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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Folkhälsoarbetet är har en stor betydelse för att minska ojämlikheterna i hälsa 
på lokal och globalnivå. Sveriges regering har tagit fram en politik för hållbar global 
utveckling i strävan efter att implementera Agendas 2030 hållbarhetsmål på den 
internationella arenan. I Peru arbetar Svalorna Latinamerika med att genomföra de globala 
målen på lokal nivå.  

Syfte: Syftet med fältstudien är att analysera hur Svalorna Latinamerika arbetar strategiskt 
på lokalnivå med att involvera medborgare att delta i utvecklingsarbetet. Arbetet bygger på 
de globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030).  

Metod: I studien tillämpades en kvalitativ metod och deduktiv ansats för att bepröva om 
teorin kunde tillämpas för att uppnå de globala målen. Community participation teorin 
hävdar att delaktighet (i) är en strategi inom det hälsofrämjande arbetet som syftar till att 
involvera lokalinvånarna i förändringsarbetet som påverkar deras liv (ii) det skapar 
förtroende och legitimitet för utvecklingsarbetet (iii) kan förstärka människors självkänsla, 
kunskap och utvecklandet av nya färdigheter och (iv) nivån av delaktighet kan påverka 
hållbarheten och effektiviteten av samhällsutvecklingen. Ett målstyrt urval valdes och 
datainsamlingsmetoden bestod av semistrukturerade intervjuer. Vidare användes manifest 
innehållsanalys för att analysera det insamlade materialet.  

Resultat: Delaktighet som är en hälsofrämjande strategi tillämpades av den ideella 
organisationen. Nivån av delaktighet bestod av partnership, ett samarbete med både top-
down och bottom-up tillvägagångsätt. Samarbetet och involveringen av lokala medborgare i 
beslutsfattandeprocesser skapade förtroende och legitimitet och möjliggjorde för 
utvecklingsprogrammet att tillgodose lokala behov och förutsättningar. Det resulterade även 
i ett ökat deltagande i programmets förstärkande aktiviteter.  
 
Slutsats: Involveringen av lokala medborgare inom beslutsfattandeprocesser skapade 
förutsättningar för medborgaren att stärka individens egenmakt och lokalsamhällets 
motmobilisering. 

Nyckelord: Delaktighet, empowerment, globala hållbarhetsmålen, hälsofrämjande arbete, 
lokal samhällsutveckling 



 

ABSTRACT 

 

Background: Health promotion is significant for reducing health inequalities at local and 
global levels. The Swedish Government has developed a policy for sustainable global 
development in the pursuit of implementing Agenda's 2030 sustainability goals in the 
international arena. Svalorna Latinamerika works in Peru with implementing the global goals 
at local level. 

Aim: The purpose of the field study is to analyze how Svalorna Latinamerika works 
strategically with involving local citizens to participate in the development work at the local 
level. The work is based on the global sustainability goals (Agenda 2030).  
 
Methods: The study applied a qualitative method and deductive approach to test whether 
the theory could be applied in to achieve sustainable development goals. Community 
participation theory claims that participation (i) is a strategy within the health promotion 
work that aims to involve local residents in the developing work that affects their lives (ii) it 
creates trust and legitimacy for the development work (iii) it can strengthen people's self-
esteem, knowledge and development of new skills and (iv) the level of participation can affect 
the sustainability and efficiency of social development. A targeted sampling technique was 
applied to select the interviewees while data collection was performed through semi-
structured interviews.  Furthermore, manifest content analysis was used to analyze the 
collected material. 

Result: Participation as a health promoting strategy was applied by the non-profit 
organization. The level of participation consisted of partnership, a collaboration with both 
top-down and bottom-up approach. The co-operation and involvement of local citizens in 
decision-making processes created trust and legitimacy and enabled the development 
program to meet local needs and conditions. It also resulted in increased participation in the 
program's capacity building activities. 
 
Conclusion: The involvement of local citizens in decision-making processes created the 
conditions for the citizen to strengthen the individual and the community empowerment. 

Keywords: Community participation, empowerment, global sustainability goals, health 
promotion, local community development 
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1 INTRODUKTION  

I en alltmer globaliserad värld påverkas Sveriges folkhälsopolitisk av andra länders 
ekonomier och av världsekonomin. Den svenska regeringen har på den nationella planen 
tagit fram en ny folkhälsopolitik som ska främja ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet 
och på den internationella planen har regeringen arbetat fram en strategi för en gemensam 
politik för hållbar global utveckling.  

Sverige är en modern välfärdsstat som ska vara ledande på hemmaplan och globalt i 
genomförandet av Agenda 2030. Denna succesiva omställning innebär att Sverige satsar på 
att vara en förebild genom att exempelvis bli världens första fossilfria välfärdsland med en 
politik som tar hänsyn till mänskliga rättigheter och utsatta människors perspektiv.   

Agenda 2030 är en högt prioriterad handlingsplan för hela samhället och det är betydande 
att Sverige inkluderar alla aktörer mot en hållbar utveckling. Alla tänkbara 
samarbetspartners bör vara delaktiga och därmed bör ingen lämnas utanför.  

Över hela världen pågår en omställning där världens länder satsar på en alltmer hållbar 
samhällsutveckling. För att kunna uppnå dem globala målen bör nationalstater, näringsliv, 
offentlig sektor, organisationer och privatpersoner inkluderas i det hälsofrämjande arbetet. 
Regeringens internationella initiativ har stärkt samarbetet och genomförandet av Agenda 
2030 globalt. I Peru arbetar Svalorna Latinamerika med hållbart utvecklingsarbete genom att 
stärka människliga rättigheter och skapa möjligheter för utsatta befolkningsgrupper att 
förbättra sina livsvillkor. Denna omställning för en mer hållbar samhällsutveckling måste ske 
tillsammans med andra länder eftersom i flera avseenden är vi beroende av gemensamma 
lösningar. Detta innebär att Sveriges omfattande politiska internationella 
utvecklingssamarbete måste vägledas av hållbar utveckling fram till 2030. 

Detta arbete syftar till att skapa underlag till alla tänkbara aktörer i denna samhällsutveckling 
genom att lyfta fram genomförande strategiers nyckelfaktorer som inkluderar 
befolkningsgrupper att delta i omställningen till en hållbar utveckling. Detta arbete kommer 
att fokusera på Sveriges bidrag i det globala genomförandet av Agenda 2030 i Peru. 
Samhällsutvecklingen har ett starkt samband med befolkningens hälsa och välbefinnande 
och därför är en hållbar utveckling en förutsättning för en god hälsa.  

Författaren har tidigare varit programpraktikant i Peru för den ideella organisationen och 
sett ett behov av att öka lokala medborgares delaktighet i landsbygdsutvecklingsprogrammet. 
Utifrån praktikerfarenheten formades ett intresse av att undersöka vilket teoretiskt 
perspektiv som skulle kunna tillämpas för att öka delaktigheten och därmed hållbarheten av 
det praktiska folkhälsoarbetet.  
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2 FOLKHÄLSOKOPPLINGEN TILL AGENDA 2030 

2.1 Definition av hälsa & folkhälsoarbete 
I World Health Organization (WHO) konstitution finns de mest använda definitionerna av 
hälsa. Hälsa ses som fullständigt fysisk, psykisk och socialt välbefinnande och inte endast 
frånvaro av sjukdom (WHO, 1948). I Ottawa Charter for Health Promotion stadgades det om 
att det hälsofrämjande arbetet innefattar den process som möjliggör att individen får ökad 
kontroll över möjligheterna för att stärka sin hälsa. För att uppnå fullständigt välbefinnande 
krävs det att individen ska kunna identifiera och uppnå sina ambitioner, tillfredsställa behov 
och förändra eller klara av sin miljö. Den förändrade synen på hälsa har kommit att betraktas 
som en resurs i vardagen (WHO, 1986).  

Frykman (2018) hävdar att hållbar samhällsutveckling är en förutsättning för en god 
folkhälsa. Befolkningshälsan har ett starkt samband mellan de sociala 
bestämningsfaktorerna, det vill säga de livsvillkor människor lever i. Begreppet folkhälsa 
berättar om befolkningens hälsotillstånd med avseende på nivå och fördelning. Enligt Statens 
folkhälsoinstitut (2010) är begreppen delaktighet och inflytande starkt förknippade med 
varandra och är bestämningsfaktorer som bedöms vara grundläggande för folkhälsan och för 
demokratiska processer. Folkhälsoarbetet kännetecknas av målriktade och systematiska 
insatser och utgår från principen att främja en god och jämlik hälsa och att minska 
hälsoklyftorna i samhället.   

2.2 Hälsofrämjande arbetets vägledande principer 
Det finns ett behov att koppla folkhälsoarbetet för en mer jämlik hälsa tillsammans med 
samhällsutvecklingen. På den globala arenan har Förenta Nationerna (FN) utvecklat 17 mål 
för global hållbar samhällsutveckling, Agenda 2030. Frykman (2018) menar att dessa globala 
mål har en stark koppling till folkhälsoarbetet då flertals av målen är kopplade till jämlik 
hälsa och de sociala bestämningsfaktorerna. Det inkluderar mål 3 Hälsa och välbefinnande, 
mål 5 Jämställdhet och mål 10 Minskad ojämlikhet. Utöver dessa mål finns det andra mål 
som berör de sociala bestämningsfaktorerna och därmed kan Agenda 2030 kopplas till 
folkhälsoarbetet för en mer jämlik hälsa. Målen och delmålen strävar efter att respektera alla 
människors rättigheter genom att exempelvis uppnå jämställdhet och stärka kvinnors och 
flickors egenmakt. Jämlikhet i hälsa är en etisk princip som strävar efter rättvisa möjligheter 
för alla människor att nå sin fulla hälsopotential och denna princip grundar sig i FN 
konventionen om mänskliga rättigheter (Regeringskansliet, 2006). Jämlikhet i hälsa är en 
social rättighet och är viktig för den enskilde individen men även för samhället och är 
grundläggande förutsättning för välbefinnandet (Rinsberg, Olander, & Tillgren, 2014). 

Agendans 2030 utgångspunkt är att ingen ska lämnas utanför, alla tänkbara aktörers 
deltagande är en viktig förutsättning för genomförandet. Enligt Ringsberg, Olander & 
Tillgren (2014) är delaktighet och deltagande en viktig princip inom det hälsofrämjande 
arbetet och definieras som den process där den enskilde individen eller flera individer deltar i 
beslut som ger människor möjligheten att aktivt delta i de frågor som berör dem. Praktiskt 
innebär det att individen deltar i beslutsfattandeprocesser, det berör exempelvis 
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utformningen och genomförandet av olika policybeslut, planering och utveckling av 
förändringsarbetet som påverkar deras liv.  

