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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Världshälsoorganisationen (WHO) förespråkar ett hälsofrämjande arbete för att 

stärka hälsan för utsatta grupper. Arbetet inkluderar människor med funktionshinder och 

rätten till grundläggande rättigheter för allas lika värde. Helm är en ideell organisation 

verksamma i Egypten med syfte att öka medvetenheten om funktionshinderområdet och 

inkludera målgruppen i hela samhället, i relation till en av Agenda 2030’s grundprinciper om 

att inte lämna någon utanför.  

 

Syfte: Syftet med studien är att beskriva medarbetarnas erfarenheter kring hur den 

egyptiska organisationen Helm arbetar med hälsofrämjande strategier för att stärka hälsan 

för människor med funktionshinder. 

 

Metod: En kvalitativ metod tillämpades med en induktiv ansats som strävat efter att finna 

likheter med teorier som berör organisationens arbete. Ett målstyrt urval på fem 

medarbetare som arbetar inom organisationen Helm intervjuades med en framtagen 

semistrukturerad intervjuguide. Det framkomna materialet analyserades med en manifest 

innehållsanalys.  

 

Resultat: Multipla strategier som vägledande princip inom det hälsofrämjande arbetet 

tillämpades av Helm. En kombination av strategier om en helhetssyn för kunskapsspridning, 

inkludering och ett bottom-up perspektiv i självförstärkande syfte för personer med 

funktionshinder ingick i det strategiska folkhälsoarbetet. Samhällets attityder om 

målgruppen, implementering om lagar och policyer samt infrastrukturella faktorer upplevdes 

försvåra inkluderingsarbetet. Genom ett tvärsektoriellt arbete fann medarbetarna 

partnerskap och samverkan som underlättande faktorer. Organisationen har Agenda 2030 

som riktmärke om att inte lämna någon utanför och på sikt uppnå hållbarhetsmål 10 om 

Minskad ojämlikhet. 

 

Slutsats: Genom att stärka egenmakten för personer med funktionshinder kombinerat med 

det nära samarbete om myndigheter och institutioner underlättar arbetet om 

kunskapsspridning för ökad medvetenhet i samhället. 

 

Nyckelord: Agenda 2030, funktionshinder, hälsofrämjande, inkludering, strategier



 

ABSTRACT 

Background: World Health Organization (WHO) advocates health promotion to 

strengthen the health of vulnerable groups. This includes equal value and basic human rights 

to all, including people with disabilities. Helm is a non-governmental organization operating 

in Egypt. Helm’s work in Egypt aims at raising awareness concerning the disability area and 

including people with disabilities throughout the society, in relation to one of Agenda 2030's 

core principles of leaving no one behind. 

 

Aim: The aim of the study is to describe employees experiences of how the Egyptian 

organization Helm works with health promotion strategies to strengthen the health of people 

with disabilities. 

 

Method: A qualitative method was applied throughout the study with an inductive approach 

to find similarities with theories that correlates with the organizations strategic work. A 

targeted controlled sample of five employees working within the organization Helm were 

interviewed with a pre-formed semi-structured interview guide. The resulting material was 

analyzed using a manifest content analysis. 

 

Results: Multiple strategies as a guiding principle in the health promotion work were 

applied by Helm. A combination of strategies on a holistic view of raising awareness through 

knowledge dissemination, working with inclusion and an empowering bottom-up perspective 

were included in the strategic work. Society's attitudes about the target group, 

implementation of laws and policies, as well as infrastructural factors, were found to 

aggravate the inclusion work. Helm’s employees found partnerships and cooperation as 

facilitating factors through cross-sector collaboration,. Agenda 2030’s principle of “leaving 

no one behind” inspires Helm in the long term to aspire achieving sustainability goal number 

10 on reduced inequalities. 

 

Conclusion: By strengthening the empowerment for people with disabilities in combination 

with close collaborations of higher ministries, facilitates the organizations aim of raising 

awareness through knowledge dissemination. 

