga teorier som behövde 
kompletteras för att som student känna sig trygg i vetskapen om vad dessa handlar om.  

Svårigheten med att välja ut materialet ur den massiva mängd artiklar som finns tillgängliga 
via databaserna på universitetsbiblioteket tacklades genom att inklusions- och 
exklusionskriterier upprättades. Problemet med avgränsa materialet efter sökord är att risken 
finns att som författare missa vital information som kunnat bidra till en annan tolkning av 
problematiken. Valet av att försöka begränsa urvalet av artiklar för litteraturöversikten genom 
att välja relativt nyproducerad kunskap har orsakat viss vånda hos författarna då ingen av 
teorierna som behandlas i uppsatsen är nydanande. Möjligheten att det salutogena 
förhållningssättet redan i ett tidigt skede applicerades på socialt arbete och det visade sig föga 
fungerande kan vara en möjlighet och att dessa undersökningar inte inkluderats i denna studie 
med de inklusions- och exklusionskriterier som fastställts. Som författare till denna studie 
upplevs dock möjligheterna till detta föga troligt. Värdet av denna studie ligger i 
kombinationen av socialt arbete i form av familjeterapi samt salutogent förhållningssätt. Båda 
ämnena är och har varit under stort fokus gällande forskning. Systemteori har kontinuerligt 
varit under granskning och har genom alla stadier av evolutionen mätts och undersökts vilket 
orsakat en massiv mängd information. Det salutogena perspektivet har även detta varit under 
stor fokus främst inom den medicinska världen. Värdet av denna studie ligger därmed i att 
utforska det mycket smala fältet missbruksbehandling inom socialt arbete med ett 



 

 

övergripande salutogent perspektiv. Förhoppningsvis finner någon som söker kunskap inom 
detta fält en inspiration och en kortare överblick över intresseområdet i denna uppsats.  

Avslutningsvis gällande metoddiskussionen bör det påpekas att önskvärt vore med en RCT-
studie där det kan jämföras vanlig familjeterapi inom missbruksvården och en familjeterapi 
med salutogent perspektiv under en längre period. Detta skulle ge ett tydligare svar på om det 
salutogena perspektivet skulle ge en effektivare insats än den nuvarande 
behandlingsmodellen. Förhoppningsvis kommer en eventuell sådan studie att ge samma svar 
som denna litteraturöversikt. Genom att fältet fortfarande saknar forskning kan författarna 
endast konstatera att med mer tid skulle vidare studier vara ytterst intressant att genomföra. 
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