Samstämningspolitiken och utförandet av de olika målområdena i Agenda 2030 sker 
intersektoriellt vilken innebär att flera aktörer arbetar sektorövergripande (Frykman, 2018). 
För att kunna uppnå jämlikhet i hälsa krävs det sektorövergripande åtgärder eftersom 
folkhälsan påverkas av bestämningsfaktorer som överskrider samhällets 
organisationsstrukturer (Rinsberg, Olander, & Tillgren, 2014). 

Eftersom hälsan påverkas av ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer lyfter Agenda 
2030 upp behovet av att arbeta gemensamt för att hantera de globala utmaningarna. 
Agendan lyfter även fram behovet av att arbeta med en holistisk hälsosyn eftersom 
befolkningshälsan påverkas av olika dimensioner (Frykman, 2018). Ringsberg, Olander & 
Tillgren (2014) menar att den holistiska hälsosynen innebär en helhetssyn på hälsan och 
utgångpunkten i det hälsofrämjande arbetet är att begreppet betraktas utifrån ett salutogent 
perspektiv. Eftersom folkhälsan påverkas av den sociala, ekonomiska och fysiska miljön lyfter 
det holistiska förhållningsättet behovet att arbeta med multipla strategier för att 
sammanlänka samspelet mellan dessa dimensioner. 

Agenda 2030 har tagit fram multipla strategier och verktyg där olika ansatser används för att 
genomföra utvecklingsarbetet för en hållbar global utveckling. Enligt Ringsberg, Olander & 
Tillgren (2014) är hälsofrämjande arbetet komplext och förutsätter kunskaper om 
förändringsprocesser på individ-och samhällsnivå för att bedriva ett lyckat folkhälsoarbete. 
Det praktiska folkhälsoarbetet är aktionsorienterat i sin karaktär och kräver att de 
hälsofrämjande insatserna sammanlänkar de fysiska, sociala, andliga och ekonomiska 
dimensionerna för att arbeta holistiskt. Detta ställer krav på folkhälsoarbetaren att arbeta 
med multipla strategier där det ingår olika metoder och modeller för planering, 
genomförande och utvärdering av förändringsarbetet.  

I samband med att FN arbetat fram Brundtlandrapporten 1987, även kallad ”Our common 
future” fick begreppet hållbar utveckling sin internationella spridning. I rapporten 
definierades den mest citerade definitionen av hållbar utveckling, ”utveckling som tillgodoser 
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina 
behov” (Prop. 2017/18:249, s.10). Agenda 2030 hållbarhetsarbete grundar sig på 
förändringen för ett hållbart samhälle för planeten och för mänskligheten. Begreppet 
innefattar tre dimensioner där den sociala hållbarheten innebär ett samhälle som strävar 
efter att de mänskliga rättigheterna respekteras. Den miljömässiga hållbarheten som handlar 
om frågor kring jordklotets resurser och den ekonomiska hållbarheten som berör insatser för 
att motverka fattigdom i strävan efter att tillgodose människors grundläggande behov (Prop. 
2017/18:249). Ringsberg, Olander & Tillgren (2014) menar att hållbar utveckling är en 
princip inom hälsofrämjande arbetet vilket innebär att folkhälsoarbete ska arbetas utifrån en 
helhetssyn och långsiktighet. Detta för att säkerhetsställa att åtgärderna ska kunna 
vidmakthållas även efter implementeringsarbetet slutförts, det innebär även att det 
genomförda insatserna fortsätter ge fördelarna för befolkningshälsan.  

Agenda 2030 strävar efter att utjämna hälsoskillnader och betonar behovet av en mer 
sammansatt förståelse av utvecklingsarbetet och hur de kan åtgärdas. Eftersom de globala 
målen och förändringsarbetet sker utifrån de sju vägledande principerna för hälsofrämjande 
arbete går det att sammankoppla agendan till det praktiska folkhälsoarbetet (Frykman, 
2018). 
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2.3 Sveriges roll för jämlik hälsa globalt  
Sveriges regerings ambition är att vara ledande i det multilaterala samarbetet i 
genomförandet av Agenda 2030, både nationellt som internationellt. Det internationella 
samarbetet är idag viktigare än någonsin i modern tid. Regeringens utgångspunkt är att 
utvecklingsarbetet innebär en succesiv omställning i det globala systemet. Några 
grundläggande principer i omställningen är att ingen ska lämnas utanför, alla aktörer i 
samhället ska ha ett brett ägarskap i förändringsarbetet och att delaktigheten ska fördjupas 
över tid (Prop. 2017/18:146). 

Riksdagen fastställde Politiken för global utveckling (PGU) 2003 och har sedan dess varit ett 
centralt verktyg för genomförandet av Agenda 2030 internationellt. Utsatta människors 
perspektiv på utveckling har varit ett av de vägledande perspektiven för regeringens PGU-
arbete. Detta perspektiv inkluderar målgruppens behov, intressen och förutsättningar att 
vara med i arbetet i strävan efter att uppnå en rättvis och hållbar global utveckling. Det andra 
vägledande perspektivet för regeringens PGU-arbete är rättighetsperspektivet och innebär 
demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer som viktiga områden för 
utveckling (Prop. 2017/18:146). 

Det gemensamma engagemanget i det multilaterala samarbetet bygger på kunskap och insikt 
från lokal, nationell och global nivå. Agenda 2030 öppnar för nya möjligheter för alla aktörer 
och samhällen att samverka på nationell-och internationell nivå. Sveriges regering (Prop. 
2017/18:146) betraktar agendan som ett dynamiskt ramverk för att möjliggöra ett 
gemensamt och långsiktigt arbete. Detta för att bekämpa fattigdom och hunger, minska på 
ojämlikheter i hälsa mellan länder i strävan för att bygga rättvisa, fredliga och inkluderande 
samhällen där de mänskliga rättigheterna ska säkerhetsställas. Det innebär även 
jämställdhet, främjandet av egenmakt hos kvinnor och flickor samt ett långsiktigt arbete som 
skyddar planeten och dess naturresurser.  

2.4 Globala målen – Agenda 2030 
Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling utformades av världens stats-och 
regeringschefer vid ett FN toppmöte den 25 september 2015 (se figur 1). Fram till år 2030 vill 
världens länder driva framtiden för en hållbar och rättvis värld där alla länder strävar efter 
att utrota fattigdom och hunger, att bygga inkluderande och fredliga samhällen, 
bekämpningen av ojämlikheten inom och mellan länder, främjandet av jämställdhet och 
kvinnor och flickors egenmakt, förverkligandet av människliga rättigheter och säkerhetsställa 
planeters naturresurser (Regeringskansliet, 2018). 

Figur 1: 17 globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030 (Globala målen, 2015) 
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2.5 Svalorna Latinamerika & ideella organisationers roll i 
utvecklingsarbetet 

Sida är en statlig myndighet som strävar efter att minska fattigdomen i världen och arbetar 
på uppdrag av den svenska regeringen att bidra till att genomföra Sveriges PGU-arbete (Sida 
,2019.). Sida-bidrag finansierar till största delen Svalorna Latinamerika som varit verksam i 
Latinamerika och i Peru sedan 1959. Den ideella organisationen är en religiös och 
partipolitisk obunden medlemsförening. Svalorna Latinamerika bedriver ett 
landsbygdsutvecklingsprogram i ett bergsområde i Castilla Media som ligger i Anderna, i 
provinsen Arequipa. Området är ett boskap-och jordbrukssamhälle och är präglad av 
fattigdom där många människor lever under knappa förhållanden. Organisationens 
utvecklingsarbete innefattar organisering och kapacitetstärkning av utsatta kvinnor och 
ungdomar (Svalorna Latinamerika, 2018).  

Enligt Nikkah & Reduzan (2010) är frivilliga organisationer effektiva på att främja hållbar 
utveckling och har viktiga funktioner i genomförandet av det praktiska folkhälsoarbetet. 
Frivilliga organisationer stävar efter att minska mänskligt lidande och utjämna 
hälsoskillnader. Det kan handla om rådgivning, utvecklandet av servicetjänster, öka 
medvetenheten, förespråkande, rättshjälp eller mikrofinansiering. Utvecklandet av dessa 
tjänster skapar förutsättningar för människor att uppnå sin förmåga, kunskap och 
färdigheter för att öka kontrollen över sina liv och stärka sin egenmakt. Nikkah & Reduzan 
(2010) menar att frivilliga organisationer är duktiga på att mobilisera utsatta samhällen och 
på att skapa möjligheter för människor att ta kontrollen över sina liv. Detta görs genom att 
finansiera olika projekt, kapacitetsuppbyggnad, bidra till ökad medvetenhet, engagera sig i 
servicetjänster och främja organisering av olika självhjälpsgrupper. Andra fördelar med 
rollen som frivilliga organisationer har i utvecklingsarbetet är att de stärker lokala 
institutioner och utför kostnadseffektivare projekt än myndigheter.  

2.5.1 Folkhälsoarbetet i Peru 

Målen och delmålen i Agenda 2030 är i sin natur globala och vägledande som tar hänsyn till 
den nationella kontexten, d.v.s. kapaciteten, omständigheterna och utvecklingsnivån som 
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landet befinner sig i. Det innebär att agendan respekterar nationalstaternas inrikespolitik och 
nationella prioriteringar för att säkerhetsställa nationellt ägande i strävan efter att uppnå en 
hållbar och rättvis global utveckling (Galli, Durovic, Hanscom, & Kneževićd, 2018). 

Svalorna Latinamerikas arbete med de globala målen handlar främst om att arbeta med mål 1 
Ingen fattigdom. Tillsammans med lokala organisationer har de identifierat de 
påverkansfaktorer som håller människor kvar i fattigdom, dessa är brist på jämställdhet, 
utbildning och hälsa. Ett annat huvudmål är mål 4 God utbildning för alla där Svalorna 
Latinamerikas landsbygdsutvecklingsprogram riktar sig på att utbilda unga och kvinnor med 
relevanta kunskaper och färdigheter. Mål 5 Jämställdhet är ett annat huvudmål inom 
utvecklingsprogrammet där Svalorna Latinamerika arbetar med mansdominerade normer 
och könsstereotypa rollfördelningar i hemmet och i samhället. Jämställdhetsarbetet handlar 
även om stödjandet av kvinnors egna verksamheter och utövandet av politisk inflytande i 
samhället genom utbildning i ledarskap. Mål 13 Bekämpningen av klimatförändringar är en 
annat huvudmål som landsbygdsutvecklingsprogram arbetar med. Programmet utbildar 
människor i hållbara och ekologiska jordbruksmetoder för att effektivisera bland annat 
vattenanvändningen. Andra globala mål som Svalorna Latinamerika arbetar med är mål 2 
Ingen hunger, mål 6 Rent vatten & sanitet, mål 8 Anständiga arbetsvillkor & ekonomisk 
tillväxt, mål 10 Minskad ojämlikhet, mål 16 Fredliga & inkluderade samhällen och mål 17 
Genomförande & globalt partnerskap (Svalorna Latinamerika, 2018). 