 

Keywords: Agenda 2030, disability, health promotion, inclusion, strategies  
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1 INTRODUKTION 

Världshälsoorganisationen (WHO) har länge förespråkat främjandet av alla 

samhällsgruppers hälsa för att minska på de hinder och utmaningar utsatta grupper stöter 

på. Det är i synnerhet människor med diverse funktionshinder som återfinns i en av dessa 

grupper. Mer än en miljard människor i världen lever med någon form av funktionshinder, 

varav antalet med svårare funktionshinder uppgår till nästan 200 miljoner. Människor med 

funktionshinder har globalt sett sämre hälsa och levnadsvillkor än människor utan 

funktionshinder. I ett utvecklingsland som Egypten återfinns uppskattningsvis 12 miljoner 

personer med funktionshinder och de hinder målgruppen stöter på är än svårare i de mest 

utsatta samhällen vilket försämrar förutsättningarna för att stärka hälsan än mer för den 

utsatta gruppen. 

  

För att djupare förstå hur människor med funktionshinder lever i ett utvecklingsland har 

denna studie riktat in sig på Mellanösternregionens folkrikaste land Egypten, där människor 

med funktionshinder kommit att bli landets största minoritetsgrupp. År 2014 införde landet 

som den enda hittills i regionen den lag som ska skydda människor med funktionshinder och 

deras rätt till grundläggande mänskliga rättigheter. Lagen innebär bland annat ökade 

förutsättningar på arbetsmarknaden, en anpassad infrastruktur för ett inflytande över 

personliga, socioekonomiska och miljörelaterade faktorer som påverkar deras psykiska och 

fysiska hälsa. 

  

I Egypten arbetar den ideella organisationen Helm tillsammans med myndigheter och 

institutioner för att främja hälsan för människor med funktionshinder. Det innebär att 

organisationen förespråkar lika villkor för alla grupper och bidrar till en hållbar utveckling i 

relation till Agenda 2030:s grundprincip om ”att inte lämna någon utanför”. 

  

Denna studie kommer att fokusera på medarbetares erfarenheter av hälsofrämjande 

strategier för att stärka hälsan för människor med funktionshinder. Författaren har en 

folkhälsovetenskaplig akademisk bakgrund och är en förespråkare för att belysa hälsan för 

människor med funktionshinder på den folkhälsopolitiska agendan. Författaren strävar efter 

att skapa ett kunskapsunderlag med syfte om att bredda perspektiven kring hälsofrämjande 

insatser för den ideella sektorn samt andra intressenter som arbetar med att förbättra 

livsvillkoren för människor med funktionshinder. 

 

Notering: Studien genomfördes i samarbete med den ideella organisationen Helm 

verksamma i Egypten då författaren tilldelats ett MFS-stipendium med syfte att stärka den 

praktiska erfarenheten om ett utvecklingsland. I mars år 2020 under pågående 

examensarbete drabbades dock Egypten av omfattande samhällsförändringar på grund av 

Covid-19 virusets smittorisker. Delarna av samhället påverkades då myndigheter reglerade 

hur människor bör undvika sociala kontakter för att minska smittspridning. Givet 

omständigheterna uppmanades författaren till att avbryta studien och återvända till Sverige. 

Detta har inte påverkat insamlandet av data, utan främst planerade besök för att lära känna 

organisationen ytterligare. 
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2 HÄLSA OCH MÄNNISKOR MED FUNKTIONSHINDER 

2.1 Definitionen av hälsa 

Hälsa som definition stadgades år 1948 av Världshälsoorganisationen (WHO). Det 

fastställdes att hälsa inte enbart innebär frånvaron av sjukdom eller funktionshinder utan ett 

tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande (WHO, 1948). I Ottawa 

Charter konferensen år 1984 beskrevs hur det fullständiga välbefinnandet grundar sig på att 

en individ eller en grupp måste kunna identifiera och förverkliga sina ambitioner, vidare 

kunna tillfredsställa behov och förändra eller hantera miljön den befinner sig i. Hälsa berör 

även en stödjande miljö av sociala och personliga resurser, samt en god fysisk kapacitet. Idag 

beskrivs hälsa som en resurs i vardagen och inte enbart ett mål i livet (WHO, 1986). 

2.1.1 Folkhälsa och folkhälsoarbete- målinriktade hälsoarbetet  

Utifrån Acheson-definitionen beskrivs folkhälsa som ”konsten och vetenskapen att 

förebygga sjukdomar, förlänga liv och främja hälsa genom samhällets organiserade 

insatser” (WHO, 2013). Folkhälsan berörs av levnadsvanor, riskfaktorer samt frisk- och 

skyddsfaktorer. Whitehead och Dahlgren (1991) beskriver hur begreppet baseras på hälsans 

sociala bestämningsfaktorer som ett helhetsperspektiv av olika nivåer och strukturer för de 

livsvillkor människor lever i. Helhetsperspektivet utgår ifrån flera dimensioner fysiskt, 

socialt, ekonomiskt, politiskt, ekologiskt och andligt. Perspektivet förutsätter att enklare 

kunna identifiera mönster av större eller mindre olikheter i hälsa som återfinns i olika 

befolkningsgrupper.  