2.6 Teoretiska perspektiv 

2.6.1 Lokal samhällsutveckling 

I strävan efter att förbättra levnadsvillkoren för människor inom ett särskilt område finns det 
två centrala begrepp inom samhällsutveckling, deltagande och empowerment. Delaktighet är 
en strategi inom det hälsofrämjande arbetet som syftar till att involvera lokalinvånarna i 
förändringsarbetet som påverkar deras liv, som följaktligen även bidrar till att uppnå 
nationella folkhälsomålen och därav delar av de globala målen (Nikkah & Reduzan, 2009).  

Lokal samhällsutveckling sker genom att främja bättre levnadsvillkor. Det sker genom att 
förbättra de sociala bestämningsfaktorerna, d.v.s. de sociala, ekologiska och ekonomiska 
förutsättningarna som människor lever i.  Nikkah & Reduzan (2009) menar att ett lyckat 
folkhälsoarbete involverar människor i de beslut som påverkar deras liv som i förlängningen 
skapar förtroende och legitimitet för utvecklingsprogrammet så att människor kan förstärka 
sin självkänsla, kunskap och utveckla nya färdigheter. Det kan ske genom att lokala 
myndigheter och andra intressenter skapar möjligheter i lokalsamhället till självhjälp och 
förutsättningar till frivilligt och aktivt deltagande i förändringsarbetet. Det krävs att 
människor ska känna känslomässig tillhörighet och meningsfullhet för att utvecklingsarbetet 
ska vara framgångsrikt. Nikkah & Reduzan (2009) hävdar att lokal samhällsutveckling 
grundar sig på två mål; den ena är stärka förutsättningar för alla invånare att förbättra sin 
hälsa och den andra innefattar involvering av människor i förändringsprocessen. Nivån av 
delaktighet kan påverka hållbarheten och effektiviteten av samhällsutvecklingen som i sin tur 
påverkar graden av livskvalitén.   
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Det finns flera olika tillvägagångsätt för samhällsutveckling. Top-down är en strategi som 
innebär sakkunnigt tillvägagångsätt som styrs och planeras främst av regeringen eller 
myndigheter och innebär att lokala medborgare är passiva i beslutsfattandeprocesser. 
Bottom-up är ett tillvägagångsätt som kommer från gräsrotsnivåer och innebär 
samhällsutveckling inifrån lokalsamhällen där regeringen och andra myndigheter har endast 
en stödjande roll i förändringsarbetet. Praktiskt innebär det att den lokala 
samhällsutvecklingen initieras och genomförs av lokalsamhället. Ett tredje tillvägagångssätt 
är partnerskap och innebär en kombination av top-down och bottom-up strategier1 (Nikkah 
& Reduzan, 2009). 

Enligt Merino, Negrillo & Castellano (2013) har tidigare utvecklingsprogram i Peru präglats 
av ett top-down tillvägagångsätt vilket har resulterat i konflikter i området eftersom 
programmen inte tagit hänsyn till individernas åsikter och kännedom. På sikt ledde det till 
brist på integrering mellan utvecklingsprogrammet och lokalsamhället. Toomey (2009) 
menar att det är av betydelse att aktörerna som implementerar utvecklingsarbetet förstår 
vilken roll de spelar och vilket tillvägagångsätt som är effektivast att interagera med 
lokalsamhället. En ökad medvetenhet uppstod medföljd av en progressiv förändring kring 
tillvägagångssätten för utvecklingsprocesser. Merino, Negrillo & Castellano (2013) menar att 
ett bottom-up perspektiv innebär ett mer inkluderande tillvägagångsätt och därav blev det 
alltmer integrerat i utvecklingsprogrammen i Peru. Den integrerade strategin skulle stärka 
individens och lokalsamhällets maktmobilisering genom att främja demokratiska och 
effektiva utvecklingsprocesser.   

2.7 Community participation  

Community participation definieras som frivillig medverkan, ett samhällsengagemang eller 
partnerskap mellan olika aktörer i ett förändringsarbete som strävar efter att bidra till 
nationell utveckling (Chitambo, Smith, & Ehlers, 2002).  

Enligt Nikkah & Reduzan (2009) innebär deltagande att lokala medborgare är involverade i 
beslutsfattandeprocesser där de får möjlighet att uttrycka sina önskemål och prioriteringar 
för samhällsutvecklingen som påverkar deras hälsa. I planeringsfasen innefattar det 
målformulering och målsättning. Det innefattar även mobilisering i form av att stödja 
organisatoriska strukturer inom lokalsamhället, kapacitetsstärkning och öka medvetenheten. 
I implementeringsfasen kan det innebära att lokala medborgare genom sitt deltagande bidrar 
till att genomföra aktiviteter och bidrar med sina erfarenheter till förbättringar i 
utvärderingsfasen. Syftet med delaktighet är att utifrån gemensamma insatser och 
engagemang mobilisera sig själva i strävan efter att uppnå gemensamma mål som påverkar 
individens hälsa. Möjligheten att delta i förändringsarbete som påverkar individens hälsa är 
en grundläggande mänsklig rättighet och förutsättning för ett inkluderande och demokratiskt 
samhälle (Nikkah & Reduzan, 2009). Det är viktigt att inkludera utsatta befolkningsgrupper 
som exempelvis kvinnor, minoritetsgrupper, socioekonomiska grupper. Det är betydande att 
ta hänsyn till dessa människors olika behov, sårbarhet och prioriteringar (Vijayanthi, 2002). 
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2.7.1 Empowerment  

En viktig byggsten i det hälsofrämjande arbetet och i lokal samhällsutveckling är huruvida 
lokalsamhället blir empowered. Förstärkandet av lokalsamhället varierar beroende på graden 
av delaktighet från de lokala medborgarna. Empowerment handlar om maktdimensionen 
inom hälsa och möjligheten till stärkandet av individens egenmakt. Begreppet grundar sig på 
principen att makt är föränderlig, vilket innebär att individer kan förändra sin maktposition. 
Empowerment blir möjlig eftersom makt är föränderlig. En annan princip inom 
empowerment är att makt kan expandera (Nikkah & Reduzan, 2009). I strävan efter att 
stärka lokalbefolkningens hälsa och välbefinnande innebär empowerment den processen som 
möjliggör för de lokala medborgarna att stärka sin kontroll att uppnå sina mål. 
Empowerment definieras även som individens färdigheter att få ökat inflytande över sociala, 
ekonomiska och politiska processer (Berry, Murphy, & Coser, 2014). Detta kan ske som en 
konsekvens av ökad medvetenhet genom information, kunskaper, utvecklandet av nya 
färdigheter, deltagande inom beslutsprocesser och kapacitetsstärkande. Maktmobiliseringen 
är produkt av community participation (Nikkah & Reduzan, 2009). 

 

2.7.2 Tidigare forskning  

Tidigare forskning har studerat kontextuella problem med community participation och 
analyserat när teorin är lämplig som policyverktyg eller strategi för lokalt folkhälsoarbete. 
Enligt Irvin & Stansbury (2004) kan fördelarna med community participation vid 
beslutsfattandeprocesser bidra till förbättrade kunskaper på individnivå i form av utbildning 
där lokala medborgare utbildas i organisering, mobilisering och kapacitetsstärkning. En 
annan fördel är delaktighet och inflytande över beslutsprocesser som i sin tur bidrar till 
engagemang och meningsfullhet. På samhällsnivå kan det leda till att bygga strategiska 
allianser, skapa förtroende och legitimitet för beslutfattande organ och framtida 
folkhälsoinsatser. Irvin & Stansbury (2004) menar att det även kan resultera i bättre policyer 
och bättre implementeringsarbete. Nackdelarna med community participation på individnivå 
är att deltagande är tidskrävande, långtråkigt och är oviktig om besluten ignoreras och det 
kan även bidra till sämre politiska beslut. Nackdelarna på samhällsnivå är community 
participation är tidskrävande, kostsamt, kan leda till missförtroende hos beslutsfattande 
organ, minskat beslutsfattande kontroll och minskad budget för implementeringsarbetet 
(Irvin & Stansbury, 2004). 

2.8 Problemformulering 
I regeringens PGU-arbete är en vägledande princip att ta hänsyn till utsatta människors 
behov, intressen och förutsättningar att involveras i utvecklingsarbetet som påverkar deras 
liv i strävan efter att nå en rättvis och hållbar global utveckling. I det hälsofrämjande arbetet 
är en grundläggande princip att involvera målgruppen att delta i förändringsarbetet för att 
kunna säkerhetsställa vidmakthållande efter att implementeringsarbetet slutförts i området. 
Denna fältstudie fokuserar på två faktorer, den ena är hur Svalorna Latinamerika strategisk 
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involverar lokala medborgare att delta i utvecklingsarbetet för att främja hållbara och 
effektiva utvecklingsprocesser. Den andra faktorn är hur organisationen arbetar för att 
säkerhetsställa vidmakthållande efter att implementeringsarbete slutförts.  

3 SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med fältstudien är att analysera hur Svalorna Latinamerika arbetar strategiskt på 
lokalnivå med att involvera medborgare att delta i utvecklingsarbetet. Hälsofrämjande 
arbetet bygger på de globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030). 

- Hur tillämpas delaktighet som strategi för att involvera lokala medborgare att delta i 
utvecklingsarbetet på lokalnivå? 

- Vilka effekter har medborgarnas delaktighet inneburit för den lokala 
samhällsutvecklingen? 

- Vilka är hindren och facilitatorer för att involvera lokala invånarna i 
utvecklingsarbetet?  

4 METOD & MATERIAL  

I detta avsnitt kommer den vetenskapsteoretiska ingången att beskrivas. Vidare presenteras 
val av studiedesign, urval, datainsamlingsmetod och analysmetod. Metodavsnittet avslutas 
med kvalitetskriterier och forskningsetiska ställningstaganden.  

4.1 Studiedesign  
En kvalitativ studiedesign med en deduktiv ansats har valts för denna fältstudie. En kvalitativ 
metod med hermeneutisk vetenskap syftar till att tolka och förstå ett fenomen eller 
sammanhang. I denna studie handlar det om att studera på vilket sätt en organisation 
fungerar. Tolkningen och förståelsen av Svalorna Latinamerika medarbetares erfarenhet 
kring organisationens strategiska arbete för involvering av lokala medborgare i 
utvecklingsarbetet är centrala i valet av denna studiedesign. Möjligheten att kunna ställa 
följdfrågor i en intervju kan berika undersökningsmaterialet (Bryman, 2008). 
 
En deduktiv ansats utgår från en teori eller modell som redan forskats metodiskt eller 
empiriskt. Denna fältstudie tar sitt avstamp i en befintlig teori som kommer prövas 
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empiriskt. Den teoretiska referensramen har styrt frågorna som ställts under fältstudien och 
datainsamlingsprocessen (Bryman, 2008). Teorin är ett verktyg som ger förförståelse under 
hela forskningsprocessen för att kunna sätta sig in i intervjupersonens synvinkel i strävan 
efter att förstå det studerade fenomenet eller sammanhanget (Patel & Davidson, 2015). 
Teorin grundar sig utifrån Nikkah & Redzuan (2009) empiriska undersökning kring 
delaktighet som strategi för maktmobilisering och lokal samhällsutveckling.  

4.2 Urval 
Syftet med ett målstyrt urval är att urvalstekniken är strategiskt genomtänkt med anknytning 
till studiens syfte där kriterierna handlar om lämplig information och erfarenhet till området 
(Bryman, 2008). Urvalsgruppen för denna studie blev Svalorna Latinamerikas medarbetare 
som genomför utvecklingsarbete på lokalnivå i Peru. För att berika resultatet valdes en 
bakgrundsvariation i form av positioner inom organisationen. Intervjupersoner valdes från 
organisationens ledningsgrupp och fältarbetare, totalt intervjuades sex medarbetare. För att 
kunna få kontakt med organisationens medarbetare kontaktades representanten för Svalorna 
Latinamerika i Peru och programkoordinatorn. Tillsammans med representanten och 
programkoordinatorn skickades det ut ett missivbrev med information kring fältstudiens 
innehåll och etiska hänsynstagande (se bilaga A). Det skickades även med ett intervjuschema 
där medarbetarna fick möjligheten att boka en intervjutid anpassad till 
utvecklingsprogrammets schema.  

4.3 Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingsmetoden bestod av semistrukturerade intervjuer vilket Bryman (2008) menar 
att intervjufrågorna ställs utifrån en intervjuguide, en uppsättning av frågor (se bilaga B). 
Intervjufrågorna grundades på teorin och på de påverkansfaktorer som ligger till grund för 
teorin. Frågorna kategoriserades utifrån fyra teman; om organisationen arbetade strategiskt 
med teorin, hur tillämpades teorin utifrån påverkansfaktorerna, effekterna av tillämpningen 
av teorin och hinder samt facilitatorer för tillämpningen av teorin. Frågorna ställdes på 
spanska och spelades in med författarens telefon. Frågornas ordningsföljd varierade och det 
ställdes följdfrågor för de svar som uppfattades som viktiga för fältstudien. En pilotintervju 
genomförandes tillsammans med programkoordinatorn för att justera frågorna och anpassa 
språket så att intervjupersonerna inte tolkar frågorna annorlunda.  

Totalt genomfördes sex intervjuer under två veckors period. Tre intervjuer skedde på 
organisationens huvudkontor och resterande tre utfördes på landsbygden där fältarbetarna 
arbetar. Intervjuerna varade från 22 till 36 minuter. Först transkriberandes intervjuerna på 
spanska för att förstå helheten därefter översattes transkriberingen till svenska. Efter 
översättningen av transkriberingen kodades varje intervjuperson till en siffra, exempelvis 
intervjuperson 1.  
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4.4 Analys 
I samband med transkriberingen och översättningen möjliggjordes en nära bekantskap med 
materialet där det förenklade förståelsen att inta objektets och subjektets synvinkel i strävan 
efter att sätta dessa synsätt i relation till varandra (Patel & Davidson, 2015). 

Under analysprocessen tillämpades en manifest innehållsanalys som använts för att tolka 
olika djup av texter och data. Syftet var att uppnå en bred förståelse och ett innehållsrikt 
material för det studerande fenomenet eller sammanhanget. Enligt Elo & Kygnäs (2007) är 
innehållsanalysen en systematisk metod som objektivt organiserar det insamlade materialet. 
Manifest innehållsanalysens infallsvinkel enlig Granheim & Lundman (2004) är det som 
uttryckligen framkommit under intervjuerna. Den systematiska organiseringen av det 
insamlade materialet består av kondensering, kodning och kategorisering. Granheim & 
Lundman (2004) menar att fraser och meningar som anses vara relevanta för studien plockas 
ut och får inte vara taget ur kontext utan ska redovisas så att sammanhanget blir begripligt. 
Dessa fraser och meningar utgör meningsbärande enheter. Vidare kondenseras meningarna 
vilket innebär meningsnedbrytning som ska återspegla informationen från de 
meningsbärande enheterna.  Därefter kodades den kondenserade meningsenheten med 
kodord som identifierar meningens innehåll. Slutligen skapar koderna underkategorier som 
därefter sammanförs till huvudkategorier. Huvudkategorierna svarar på fältstudiens syfte 
och frågeställningar (Bryman,2008). 

4.5 Kvalitetskriterium 
Tillförlitligheten är viktig för att säkerhetsställa studiens kvalité, därav är det viktigt att 
undersökningen utförs i enlighet med forskningsregler som existerar. En viktig del av 
kvalitetssäkringen inom kvalitativ forskning innefattar begrepp som trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att konfirmera (Bryman, 2008).  

För att säkerhetsställa fältstudiens tillförlitlighet skedde en kontinuerlig kvalitetssäkring.  
Valet av ett målstyrt urval baserades på lämpligheten och på kompetens med relevans för 
fältstudiens syfte i strävan efter att uppnå pålitlighet. Ytterligare en kvalitetssäkring skedde 
vid valet av en bred bakgrundsvariation av medarbetare för att fånga fler perspektiv som kan 
berika resultatet. För att uppnå trovärdighet och en hög grad av sanningsenlighet av det 
insamlade materialet menar Bryman (2008) att det krävs att intervjupersonerna förstår 
intervjufrågorna och inte tolkar frågorna olika. En pilotintervju genomfördes tillsammans 
med programkoordinatorn för att säkerhetsställa att intervjufrågorna var begripliga genom 
att anpassa termer och språk. Enligt Bryman (2008) är en viktig del av trovärdigheten 
huruvida det insamlade materialet speglar intervjupersonernas verklighet. För att 
säkerhetsställa sanningsenligheten av intervjupersonerna berättelser kontaktades de efter 
översättningen av transkriberingen för att bekräfta om materialet återspeglar deras 
berättelser. Bryman (2008) menar att studiens pålitlighet innefattar fullständig och 
tillgänglig redogörelse av hela forskningsprocessen med stöd av pålitlig vetenskaplig 
forskning och litteratur. Denna studie beskriver i metodavsnittet varje fas av 
forskningsprocessen i syfte om att anta ett granskande synsätt så andra kan göra liknande 
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studier. Bryman (2008) hävdar att överförbarheten innefattar i vilken omfattning resultaten 
är i en annan miljö. Detta har beaktats genom att beskriva hur olika aktörer kan arbeta med 
att involvera offentliga och privata sektorn i det hälsofrämjande utvecklingsarbetet. Möjlighet 
att konfirmera handlar om att säkerhetsställa att studien inte påverkats av personliga 
intressen och värderingar. För att kvalitetssäkra detta transkriberades intervjuerna ordagrant 
och efter översättningen bekräftades det om det insamlade materialet återspeglade 
intervjupersonernas berättelser. Det som framkom under intervjuerna togs stöd av litteratur 
och teorier.  

4.6 Etiska överväganden  
För att ta hänsyn till intervjupersonerna handlar de grundläggande etiska principerna om 
integritet, anonymitet, konfidentialitet och frivillighet. Vetenskapsrådet har tagit fram fyra 
etiska principer som ska vägleda all vetenskaplig forskning, dessa är; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2012). 

I missivbrevet som skickades ut till intervjupersonerna fanns det fullständig information 
kring studiens innehåll, ändamål och villkor. Det presenterades bland annat att deltagandet 
var frivilligt och deras rätt att avsluta intervjun om de så önskade. Enligt Vetenskapsrådet 
(2012) har forskaren en skyldighet att informera om intervjupersonens frivillighet och 
beaktandet av resterande forskningsetiska principer. Vidare beskrevs det att fältstudien 
kommer tillgängliggöras för allmänheten genom DIVA-och MFS-portalen efter att studien 
blivit godkänt. Genom att skriftligt och muntligt tacka ja till intervjutiden uppfylldes 
samtyckeskravet. Eftersom det kan vara känsligt att prata om individens egna subjektiva 
erfarenheter av det arbete som genomförts på arbetsplatsen har det varit viktigt att 
konfidentialitetskravet genomsyrat undersökningsprocessen. Konfidentialitetskravet har 
beaktats genom sekretess och skyddandet av känsliga personuppgifter från obehöriga. 
Intervjupersonerna har under resultatavsnittet valts att benämnas med koder för att inte 
avslöja intervjupersonens identitet. Nyttjandekravet handlar om det insamlade materialet 
och får endast användas för forskningsändamålet och det presenterades i missivbrevet.  

5 RESULTAT 

I resultatavsnittet kommer fältstudiens resultat redovisas genom att förklara 
kategoriseringen av innehållsanalysen (se bilaga C). Huvudkategorierna besvarar fältstudiens 
frågeställningar och underkategorierna ger djupgående inblick i varje huvudkategori. 
Huvudkategorierna kommer att redovisas under egenrubrik.  
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5.1 Delaktighet som strategi  
Alla intervjupersoner ansåg att ett samarbete med medborgaren var grundläggande för att 
kunna genomföra ett lyckat utvecklingsarbete. Landsbygdsutvecklingsprogrammets 
huvudfokus var ett aktivt delaktagande i beslutsprocesser i form av planering, genomförande 
och utvärdering. Motiven varierade, intervjuperson 6 uttryckte att behovet att involvera de 
lokala medborgarna i beslutsfattandeprocesserna grundade sig på kunskapsutveckling. Fokus 
hamnade på utbildning så att individen fick möjlighet att lära sig hur de beslutsfattande 
processerna såg ut.  

”Programmet prioriterar förstärkandet av kunskap och färdigheter. Det betyder att 
medborgarna bör vara delaktiga i beslutsprocesser så att de kan lära sig 
processerna.” (Intervjuperson 6) 

5.1.1 Partnership & samarbete 

Ett annat motiv till varför organisationen främjar delaktighet i beslutsfattandeprocesser 
grundade sig på möjligheten att få information om vilka förstärkande aktiviteter de lokala 
medborgarna var intresserad av. Syftet var att öka förutsättningarna att de lokala 
medborgarna skulle delta utvecklingsprogrammet och i de aktiviteter de själva uttryckt de är 
intresserade av.  