2.2 Det holistiska perspektivet av hälsofrämjande arbetet 

Det hälsofrämjande arbetet introducerades år 1984 i Ottawakonferensen och har därefter 

benämnts som en historisk milstolpe och använts som en grunddefinition av myndigheter 

och organisationer för främjandet av hälsan. I dokumentet Ottawa Charter on Health 

Promotion beskrivs det hälsofrämjande arbetet som en process som skapar möjligheter för 

människor att ta kontrollen över sin hälsa och förbättra den genom att vara delaktiga i 

processen (WHO, 1986).  

 

Det hälsofrämjande arbetet inbegriper faktorer om den omgivande miljön som syftar till att 

vara stödjande. Empowerment, inkludering och deltagande är ett antal faktorer av relevans 

som strävar till att minska ojämlikheter för hela befolkningen, inklusive utsatta grupper 

(United Nations, 2019). Begreppet ”stödjande miljöer” introducerades i Ottawakonferensen 

och är en av huvudstrategierna inom det holistiska folkhälsoarbetet (WHO, 1986). Arnhof 

(2008) menar på att hälsan för människor med funktionshinder skulle kunna förbättras om 

fokus riktas mot det hälsofrämjande arbetet ur ett salutogent perspektiv.  
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WHO (WHO, 2011) förespråkar det hälsofrämjande arbetet för att stärka hälsan för utsatta 

grupper. Det hälsofrämjande arbetet är väl förankrat i multipla strategier och kräver alla 

sektorers medverkan. Arbetet grundar sig på bestämda principer som utgår ifrån 

grundläggande värderingar och förhållningssätt för att kunna implementeras i det praktiska 

folkhälsoarbetet (Tillgren, Ringsberg, & Olander, 2014). Tillgren et al. (2014) har utifrån 

Ottawakonferensen formulerat sju vägledande principer (se Tabell 1) som skapar grunden för 

att utföra det hälsofrämjande arbetet både teoretiskt samt praktiskt. 

 
Tabell 1: Tillgren et al. (2014) och Rootman (2001) har formulerat sju vägledande grundprinciper för 

utformning av organiserade aktiviteter, policyer och program i det hälsofrämjande arbetet.  

Princip Tillämpning 

Maktgörande 
Empowerment 

Det ska möjliggöras för individer och lokalsamhället att få mer makt över 
personliga, socioekonomiska och miljörelaterade faktorer som påverkar 
deras hälsa. 

Deltagande 
Participatory 

Den/de som är berörda involveras i alla steg i planering, implementering 
och utvärdering. 

Holistisk hälsosyn 
Holistic 

Hälsa ska ses som en helhet och en utveckling av fysisk, mental, social 
och andlig hälsa ska eftersträvas. 

Jämlikhet 
Equitable 

Berör och vägleds av jämlikhet och social rättvisa. 

Intersektoriell 
Intersectorial 

Relevanta sektorer och verksamhetsområden ska involveras och 
samverkar. 

Hållbar utveckling 
Sustainable 

Förändringar hos individer och i samhället ska vara varaktiga och kunna 
fungera även när inledande stödinsatser upphört. 

Flera strategier 
Multistrategy 

Olika ansatser ska användas i kombination, så som policyutveckling, 
organisatoriska förändringar, samhällsutveckling, lagstiftning, 
förespråka, utbildning och kommunikation. 

 

De hälsofrämjande principerna är vitala inom folkhälsoarbetet och utgör ett förhållningssätt 

om grundläggande värderingar som berör alla befolkningsgrupper. Arnhof (2005) menar på 

att hälsan för människor med funktionshinder bör prioriteras i folkhälsoarbetet för att inte 

bidra till den existerande ojämlikheten samt utsattheten. Studiens huvudfokus berör 

hälsofrämjande strategier för personer med funktionshinder och därmed är de sju 

vägledande principerna ett ramverk för att utforma anpassade programaktiviteter inom 

organisationer för att stärka målgruppen. Principerna fungerar även som facilitatorer för 

målgruppen att både påverka i lokalsamhället och på samhällsnivå när policyer utformas för 

att öka delaktigheten i sociala utrymmen.  