”Genom samtal med målgruppen planeras det vilka förstärkande aktiviteter som de 
är intresserade av. Vi kan inte komma som organisation och bestämma själv vilka 
aktiviteter som ska genomföras, då deltar målgruppen inte. I form av samarbete 
kommer vi fram vilka aktiviteter som är lämpliga.” (Intervjuperson 5) 

Det framgick även att involveringen av lokala medborgare i beslutsprocesser skapade 
förutsättningar att kunna öka deras delaktighet i utvecklingsprogrammet genom att ta reda 
på vilka behov och förutsättningar målgruppen hade för att kunna delta i programmet. På 
grund av att området är präglat av ett boskaps-och jordbrukssamhälle uppstod det olika 
förutsättningar att kunna delta i programmets aktiviteter. Motivet att involvera medborgarna 
i ett samarbete grundade sig på att ta reda på målgruppens behov och förutsättningar. 

” Vår strategi för att uppnå lokal utveckling är genom medborgarnas deltagande 
och det sker genom att involvera dem i besluten som berör dem själva. Genom ett 
samarbete med medborgaren kan vi som program ta reda på vilka behov och 
förutsättningar målgruppen har för själva kunna bli del av sin egna lokala 
samhällsutveckling.” (Intervjuperson 4) 

Ett behov som framgick i fältstudien visade sig vara behovet att kunna identifiera sig med 
utvecklingsprogrammet. Denna identifiering skapade förtroende, allianser och legitimitet för 
utvecklingsarbetet. Identifieringen var en grundläggande förutsättning för att möjliggöra de 
lokala medborgarnas deltagande i området. Genom att involvera medborgarna i 
beslutsfattandeprocesser möjliggjordes det att individen fick inflytande över det arbetet som 
skulle genomföras. Att få möjligheten att göra sin röst hörd och föreslå förslag skapade 
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identifieringen med utvecklingsprogrammet och med det förändringsarbetet som skulle 
genomföras, vilket i sin tur förenklade implementeringsarbetet.  

”Det är viktigt att integrera utsatta grupper och det är därför vi arbetar med 
delaktighet. För oss innebär det att vi har möten där individen kan få inflytande 
genom att föreslå förbättringar och få möjlighet att identifiera sig med det arbete 
som ska utföras lokalt.” (Intervjuperson 3) 

5.2 Maktmobilisering & empowerment 

5.2.1 Förstärkande aktiviteter 

Det framgick att organisationens landsbygdsutvecklingsprogram hade delaktighet som 
grundläggande strategi och empowerment som slutmål för att möjliggöra att lokala 
medborgarna blev huvudaktörer i sin egna lokala samhällsutveckling. Genom medborgarnas 
delaktighet i utvecklingsprogrammets förstärkande aktiviteter skapades det möjligheter på 
individnivå att kunna stärka medborgarens egenmakt och på samhällsnivå 
maktmobiliseringen av lokalsamhället. Landsbygdsutvecklingsprogrammet fokuserar på 
utsatta människor i samhället i strävan efter att förbättra deras hälsa och välbefinnande 
genom förbättrade livsvillkor. Eftersom Perus landsbygd är präglad av en stark machokultur 
är jämställdhetsarbetet ett av programmets huvudfokus för att kunna förbättra livsvillkoren 
för en av de mest utsatta grupperna i området. För att lyckas med att stärka kvinnans hälsa 
och livsvillkor deltog kvinnorna på utbildningar och workshops där de bland annat fick lära 
sig ledarskap, självkänsla, hållbarjordbruksmetoder, organisering och företagsekonomi. 

”För att säkerställa att medborgarna kan delta i offentliga utrymmen utbildas de i 
självkänsla och ledarskap. Detta är ett exempel på hur vi förbättrar jämställdheten i 
området. Idag finns det fler kvinnor som vågar delta i val eller utföra egna 
utvecklingsprojekt som bidrar till lokal utveckling” (Intervjuperson 2) 

5.2.2 Maktmobilisering genom organisering 

Ett annat huvudfokus strävade efter att öka lokalsamhällets delaktighet i 
landsbygdsutvecklingsprogrammet är förstärkningen av områdets organisationsstrukturer 
och institutionalisering. Genom utbildningar och workshops har programmet stärkt 
individers, föreningars och organisationers kunskaper och färdigheter så att själva kan 
förbättra sina livsvillkor och bidra till sin lokala samhällsutveckling.  Detta kunde ske genom 
utövandet att sina medborgliga rättigheter i strävan efter att uppnå sina egna mål på 
organisationsnivå.  

”Förstärkningen av organisationsstrukturer inom lokalsamhället är inriktat på att 
öka deltagande på ett organiserat sätt. Genom att träna dem i ledningsprocesser 
och till exempel produktmarknadsföring kan de som en förening förbättra sin 
inkomst av sina produkter.” (Intervjuperson 4) 
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Det framgick även att organisationens landsbygdsutvecklingsprogram hållbarhetsfokus 
grundade sig i individens och lokalsamhällets kapacitetsuppbyggnad. Genom förstärkande 
aktiviteter kunde individer, föreningar och organisationer stärka sin egenmakt och slutligen 
vara ledande i den lokala samhällsutvecklingen. Slutmålet av lokalsamhällets delaktighet i 
utvecklingsprogrammet är maktmobiliseringen.  

”Den personen som blivit empowered kallar vi främjare, ”Vår långsiktiga och 
grundläggande strategi som organisation för att uppnå hållbarhet i det arbetet som 
har utförts i området är maktförstärkandet av kunskaper och färdigheter. När vi 
inte finns i området längre kan medborgarna själva vara ledande i sin egna lokala 
utveckling. Vår princip som organisation är – vi ger inte fisken, vi lär de att fiska.” 
(Intervjuperson 3) 

Målet med maktmobiliseringen var att säkerhetsställa ett vidmakthållande av de 
utvecklingsprocesser och arbete som utförts i området genom förstärkandet av individens 
egenmakt. Organisationen arbetar med empowerment i strävan efter att de genomförda 
insatserna ska skapa möjligheter för medborgarna att förbättra deras hälsa och 
välbefinnande efter att organisationen inte längre är kvar i området.   

”Eftersom de återvänder till sina familjer men sina ny lärda kunskaper och för de 
vidare till sin familj och andra familjer och sitt område. Genom att förstärka 
kunskaper och färdigheter kan vi försäkra ett vidmakthållande till 
utvecklingsprocessen som påbörjats i området” (Intervjuperson 1) 

Förstärkandet av individens egenmakt som en vidmakthållande strategi är det 
intervjupersonen 2 menar är landsbygdsutvecklingsprogrammets hållbarhetsarbete. När 
individen har stärkt sin egenmakt genom sin delaktighet är det kunskapen som består i 
området som kommer leda till den fortsatta lokala samhällsutvecklingen.  

” Hållbarhetsarbetet som utförs av vårt utvecklingsprogram grundar sig på 
förstärkningen av kunskaper och färdigheter av målgruppen och området. Vi 
värdesätter kunskapen eftersom att kunskapen inte går sönder, den är för evigt.” 
(Intervjuperson 2) 

5.3 Effekterna av tillämpningen av delaktighet som strategi  

5.3.1 Organisering & jämställdhet 

På samhällsnivå har tillämpningen av delaktighet som strategi i beslutsfattandeprocesser 
inneburit att lokala medborgare, föreningar, organisationer och lokala myndigheter tagit ett 
större ansvar i sin roll som aktör i den lokala samhällsutvecklingen. Genom förstärkandet av 
kunskaper och färdigheter har det bidragit till förbättrade organisationsstrukturer, 
institutionalisering av den privata och offentliga sektorn och ett större utövande av 
medborgliga rättigheter. Det har inneburit en större medvetenhet i området att föreslå 
förbättringar för den lokala utvecklingen inom den privata och offentliga sektorn. De utsatta 
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gruppernas utövande av sina medborgliga rättigheter är en central utgångspunkt för att 
lokala medborgare aktivt ska delta i sin egen samhällsutveckling.  

” Ett av de största framstegen för den lokala samhällsutvecklingen är att fler 
familjer är delaktiga i lokala utvecklingsprocesser. Det vill säga att de deltar i 
planeringsprocesser, de antar ledarskapspositioner där de tar ställning i styrelser. 
Det finns större medvetenhet om att organisera sig och delta i beslut där de får 
utöva sina medborgerliga rättigheter.” (Intervjuperson 4) 

5.3.2 Egenmakt 

På individnivå har tillämpningen av delaktighet som strategi i beslutsfattandeprocesser för 
medborgaren inneburit kapacitetsstärkning och egenmakt. Den lokala medborgaren har fått 
fler möjligheter att utvecklas och förbättra sina livsvillkor. För kvinnorna som är en av de 
mest utsatta grupperna i Perus landsbygd har förstärkandet av deras egenmakt inneburit 
förbättrade livsvillkor. Som ett resultat av kvinnans delaktighet i beslutsfattandeprocesser 
har utvecklingsprogrammet kunnat möta kvinnornas behov och förutsättningar. Detta har 
lett till ett ökat deltagande bland kvinnor i området inom programmets förstärkande 
aktiviteter. Genom stärkandet av kvinnornas egenmakt har de kunnat förbättra sina 
produkter och sina verksamheter och därmed ökat sina inkomster och brutit sin 
beroendeställning till mannen. På samhällsnivå har förstärkandet av kvinnas egenmakt 
inneburit en starkare position både i hemmet och socialt.  

” Ett av framtagen som utvecklingsprogrammet medfört för den lokala utvecklingen 
är kvinnornas förbättrade ställning i samhället. Detta var vi lyckats med på grund av 
den tekniska assistansen där kvinnorna har lärt sig att förbättra sina produkter 
vilket har ökat kvinnornas inkomst i hemmet och lett till av vara mer oberoende av 
männen.” (Intervjuperson 5)  

5.4 Hinder & facilitatorer  

5.4.1 Ojämställdhet  

Det framkom att ett av de största hindren för att involvera större delar av lokalsamhället i 
utvecklingsarbetet var på grund av ojämställdheten i området. Perus landsbygd är präglad av 
en stark machokultur vilken hindrar många kvinnor att kunna delta i programmets 
förstärkande aktiviteter. Ämnen som medborgliga rättigheter och sexuella och reproduktiva 
rättigheter är tabubelagda samtalsämnen som många män inte vill att kvinnor ska lära sig 
och därav förhindrar kvinnors delaktighet i utvecklingsprogrammet.  

”Hinder för deltagande i landsbygden är mestadels machosamhället. Det är mannen 
som bestämmer och i många fall vill han inte att kvinnan ska delta programmet. Att 
prata om rättigheter är ett tabubelagt tema och något som är svårt att jobba med.” 
(Intervjuperson 1) 
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5.4.2 Ojämlikhet 

Ojämlikheter i geografiska förutsättningar försvårar även delaktigheten för många lokala 
medborgare. Intervjuperson 6 hävdar att transportmöjligheterna ser olika ut beroende på 
vilken by medborgaren bor i vilket innebär att vissa medborgare har mindre förutsättningar 
än andra att delta i organisationens landsbygdsutvecklingsprogram.   

” En av svårigheterna med att få målgruppen att delta är transporten, på grund av det 
olika geografiska förutsättningar når vi inte ut till alla önskade personer.” 
(Intervjuperson 6) 

5.4.3 Ägarskap 

Det framgick även att organisationens framgångsfaktorer för möjliggörandet av 
medborgarnas delaktighet var förtroende som skapades vid inkluderingen av lokala 
medborgare i beslutsprocesserna. Möjliggörandet för medborgaren att göra sin röst hörd 
genom utövandet av sina medborgliga rättigheter skapade legitimitet för 
utvecklingsprogrammet. På sikt ökade det lokalsamhällets deltagande i programmets 
aktiviteter och därmed förenklade implementeringsarbetet.  

”Det skapar förtroende långsiktigt att låta lokala medborgare inkluderas i besluten som 
berör de eftersom vi skapar möjligheter för invånarna att utöva sina medborgerliga 
rättigheter.” (Intervjuperson 1) 

5.4.4 Samarbete 

En annan framgångsfaktor för möjliggörandet av medborgarens delaktighet i 
utvecklingsprogrammet var förståelsen för den kulturella kontexten. Denna förståelse 
utgjorde ett centralt tillvägagångssätt för att nå ut till medborgarna i syfte om att förstå deras 
behov samt förutsättningar att delta i programmets aktiviteter. Förståelsen för den kulturella 
kontexten bidrog även till att bygga förtroende och allianser mellan organisationen och 
lokalsamhället och därmed öka deras deltagande och effektiviteten av 
implementeringsarbetet.   

” Vi måste som fältarbetare förstå och anpassa oss till området kultur. Vi kan inte tro att 
vi ska prata om sexuella och reproduktiva rättigheter och förvänta oss att aktiviteten ska 
vara full. Genom att förstå områdets kultur vi bygga förtroende och allianser. ” 
(Intervjuperson 6) 
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6 DISKUSSION 

I diskussionsavsnittet diskuteras val av metod som tillämpats vid genomförandet av studien. 
Därpå diskuteras fältstudiens resultat kritiskt i relation till teorin med stöd av vetenskapliga 
referenser.  

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Diskussion om metodval 

I strävan efter att undersöka Svalorna Latinamerikas medarbetarnas erfarenhet kring 
folkhälsoarbetet som utförs i Peru ansågs kvalitativ metod som mest lämplig. Eftersom 
fältstudien syftade till att få detaljrika beskrivningar kring medarbetarnas erfarenheter 
bedömdes den kvantitativa metoden inte tillämpbar för den angivna forskningsfrågan. Enligt 
Bryman (2008) strävar den kvantitativa metoden att kvantifiera data med målet att bepröva 
statistiska hypoteser. En kvantitativ metod hade varit lämplig om syftet var att påvisa hur 
stor andel av den lokala befolkningen som deltar i utvecklingsprogrammet, eller att 
undersöka vilka statistiska samband som förekommer vid tillämpningen av delaktighet som 
strategi i ett område jämfört med ett annat område som inte tillämpar strategin. Eftersom 
den kvalitativa metoden strävar efter en djupare förståelse och nya perspektiv ansågs 
flexibiliteten i den kvalitativa metoden som mest lämplig för att besvara fältstudiens syfte. 
Bryman (2008) menar att det är svårt att generalisera till en större population på grund av 
det låga antalet deltagare inom den kvalitativa forskningsmetoden. Dock är styrkan med 
kvalitativ metod den djupa förståelsen och de nya perspektiven som framkommer under 
undersökningen. Vidare kan det framtagna materialet användas som empiriskt underlag av 
andra frivilliga organisationer, föreningar eller andra intressenter för att inkludera 
människor i det praktiska folkhälsoarbetet.  

6.1.2 Diskussion om urval 

I fältstudien tillämpades det ett målstyrt urval med relevans till studiens syfte. 
Urvalsgruppen var strategiskt genomtänkt och valdes med en bakgrundsvariation för att 
kunna berika resultatet. Bryman (2008) menar att ett målstyrt urval inte kan generaliseras 
till en större population eftersom det är en fråga om icke-sannolikhetsurval. Dock strävar inte 
fältstudien att generalisera utan att få djupare förståelse för hur en teori kan tillämpas i ett 
sammanhang. Det låga antalet kan också ifrågasätta hur trovärdig och representativt 
resultatet är. På grund av tidsbrist och medarbetarnas dynamiska schema var det dock svårt 
att få tag i fler intervjupersoner. Däremot ansågs det finnas en viss mättnad som svarade på 
fältstudiens syfte och frågeställningar efter datainsamlingen på grund av medarbetarnas 
kunskap och erfarenheter kring organisationens folkhälsoarbete.  
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6.1.3 Diskussion om datainsamlingsmetod  

Datainsamlingsmetoden bestod av semistrukturerade intervjuer som enligt Bryman (2008) 
är en uppsättning av förbestämda frågor som ska svara på studien syfte och frågeställningar. 
Denna intervjuform underlättade intervjuprocessen då intervjuguiden fungerade som ett 
ramverk för de olika ämnen som intervjun skulle hålla sig inom. Intervjuformen gav även 
intervjupersonerna friheten att utveckla sina svar och möjligheten att ställa följdfrågor för de 
svar som var relevanta för forskningsfrågan. Kvale & Brinkman (2014) hävdar att 
intervjuguiden kan underlätta struktureringen av intervjun och analysprocessen. Eftersom 
fältstudien har en deduktiv ansats underlättade intervjuguiden att dela upp teorins olika 
påverkansfaktorer i olika teman och därav enklare att analysera om medarbetarna arbetar 
med teorins olika påverkansfaktorer. Samspelet mellan forskaren och intervjupersonen är 
viktig för att möjliggöra en bekväm och trivsam stämning enligt Kvale & Brinkman (2014). 
Eftersom författaren tidigare gjort en utomlandspraktik hos organisationen i Peru fanns det 
positivt bekantskap med medarbetarna som bidrog till en bekväm och trivsam stämning 
under intervjuprocessen.  

6.1.4 Analysdiskussion 

Det insamlade materialet transkriberades på spanska för att erhålla bilden som 
intervjupersoner sagt. Därefter översattes det transkriberade materialet till svenska, vilket 
förlängde transkriberingstiden. Eftersom vissa termer och uttryck är annorlunda på 
respektive språk blev det svårt och tidskrävande att hålla det översatta meningarna så nära 
som möjligt den ursprungliga texten. För att säkerhetsställa att trovärdigheten och 
sanningsenligheten i det insamlade materialet överensstämmer med intervjupersonernas 
berättelser kontaktades de efter översättningen för att bekräfta om materialet återspeglar det 
de har sagt. Dock kan det vara svårt att minnas exakt vad som sagts i en intervju som 
genomförts två veckor tidigare. Vad de kunde minnas i generella drag bekräftades dock och 
därmed godkändes materialet.   

Enligt Granheim & Lundman (2004) innebär manifest innehållsanalys det 
intervjupersonerna direkt uttryckt under intervjun. Den manifesta innehållsanalysen ställer 
inte höga krav på intervjuarens analytiska förmåga och därav minskas risken att förvränga 
det som framkommit under intervjuprocessen. Granheim & Lundman (2004) hävdar att i 
kvalitativa forskningsstudier kan förförståelsen påverka studiens resultat och därav 
trovärdigheten. Den manifesta innehållsanalysen kan minska risken för feltolkningar 
eftersom det är en systematisk metod som objektivt organiserar det insamlande materialet 
(Elo & Kygnäs, 2007). Under litteratursökningen hittades ingen vetenskaplig artikel som 
endast beskrev delaktighet som en teori, däremot användas vetenskaplig litteratur som 
empiriskt beprövat teorin och detta underlag är förförståelsen som ligger till grund för denna 
fältstudie.  
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6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Diskussion om delaktighet som strategi  

Det framgick att Svalorna Latinamerikas landsbygdsutvecklingsprogram i Peru har två 
huvudmål för den lokala samhällsutvecklingen. Den ena handlar om att förbättra utsatta 
människors livsvillkor och den andra är att involvera lokala medborgare i den lokala 
utvecklingsprocessen. Nikkah & Reduzan (2009) menar att utvecklingsprogrammens 
effektivitet och hållbarhet påverkas av graden av medborgarens delaktighet. Graden av 
medborgarens delaktighet påverkar i sin tur graden av individens egenmakt och 
maktmobilisering. Under fältstudien framkom det att medarbetarna var välbekanta med 
innebörden av begreppen delaktighet, empowerment och hållbarhet. Det framgick att det 
fanns en tydlig struktur och kunskap inom organisationen kring synen på ett hållbart och 
effektivt förändringsarbete. Medarbetarnas erfarenhet av ett lyckat utvecklingsarbete på 
lokalnivå är organisationens tillvägagångssätt att involvera de lokala medborgarna i det 
folkhälsoarbete som påverkar deras liv. Det framkom att delaktighet som strategi är den 
grundläggande principen för att kunna påverka hållbarheten och effektiviteten av den lokala 
samhällsutvecklingen. Målet med delaktighet som strategi är individens och lokalsamhällets 
maktmobilisering.  

Fältstudien visade på behovet att involvera lokala medborgare i beslutsfattandeprocesser för 
att öka delaktigheten i utvecklingsprogrammets aktiviteter. Inflytandet i planeringen, 
genomförande och utvärderingen är centrala tillvägagångssätt för att skapa engagemang och 
förtroende för organisationen. Genom att involvera medborgarna skedde ett 
erfarenhetsutbyte som gav underlag för utvecklingsprogrammet kring vilka förstärkande 
aktiviteter som både är lämpliga och nödvändiga för området. Detta underlag tog hänsyn till 
medborgarnas behov och förutsättningar och ökade deltagandet i 
landsbygdsutvecklingsprogrammet. Denna form av samarbete kallar Nikkah & Reduzan 
(2009) för partnership, som är en blandning av top-down och bottom-up tillvägagångssätt 
och leder till måttlig nivå av empowerment.  