 

Den första principen om maktgörande (Empowerment) skapar en betryggande omgivning av 

stödjande miljöer och stärker aspekten om ett självständigt liv för personer med 

funktionshinder. Följande princip om deltagande är enligt WHO (2011) en mänsklig 

rättighet som grundas på inkluderandet av demokratiska processer som berör individens 

hälsa, exempelvis delaktigheten i beslutsfattandeprocesser om policyers utformning och 

utvecklingen av förändringsarbete. Folkhälsoarbetet strävar efter samverkan med relevanta 

verksamhetsområden och innebär att folkhälsoutmaningarna bör angripas intersektoriellt. 

Vidare bör folkhälsoarbetet utgå ifrån dimensionerna fysiskt, mentalt, socialt och andligt. 

Folkhälsoarbetet stärks av den holistiska hälsosynen som berör flera strategier om 

utbildning, lagstiftning och samhällsutveckling för alla befolkningsgrupper. Insatserna för en 

ökad jämlikhet strävar efter ett hållbart förändringsarbete för alla utsatta 

befolkningsgrupper (WHO, 2011).  
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2.3 Centrala begrepp 

I avsnittet kommer centrala begrepp inom funktionshinderområdet att definieras för en 

enklare förståelse av innebörd och sammanhang, men också som ett motiv till varför vissa 

begrepp använts före andra. Begreppen definieras baserat på Socialstyrelsens termbank 

(Socialstyrelsen, 2007), Nationalencyklopedins definition av begreppet funktionsvariation 

(Nationalencyklopedin, u.å.) och Erving Goffmans definition av begreppet stigma (Goffman, 

1963). 

 

• Handikapp är ett begrepp som används flitigt i sammansatta ord exempelvis 

Handikapporganisation, Handikappråd. Socialstyrelsen avråder dock att använda 

begreppet som enskilt med hänsyn till dess negativa laddning och rekommenderar 

synonymerna funktionsnedsättning respektive funktionshinder. 

 
• Funktionsnedsättning innebär personer med en fysisk, psykisk eller intellektuell 

nedsättning av funktion som kan medföra exempelvis blindhet, dövhet eller 

rörelsehinder. Begreppet ska i princip användas på individnivå. 

Funktionsnedsättning definieras som det generellt rekommenderade begreppet enligt 

Socialstyrelsen.  

 

• (Människor/Personer med) Funktionshinder används i relation till den 

omgivande funktionshindrande miljön och är den begränsning som en 

funktionsnedsättning innebär. Exempel på dessa begränsningar är mindre 

delaktighet i det sociala livet, fysisk otillgänglighet vad gäller utbildning, fritids- och 

kulturaktiviteter, samt deltagandet i demokratiska processer. 

 

• Funktionsvariation är en värdeneutral beskrivning av människors olika fysiska, 

psykiska eller kognitiva förmåga. Begreppet tillämpas i regel för att kritisera ideal om 

vad som anses vara ”normalt”. 

 

• Stigma(tisering) innebär att individer blir diskriminerade för de ofrivilliga 

utmärkande egenskaper de innehar, som en konsekvens av allmänhetens negativa 

attityder. Exempel på stigma kan bland annat vara etnicitet, missbruk eller 

funktionsnedsättning. 

 

Då studien syftar till att undersöka medarbetarnas erfarenheter som i denna kontext berör 

faktorer i den omgivande funktionshindrande miljön kommer författaren huvudsakligen 

använda sig av begreppet människor/personer med funktionshinder. Författaren väljer att 

betona människor med funktionshinder, då människor med funktionshinder understryker 

att de är människor först innan något annat (WHO, 2011).   

2.4 Människor med funktionshinder 

Under 1980-talet etablerades frivilligorganisationer som arbetar med 

funktionshinderområdet och då uttrycktes det att människor med funktionshinder är 

människor först och främst (Wilber, Mitra, Walker, & Allen, 2002). Organisationerna 

betonade därefter att den omgivande miljön var mer funktionshindrande än personernas 

egna kognitiva eller fysiska funktionsnedsättningar. Enligt WHO (WHO, 2011) har mer än en 
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miljard människor någon form av funktionshinder och siffrorna förväntas öka på grund av en 

åldrande population och ökandet av kroniska sjukdomar. 

 

År 2011 presenterade WHO dokumentet World Report on Disability som beskriver 

funktionshinderområdet som ett komplext arbete (WHO, 2011). Vidare förklaras 

funktionshinderområdet vara kontextuellt och svårt att mäta, vilket beror på faktorer om 

kön, ålder, sexualitet, etnicitet, socioekonomisk status samt kulturell bakgrund. WHO klargör 

att befintlig data om andelen med funktionsnedsättningar är inaktuell och opålitlig, dock 

framförs globala siffror på att fysiska samt intellektuella funktionsnedsättningar är mer 

framträdande än syn- och hörselnedsättningar (WHO, 2011). I utvecklingsländer uppgår 

arbetslösheten till 90 procent för personer med funktionshinder (United Nations, 2007). De 

har färre sociala relationer, sämre möjligheter till en varaktig anställning och en stor andel 

bor ensamma (WHO, 2001). Socialstyrelsen (2010) konstaterar även att majoriteten av 

personer med funktionshinder har sämre levnadsvillkor baserat på ekonomiska faktorer, 

lägre utbildningsnivå, sämre hälsa och mindre stöd på arbetsmarknaden. Dessa faktorer 

bidrar till sämre förutsättningar för inkluderingen av målgruppen socialt, politiskt och 

yrkesmässigt. Iezzoni (2006) menar på att brist på inflytande och deltagande kan vara en 

bidragande faktor till sämre hälsa för personer med funktionshinder.  

 

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) presenterades år 2006 av 

Förenta Nationerna (FN) och syftar till att främja, skydda och tillförsäkra rätten för 

människor med funktionshinder att utöva och ha full tillgång till mänskliga rättigheter 

(United Nations, 2006). Konventionen betonar vikten av att delta i demokratiska processer 

som en grundläggande rättighet samt friheten om att leva självständigt. Rimmer och Roland 

(2008) menar på att försämrade förutsättningar att vara delaktig i samhället är 

problematiskt för människor med funktionshinder och att risken för sämre hälsa ökar i form 

av depression och utmattning. Samhället bör ta hänsyn till den utsatta gruppens sårbarhet, 

önskemål och behov (Vijayanthi, 2002). 

2.4.1 Egyptens arbete för människor med funktionshinder 

Stigmatisering och diskriminering är utbredd i det egyptiska samhället, särskilt mot unga 

personer med intellektuell funktionsnedsättning. Vidare menar UNDP (2016) på att personer 

med funktionshinder i Egypten är särskilt utsatta på arbetsmarknaden och i form av en 

begränsad tillgång till utbildning. Samhällsinsatser bör därmed riktas mot ökade 

förutsättningar på arbetsmarknaden, en anpassning av infrastrukturen i skolmiljöer och 

främjandet av transportmöjligheter för en god utbildning för alla (UNDP, 2016). 

 

År 2008 antog Egypten Convention on the Rights of Persons with Disabilities som ett 

centralt verktyg i arbetet för att främja mänskliga rättigheter för människor med 

funktionshinder (Hagrass, 2005). År 2014 införde Egypten Lagen om rättigheter för 

personer med funktionshinder som speglar konventionens riktlinjer och syftar till att 

legitimera mänskliga rättigheter för personer med funktionshinder (El-Saadani & Metwally, 

2018). Lagen förstärkte rättigheterna genom att respektera och säkerställa att människor 

med funktionshinder får all stöd som berör de från alla sektorer. Vidare implementerades ett 

krav om att varje arbetsplats med 50 eller fler anställda bör inkludera minst fem procent 

medarbetare med funktionshinder (Iskander, 2019). Lagen om kravet på fem procent 

skapade därmed ökade förutsättningar då arbetsgivarna var tvungna att integrera personer 

med funktionshinder in på arbetsmarknaden, samt anpassa arbetsplatsen för målgruppen.  
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Efter att ha arbetat fram nya strategier och program för att stärka livet för människor med 

funktionshinder utsåg President Al-Sisi år 2018 till “Året för människor med 

funktionshinder”. Trots insatser i folkhälsoarbetet förblir stigmatisering, diskriminering och 

utsatthet folkhälsoutmaningar för målgruppen (Helm, 2020). Infrastruktur, institutioner och 

kollektivtrafik är inte anpassade för att främja rörligheten i samhället för människor med 

funktionshinder. Därav är målinriktade strategiska insatser vitala i det hälsofrämjande 

utvecklingsarbetet för att inkludera målgruppen och på sikt stärka deras hälsa. När man 

sätter en utsatt grupps behov och önskemål i fokus ökar det förutsättningarna för en hållbar 

utveckling (Merino, Negrillo & Castellano, 2013). 