Merino, Negrillo & Castellano (2013) menar att samarbetet och involveringen av lokala 
medborgare i beslutsfattandeprocesser är en form av en social inlärningsprocess som bidrar 
till erfarenhetsutbyte mellan organisationen och medborgaren. Erfarenhetsutbytet bidrar 
även till innovativa lösningar och anpassningar till föränderliga sammanhang vilket i sin tur 
stärker hållbarheten och effektiviteten i utvecklingsarbetet. I fältstudien framgick det att 
landsbygdsutvecklingsprogrammet vill att samarbetet med lokalsamhället ska leda till 
förstärkandet av individens egenmakt och samhällets maktmobilisering. Genom individens 
delaktighet i beslutsfattandeprocesser möjliggjordes det en identifiering med 
utvecklingsprogrammet som i sin tur skapade allianser med lokalsamhällets medborgare, 
föreningar och organisationer. Merino, Negrillo & Castellano (2013) menar att denna form av 
delaktighet som en social inlärningsprocess där individer involveras i utvecklingsprocesser, 
innebär succesivt att individen lär sig att bli ledare för sin egen samhällsutveckling.  
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6.2.2 Diskussion om maktmobilisering & empowerment  

Problem som andra utvecklingsprogram har haft i Peru är organisationernas tillvägagångsätt. 
Tidigare präglades utvecklingsprogrammen i Peru av top-down perspektiv som inte beaktade 
medborgarnas åsikter och kunskaper. Merino, Negrillo & Castellano (2013) menar att detta 
resulterade i konflikter och brist på lokal integrering i utvecklingsprogrammen. Flera 
frivilligorganisationer som tillämpande top-down tillvägagångssättet ledde till att de lokala 
föreningar och organisationer som deltagit i programmen för att förbättra sina lokala 
verksamheter endast fick utbildning som exempelvis förbättrade sy tekniker. Bristen på 
företagsvisionen utifrån den kulturella kontexten ledde till att när utvecklingsprogrammen 
nått sitt slutskede bidrog det till att många föreningar och organisationer inte kunde fortsätta 
sina företagsaktiviteter på grund av bristen på kapacitetsstärkning. Vidare ledde detta till att 
kvinnor, och andra utsatta grupper lämnade sina verksamheter och återvände till fattigdom 
och exkludering. Enligt Merino, Negrillo & Castellano (2013) bör hållbarhetsperspektivet 
ifrågasättas eftersom sådana utvecklingsprogram misslyckas att vidmakthålla 
utvecklingsprocesserna.  

Det förekom i fältstudien att samarbetet och involveringen av lokala medborgare i 
beslutsprocesserna bidrog till att utformningen av landsbygdsutvecklingsprogrammets 
förstärkande aktiviteter levde upp till medborgarnas behov och förutsättningar. Som ett 
resultat av samarbetet ledde det till stärkandet av medborgarens egenmakt på individnivå 
och på samhällsnivå lokalsamhällets maktmobilisering. För att säkerhetsställa ett 
vidmakthållande av de utvecklingsprocesser som påbörjats vid området efter att 
implementeringsarbetet slutförts arbetar Svalorna Latinamerika utifrån en helhetssyn och 
långsiktigt med förstärkandet av kunskaper och färdigheter. Det framkom att 
organisationens hållbarhetsarbete grundar sig på delaktighet och empowerment som slutmål. 
Eftersom kvinnorna är en specifik utsatt målgrupp i Perus landsbygd utbildas de i ledarskap, 
självkänsla, hållbara jordbruksmetoder, organisering och företagsekonomi för att stärka sin 
position i hemmet och i samhället. Dessa former av kapacitetsstärkning bidrar till ägarskap 
och till att medborgarna blir aktörer i sin egen lokala samhällsutveckling.  

 

6.2.3 Diskussion kring effekterna av tillämpningen av delaktighet som strategi  

Enligt Irvin & Stansbury (2004) medför lokala medborgares deltagande i 
beslutsfattandeprocesser underlag för utvecklingsprogram eller policysprocesser att inte fatta 
opopulära beslut. Ett beslut som fattas med lokala medborgares godkännande kan innebära 
ett smidigare implementeringsarbete eftersom medborgarna är mer angelägna att samarbeta 
och delta i utvecklingsarbetet. Det framkom i fältstudien att fördelarna med att tillämpa 
delaktighet som strategi i beslutsfattandeprocesser resulterade i populära förstärkande 
aktiviteter som levde upp till lokala behov och förutsättningar. Detta ledde även till 
effektivare utvecklingsprocesser. På sikt bidrog det även till ett högt deltagande som på 
individnivå ledde till meningsfullhet, kunskapsutveckling och kapacitetsstärkning. I 
fältstudien framgick det även att förstärkandet av kunskaper och färdigheter bidrog på 
samhällsnivå till ett större engagemang att bidra till den lokala samhällsvecklingen. Eftersom 
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landsbygdsutvecklingsprogrammet utbildar i ledarskap och organisation blev ett av 
framstegen förbättrade organisationsstrukturer på gräsrotsnivå. Detta har inneburit att fler 
kvinnor organiserade sig i föreningar eller organisationer där utövandet av deras 
medborgliga rättigheter bidragit till ökad jämställdhet i området. Kvinnornas deltagande i 
landsbygdsutvecklingsprogrammet har lett till stärkandet av egenmakt och inneburit för den 
lokala samhällsutvecklingen att flera kvinnor både deltagit i kommunval och blivit valda till 
kommunpolitiker.  

Enligt Merino, Negrillo & Castellano (2013) innebär det ökad hållbarhet i utvecklingsarbetet 
när utvecklingsprogrammen sätter målgruppens behov i huvudfokus. Deras deltagande inom 
programmet bridrar till nödvändiga erfarenhetsutbyten för att kunna tillgodose lokala behov 
och ett vidmakthållande av lokala aktörer som själva bidrar till den fortsatta 
samhällsutvecklingen. Det framgick i fältstudien att programmets jämställdhetsarbete 
lyckats stärka kvinnornas position i hemmet och i samhället genom att stärka kvinnornas 
kunskaper och färdigheter, som i sin tur bidragit till förbättrade verksamheter och produkter. 
Därmed har kvinnans inkomst ökat och betytt en minskad beroendeställning till mannen och 
ett ökad deltagande i politiska utrymmen där kvinnor bidrar till förslag till den lokala 
samhällsutvecklingen.  

6.2.4 Diskussion om hinder och facilitatorer  

I fältstudien framgick det att machosamhället på landsbygden inte tillät vissa kvinnor att 
delta i landsbygdsutvecklingsprogrammet på grund av de tabubelagda samtalsämnen kring 
mänskliga och medborgliga rättigheter som programmet lyfter upp. Många män saknade 
förtroende för utvecklingsprogrammet och förbjöd kvinnor att delta, vilket minskade 
delaktigheten i vissa områden. Enligt Merino, Negrillo & Castellano (2013) finns det ett 
kompendium av kunskaper, erfarenheter, attityder och färdigheter som är nödvändiga för att 
lyckats med ett förändringsarbete. Dessa kompetenser är uppdelade i tre kategorier; tekniska 
dimensionen, kontextuella dimensionen och beteende dimensionen. I frågan om 
ojämställdheten var organisationens kompetens inom den kontextuella dimensionen viktig. 
Det innefattar huruvida programmet interagerar inom den miljömässiga kontexten. Hur kan 
utvecklingsprogram i ett machosamhälle involvera kvinnor i utvecklingsprocesser? Det 
framkom att fältarbetarnas kompetens inom kulturella kontexten var facilitatorer för att 
kunna nå ut till lokalsamhället och skapa förtroende för både arbetarna och 
landsbygdsutvecklingsprogrammet. Beteende dimensionen innebar även en facilitator för 
medarbetarna att kunna genomföra utvecklingsarbetet i området. Genom att förstå den 
kulturella kontexten i området möjliggjorde det förtroende som på sikt skapade relationer, 
allianser och integrering mellan lokala medborgarna och utvecklingsprogrammet.    

Ett annat hinder som framgick i fältstudien var ojämlikheter i olika geografiska 
förutsättningar som hindrade vissa medborgare i ytterkantsbyar att kunna delta i 
landsbygdsutvecklingsprogrammets aktiviteter. Transportmöjligheterna i vissa byar var låga 
vilket resulterade i mindre förutsättningar än andra medborgare att kunna delta i 
programmet. Organisationens kompetens inom den tekniska dimensionen innebar en 
facilitator för att kunna genomföra flera aktiviteter i flera olika områden och därav öka 
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delaktigheten i utvecklingsprogrammet. Merino, Negrillo & Castellano (2013) menar att den 
tekniska kompetensen infattar organisationens förmåga att lyckas genomföra 
utvecklingprogrammets aktiviteter. Det framgick i fältstudien att tillsammans med lokala 
medborgare i planeringsprocesser uttrycktes lokala behov och förutsättningar för att kunna 
delta i landsbygdsutvecklingsprogrammet. En av förutsättningarna som uttrycktes var det 
geografiska hindret. För att möta det lokala behovet finansierade programmet ett fordon som 
möjliggjorde att fältarbetarna kunna transportera sig till andra ytterkantsbyar och hålla 
utbildningar och workshops i dessa området.  

6.3 Etiskdiskussion 

6.3.1 Diskussion om kvalitetskriterier 

Kvalitetssäkringar har förekommit kontinuerligt under fältstudien för att säkerhetsställa 
tillförlitligheten och därav stärka studiens kvalité. Däremot är faktorn oerfarenhet inom 
kvalitativa forskningsstudier något som bidragit till försvagad kvalité. Denna oerfarenhet 
bidrog till en mindre strukturerad intervjuprocess jämfört med en erfaren kvalitativ forskare. 
Vetenskaplig forskning och relevant litteratur har använts som stöd för att bemöta denna 
svaghet. Kvale & Brinkmann (2014) menar att under intervjuprocesser kan 
meningsuppbyggnader tolkas olika av intervjupersonerna och därmed leda till ett svar som 
inte har anknytning till forskningsfrågan. För att bemöta oerfarenheten kring kvalitativa 
intervjuprocesser genomfördes en pilotintervju med programkoordinatorn för att 
säkerhetsställa att intervjufrågorna var begripliga genom att anpassa termer och språk. 
Denna form av kvalitetssäkring menar Bryman (2008) stärker trovärdigheten och 
sanningsenligheten av det insamlade materialet då intervjupersonerna inte misstolkat 
intervjufrågorna.  

En annan viktig del för att stärka trovärdigheten i studien menar Bryman (2008) är hur väl 
det insamlade materialet återspeglar intervjupersonernas berättelser av verkligheten. Genom 
manifest innehållsanalys kunde en kvalitetssäkring kring detta avseende göras eftersom 
analysmetoden endast objektivt organiserar det som framkommit under intervjuprocessen. 
Eftersom språk kan skilja sig åt i form av termer och ordspråk var det svårt att hålla 
översättningen så nära som ursprungstexten. För att kvalitetssäkra trovärdigheten och 
sanningsenligheten kontaktades intervjupersonerna i efterhand för att bekräfta att innehållet 
fortfarandet återspeglade intervjupersonernas ursprungliga berättelser.  

6.3.2 Diskussion kring etiska övervägande  

Fältstudien har tillämpat de fyra grundläggande vetenskapliga forskningsprinciperna 
(Vetenskapsrådet, 2002).  

Konfidentialitetskravet är en av de etiska principerna som genomsyrat forskningsprocessen. 
Eftersom tre av sex intervjuer skedde på huvudkontoret finns det en sannolikhet att vissa 
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medarbetare vet vilka som deltagit i fältstudien. För att skydda intervjupersonernas identitet 
har de valts att benämnas med en intervjukod i en randomiserad ordning. Uppgifter och 
material har behandlats med sekretess genom att endast bevara material i författarens dator 
och telefon som kräver personliga inloggningsuppgifter därav oåtkomlig för obehöriga. I 
missivbrevet och innan varje intervjutillfälle förklarades intervjupersonernas rätt att avsluta 
sin medverkan om de så önskade. Deras frivillighet togs högt i beaktande eftersom 
intervjufrågorna kunde uppfattas som känsliga då frågorna berörde medarbetarnas 
subjektiva erfarenheter av organisationens arbete.  

7 SLUTSATS 

Delaktighet som är en hälsofrämjande strategi tillämpades av organisationen för att skapa 
förbättrade livsvillkor och mer jämlik hälsa för de utsatta befolkningsgrupperna i Perus 
landsbygd. Nivån av delaktighet bestod av partnership, ett samarbete med både top-down 
och bottom-up tillvägagångsätt. Samarbetet och involveringen av lokala medborgare i 
beslutsfattandeprocesser skapade förtroende och legitimitet och möjliggjorde för 
utvecklingsprogrammet att tillgodose lokala behov och förutsättningar. Det resulterade även 
i ett ökat deltagande i programmets förstärkande aktiviteter.  

Involveringen av lokala medborgare inom beslutsfattandeprocesser skapade förutsättningar 
för att stärka individens egenmakt och lokalsamhällets motmobilisering genom deras 
delaktighet. Medborgarens deltagande ledde till förstärkandet av kunskaper och färdigheter 
vilket innebar på individnivå en starkare position i hemmet och i samhället för kvinnorna. På 
samhällsnivå innebar stärkandet av kvinnornas egenmakt organisering av lokala föreningar 
och organisationer som ställer krav på sina lokala myndigheter. På sikt innebar det även ett 
mer jämställt lokalsamhälle där fler kvinnor exempelvis valts till kommunpolitiker och som 
själva bidragit till sin lokala samhällsutveckling. Huvudmålet med tillämpningen av 
delaktighet som en hälsofrämjande strategi i beslutsfattandeprocesser var 
kunskapsutvecklingen av de lokala medborgarna för att utbildas i att vara huvudaktörer i sin 
egen samhällsutveckling och därav bidra till de globala målen på lokalnivå.  

Ett machosamhälle där män dominerar över kvinnor och ett samhälle där det råder 
ojämlikheter i form av transportmöjligheter på grund av olika geografiska förutsättningar var 
de främsta faktorerna som hindrade lokala medborgare att delta i utvecklingsprogrammets 
aktiviteter. Samarbete och allianser skapade förtroende och legitimitet för den ideella 
organisationen vilket stärkte effektiviteten och hållbarheten av det praktiska 
folkhälsoarbetet.   
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8 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING  

Fältstudien har undersökt hur tillämpningen av delaktighet som strategi sker på 
organisationsnivå. Fortsatt forskning om hur delaktighet som en hälsofrämjande strategi kan 
tillämpas i andra samhällssektorer vore av betydelse. En kvantitativ studie skulle kunna 
tillämpas på den privata sektorn för att ta reda på hur stor andel som upplever att 
organisationernas strategier är effektiva och hållbara för den lokala samhällsutvecklingen.  
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BILAGA A 

MISSIVBREV 

 

Hej! 

Jag heter Jhonny Salvatore Talavera och jag läser Folkhälsoprogrammet i Mälardalens 
Högskola som ligger i staden Västerås, Sverige. Mitt examensarbete handlar om 
folkhälsoarbete och syftet med fältstudien är att analysera hur Svalorna Latinamerika arbetar 
strategiskt med att involvera lokala medborgare att delta i utvecklingsarbetet på lokalnivå. 
Arbetet bygger på de globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030). 

Jag har fördjupat mig i forskning och litteratur kring hållbara strategier för 
förändringsarbete i strävan efter att förbättra olika befolkningsgruppers hälsa. Därmed vill 
jag ta hjälp av Svalornas Latinamerika medarbetares kunskap och erfarenheter inom 
utvecklingsarbetet som utförs på lokalnivå. Intervjuerna beräknas ta 30 minuter och kommer 
att spelas in. Jag hoppas att du gärna har möjlighet att delta eftersom din kunskap och 
erfarenhet är värdefull för mitt arbete!  

Under intervjun kommer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer att beaktas. För dig 
innebär detta att ditt deltagande är frivilligt och att du kan när som helst avbryta intervjun 
och därmed ditt deltagande i undersökningen. Resultatet kommer endast att användas i 
forskningsändamål och all insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt och 
oåtkomligt för obehöriga.  

 
Med vänlig hälsning, 
 
Jhonny Salvatore Talavera 

Kontaktuppgifter 
Mail: jhonnytalavera@hotmail.com 
Telefon: +51959309429 
 
Handledare: Edith Garzon  
Mail: edith.garzon@svalorna.se 
Telefon: 054-226996 
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BILAGA B 

INTERVJUGUIDE  

 

Syftet med min fältstudie är att analysera hur ideella organisationen Svalorna Latinamerika 
arbetar strategiskt med att involvera lokala medborgare i utvecklingsarbetet på lokal nivå. 
Arbetet bygger på de globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030). 

 

 

1. Hur förstärker ni den lokala utvecklingen?  
2. Kan du berätta varför ni vill involvera lokala invånarna i utvecklingsarbetet? 
3. Kan du berätta hur ni involverar dem lokala invånarna i utvecklingsarbetet? 
4. Vilken form av deltagande främjar utvecklingsprogrammet?  
5. Kan du berätta om hinder eller svårigheter som försvårar ett aktivt deltagande av 

målgruppen i utvecklingsprogrammet?  
6. Vilka är facilitatorer för att involvera lokala invånarna i utvecklingsarbetet?  
7. Kan du berätta om möjligheter som uppstår vid ett aktivt deltagande i 

utvecklingsprogrammet? 
8. Vilka fördelar för den lokala utvecklingen har individens deltagande medfört?  
9. Hur arbetar ni långsiktigt för målgruppen ska stärka sina kunskaper? 

 

 

 

Följdfrågor: 

 

Kan du berätta lite mer om det? 
Kan du utveckla den tanken? 
Saknas det något som du vill ta upp? 
Hur menar du då?  
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BILAGA C 
 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod  Underkategori Huvudkategori 

På individs perspektiv 
vill 
utvecklingsprogrammet 
att medborgaren ska 
delta i 
beslutsfattandeprocesse
r så att besluten kan ta 
hänsyn till målgruppens 
behov och 
förutsättningar att delta 
i programmet. 

Hänsyn till 
målgruppens 
behov och 
förutsättningar 
genom 
delaktighet i 
beslutsprocesser  

Beslutsfattare  
Planering 
 

  

Partnership 

 

Delaktighet 

 

Genom ett samarbete 
med medborgaren kan 
vi som program ta 
reda på vilka behov 
och förutsättningar 
målgruppen har för 
själva kunna bli del av 
sin egna lokala 
samhällsutveckling.  

Genom 
delaktighet och 
samarbete öka 
effektivitet och 
hållbarhet av 
utvecklingsarbete
t 

Samarbete  
Acceptans  
Identifiering 
Kunskapsutveckli
ng 
Förtroende  

Partnership och 
samarbete 

Delaktighet 

Eftersom området är 
ett machosamhälle 
finns det behov att 
arbeta med 
jämställdhet. Ett 
exempel hur vi jobbar 
med jämställdhet är ge 
tekniskt stöd i form av 
förbättrade 
jordbruksmetoder så 
att kvinnorna kan 
förbättra sina 
produkter och stärka 
sina inkomster.  

Stärka kvinnas 
position 

Egenmakt 
 

Förstärkande 
aktiviteter 

 

Maktmobilisering 
(empowerment) 
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Den första är 
förstärkandet av 
organisationsstrukture
r, vi vill att målgruppen 
ska organiseras så att 
de kan lägga ett större 
tryck gentemot sina 
lokala myndigheter. På 
ett organiserat sätt 
sätter det krav på 
makthavarna.  

Stärkandet av 
organisationsstru
kturer  
 

Institutionaliseri
ng 
Utövande 
medborgliga 
rättigheter 

Organisering/ 
Maktmobilisering 

Maktmobilisering 
(empowerment) 

Hinder för deltagande i 
landsbygden är 
mestadels 
machosamhället. Det 
är mannen som 
bestämmer och i 
många fall vill han inte 
att kvinnan ska delta 
programmet.  

Kultur kring att 
kvinnor inte får 
tala offentligt 

Machosamhälle  Kulturellt 
inflytande  

Ojämställdhet  

En av svårigheterna 
med att få målgruppen 
att delta är 
transporten, på grund 
av det olika 
geografiska 
förutsättningar når vi 
inte ut till alla önskade 
personer.  

 

Olika geografiska 
förutsättningar 
att delta 

Brist 
transportmöjligh
eter 

Infrastruktur Ojämlikhet  

Det skapar förtroende 
långsiktigt att låta 
lokala medborgare 
inkluderas i besluten 
som berör de eftersom 
vi skapar möjligheter 
för invånarna att utöva 
sina medborgerliga 
rättigheter. 

Förtroende 
genom 
involvering inom 
beslutsfattandepr
ocesser 

Förtroende Legitimitet Ägarskap  

Vi måste som Förstå den Förtroende Allianser/samarbet  Samarbete 
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fältarbetare förstå och 
anpassa oss till 
området kultur. Vi kan 
inte tro att vi ska prata 
om sexuella och 
reproduktiva 
rättigheter och 
förvänta oss att 
aktiviteten ska vara 
full. Genom att förstå 
områdets kultur vi 
bygga förtroende och 
allianser.  

kulturella 
kontexten 

e  

Framstegen som 
utvecklingsprogramme
t bidragit med är 
kvinnor som deltagit i 
kommunval. En annan 
fördel är att 
förstärkandet 
organisationsstrukture
r och 
organisationsarbetet, 
både på offentlig 
sektor och privata 
sektor.  

Flera kvinnor 
deltar i 
kommunalval och 
framsteg inom 
organisationsstru
kturer  

Organisationsstr
ukturer  
Kvinnas 
livsvillkor 
Utövande av 
medborgliga 
rättigheter 

Organisering  

Jämställdhet 

Jämställdhet  

Ett av framstegen som 
programmet lyckats 
med är förstärkningen 
av individens 
kunskaper och 
förmågor.  

Utbildningar som 
bidragit till 
maktmobilisering 

Stärkandet av 
kunskaper och 
färdigheter  

 Egenmakt Maktmobilisering 
(empowerment) 
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