2.4.2 Ideella organisationen Helm 

Helm som översätts till arabiskans ”dröm” är en ideell organisation som inrättades officiellt 

år 2014 av Amena El-Saie och Ramez Maher i syfte att främja sysselsättning samt fullt 

deltagande för personer med funktionshinder. Organisationen är verksam i Egyptens 

huvudstad Kairo och finansieras främst genom samarbetande institutioner, sponsorer och 

donationer. Rekryteringen av medlemmar sker huvudsakligen genom sociala forum som 

Facebook och Instagram, samt olika evenemang där intresserade fyller i en ansökan om att 

ingå i organisationens volontärarbete. Ursprungligen startade Helm i syfte att underlätta den 

utsatta gruppens position på arbetsmarknaden genom individuell kompetensutveckling. 

Senare fann de brister om en lämplig arbetsmiljö för personer med funktionshinder.  

 

Organisationens samarbete med Vodafone Foundation Egypt har bidragit till utvecklandet av 

appen ”Entaleq” som gör det möjligt för personer med funktionshinder att online hitta fysiskt 

anpassade platser. Helm’s nära samarbete med målgruppen bidrar till anpassade 

stödinsatser vilket förutsätter folkhälsoarbetets hållbara utveckling. Ideella organisationer är 

skickliga på att mobilisera utsatta grupper och skapa förutsättningar för individer att ta 

kontroll över sina liv (Nikkah & Reduzan, 2010). Mobiliseringen engagerar civilsamhället, 

kan stärka finansiella stöd och bidrar till kunskapsspridning. För Helm kan det egyptiska 

civilsamhällets engagemang innebära ökade förutsättningar för stärkandet av den ideella 

verksamheten och på sikt bekämpa stigmatiseringens utbreddhet.  

2.5 Agenda 2030- Ett riktmärke för Helm 

Agenda 2030 är en multilateralt samarbetad handlingsplan framtagen av FN med syfte att 

minska på ojämlikheter och stärka den goda hälsan på ett hållbart sätt (Frykman, 2018). 

Handlingsplanen utgår ifrån 17 globala mål om hållbar utveckling (se Figur 1) och grundar 

sig på fem principer som syftar till att stödja handlingsplanen. Dessa är universalitet 

(Universality), ingen ska lämnas utanför (Leaving no one behind), sammankoppling och 

odelbarhet (Interconnectedness and Indivisibility), inkludering (Inclusiveness) och 

partnerskap med flera intressenter (Multi-Stakeholder Partnerships) (United Nations, 

2017). 

 

I genomförandet av ett globalt samarbete om hållbar utveckling tar principen ingen ska 

lämnas utanför särskild hänsyn till de mest utsatta grupper. Organisationen Helm 

förespråkar främjandet av alla aspekter i livet för människor med funktionshinder för att 
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uppnå principen om att ingen ska lämnas utanför. Det ska på sikt stärka god hälsa och 

välbefinnande för alla samt bidra till en minskad ojämlikhet i det egyptiska samhället.  

 

 
Figur 1: De 17 globala mål om hållbar utveckling. 

2.6 Teoretiskt perspektiv  

Studiens teoretiska ramverk utgår ifrån salutogenes-begreppet och KASAM-teorin. Genom 

salutogena processer förklaras påverkansfaktorer om hälsans ursprung och KASAM-teorin 

syftar till att synliggöra de tre komponenter om känslan av sammanhang. Vidare stöds det 

teoretiska perspektivet av begreppet empowerment som även ingår i Tillgren et al. (2014) sju 

vägledande principer om utförande av det hälsofrämjande arbetet. Författaren tydliggör att 

avsnittet skrivits i efterhand baserat på den induktiva ansats studien utgått ifrån.  

2.6.1 Det salutogena perspektivet 

Begreppet salutogenes betyder hälsans ursprung och introducerades av forskaren Aaron 

Antonovsky i slutet på 1970-talet. Det salutogena förhållningsättet myntades utefter 

salutogenes-begreppet som ett sätt att frångå det patogena (ohälsa) förhållningsättet vilket 

man utgick ifrån när begreppet stadgades inom folkhälsoarbetet. Det är också i det 

salutogena förhållningsättet som hälsofrämjande aspekter började uppmärksammas som 

sedan resulterade i det hälsofrämjande arbetet (WHO, 2011). Det salutogena perspektivet är 

genomgående i det hälsofrämjande arbetet och beskrivs som ett förhållningssätt att hantera 

motgångar då människor inte helt kan undvika faktorer som berör upplevda motgångar 

(Antonovsky, 1996). Motgångarna hanteras genom främjande och vidmakthållande av 

friskfaktorer för hälsan. Arnhof (2008) betonar hur faktorer om inflytande och gemenskap 

gynnar förutsättningarna för personer med funktionshinder att förbättra sin hälsa. En 

avgörande faktor som påverkar gemenskap och inflytande för utsatta grupper är känslan av 

sammanhang. Det hälsofrämjande arbetet skapar självförstärkande förutsättningar för 

människor med funktionshinder att lyckas bemöta samhällets utmaningar.  

2.6.2 KASAM-teorin  

Aaron Antonovsky’s teori om Känslan av sammanhang, även kallad KASAM grundades 

utefter det salutogena perspektivet. Teorin skapades i samband med undersökningar om hur 

individen trots svåra motgångar, kunde uppleva hälsa. Till skillnad från det vanligaste 
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tillvägagångssättet om vad som skapar ohälsa, hade Antonovsky ett annorlunda 

förhållningssätt som fokuserade på vad som skapar hälsa (Hanson, 2004).  

 

Antonovsky identifierade tre centrala komponenter som påvisade att vissa individer kunde 

uppleva en högre grad av KASAM än andra. Komponenterna är meningsfullhet, begriplighet 

och hanterbarhet. Meningsfullhet innefattar känslan av att reagera på en uppgift som en tung 

börda eller som en utmaning värd att engagera sig i. När individen är medveten om varför 

något sker stärks känslan av att vilja vara delaktig. Antonovsky (2005) betonar 

meningsfullhet som teorins motivationskomponent i bemötandet av motgångar i livet. 

Begriplighet syftar till att beskriva hur väl individen upplever intryck och information i 

vardagen som förutsägbara, strukturerade och förnuftsmässigt (be)gripbara. Det innebär att 

komponenten förklarar individens förmåga att bedöma verkligheten, förstå den och känna 

sig trygg i de olika sammanhangen. Hanterbarhet utgörs av egna eller omkringliggande 

resurser som individen upplever sig ha till sitt förfogande för att bemöta de olika 

situationerna. En högre grad av hanterbarhet förutsätter individens möjligheter till att möta 

de krav som uppkommer. Gemensamt ingår komponenterna i två krafter som påverkar 

individen (se figur 2). Den ena i en nedbrytande process mot ökad ohälsa (Patogenes) och 

den andra i en uppbyggande process mot ökad hälsa (Salutogenes). I kontexten om 

salutogenes och främjandet av hälsan för människor med funktionshinder innebär en ökad 

begriplighet och hanterbarhet möjliggörandet för målgruppen att finna meningsfullhet inom 

organisationen vidare ut i lokalsamhället.    

Figur 2: KASAM-teorin (Leppäniemi, 2009). 
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2.6.3 Empowerment 

Principen om empowerment har sedan WHO-dokumentet Ottawa Charter on Health 

Promotion betraktats som en del av det hälsofrämjande arbetet (WHO, 1986). I Sverige finns 

ingen allmänt accepterad översättning men begrepp som maktmobilisering, självförstärkning  

och egenmakt menar Medin och Alexandersson (2000) är de vanligt förekommande 

översättningarna. Empowerment beskrivs som en process men även som ett mål där 

principen utgår ifrån faktorer om delaktighet och makt över beslut och handlingar som berör 

individens liv. Den maktgörande faktorn förutsätter möjligheter för individen att påverka 

sociala, politiska och ekonomiska processer vilket kan åskådliggöras på individ-, grupp- och 

samhällsnivå (Wallerstein, 2006). Nikkah och Reduzan (2010) menar på att individen kan 

förändra sin maktposition i samhället genom att påverka omkringliggande miljöer för att 

skapa förutsättningar som förstärker samhällets stöd. Förutsättningarna kan skapas i form av 

kunskapsspridning, mobilisering av resurser, samt delaktighet i beslutsfattandeprocesser 

som berör målgruppens hälsa. Empowerment möjliggör kraften av att påverka både det egna 

beteendet men även andras beteenden (Bernard, 2020). Då denna studie utgår ifrån de 

hälsofrämjande strategier som organisationen Helm arbetar med är den maktgörande 

processen en faktor av dignitet för att stärka individens självkänsla och tilltro i sin egna 

samhällsutveckling.   

2.7 Tidigare forskning inom ämnesområdet 

Tidigare forskning understryker vikten av inkludering som strategi för att förebygga ohälsa 

för människor med funktionshinder (Rimmer & Rowland, 2008). En stor andel av 

målgruppen beskriver den sociala aspekten som hindrande i strävan efter ökad delaktighet i 

samhället. Forskning visar även på att de hindrande faktorerna försämrar förutsättningarna 

för målgruppen att delta i hälsofrämjande program som exempelvis åtkomlighet till 

vårdcentraler och gymanläggningar (Rimmer, Padalabalanarayanan, Malone & Mehta, 2016). 

När samhället exkluderar utsatta befolkningsgrupper kan det resultera i att deras psykiska, 

fysiska och sociala välbefinnande försämras (Rimmer & Rowland, 2008). Rimmer och 

Rowland (2008) förklarar även att den försämrade hälsan kan resultera i högre arbetslöshet. 

Lord och Stein (2018) betonar att personer med funktionshinder har sämre möjligheter till 

högre utbildning vilket begränsar förutsättningarna på arbetsmarknaden. El-Saadani och 

Metwally (2018) menar på att attityder och okunskap leder till stigmatisering och bidrar till 

en försämrad hälsa genom exkludering.  

2.8 Problemformulering 

Bristen på delaktighet belyses som den främsta faktorn till att inkludera människor med 

funktionhinder i sociala och politiska sammanhang. Vidare påvisas även hur sämre 

förutsättningar i form av exkludering och fysisk otillgänglighet kan försämra hälsan för 

människor med funktionshinder. Därmed saknas forskning kring hur strategier kan stärka 

hälsan för målgruppen. Det är därmed av relevans att studien undersöker vilka 

framgångsfaktorer som kan förbättra implementeringsarbetet och bidra med ett 

kunskapsunderlag för att tillämpa relevanta tillvägagångsätt i strävan efter att förbättra 

målgruppens livsvillkor. Framtida forskning kan stödja ett globalt ramverk och bidra till ett 

gemensamt dokument om hälsofrämjande strategier för människor med funktionshinder.  
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att beskriva medarbetarnas erfarenheter kring hur den egyptiska 

organisationen Helm arbetar med hälsofrämjande strategier för att stärka hälsan för 

människor med funktionshinder. 

3.1 Frågeställningar  

 
• Vilka strategier använder organisationen för att främja god hälsa hos människor med 

funktionshinder? 

 

• Vilka är hinder och facilitatorer i arbetet med att främja god hälsa för människor med 

funktionshinder? 

 

• Hur arbetar organisationen med FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030? 
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4 METOD 

I metodavsnittet beskrivs den valda studiedesignen, population och urval, 

datainsamlingsmetod, analysmetod, kvalitetskriterier, samt etiska överväganden.  

4.1 Kvalitativ metod  

Studien är en intervjustudie där insamlade data analyserades med kvalitativa metoder. 

Kvalitativ forskning syftar till att söka en djupare förståelse av medarbetarnas upplevelser 

samt tolka deras erfarenheter (Bryman, 2011). Utgångspunkten ligger på att beskriva och 

förstå informationen utifrån medarbetarnas uppfattningar (Holloway & Wheeler, 2010).  

 

Vid genomförandet av intervjuerna ställdes följdfrågor med syfte att berika materialet, vilket 

även underlättade intervjuprocessen. En induktiv ansats har varit utgångspunkten och 

baserades på att resultatet först samlades in för att sedan finna skillnader eller likheter och få 

en teoretisk förståelse (Elo & Kyngäs, 2007). Arbetet med den specifika målgruppen är 

komplext och kan resultera i varierade strategier, vilket därmed var det motiv till den valda 

ansatsen. Graneheim, Lindgren och Lundman (2017) menar på att data kan begränsas om 

studien utgår ifrån en teoretisk referensram.  

4.2 Urvalsmetod 

Sökandet efter intervjupersoner påbörjades genom att författaren kontaktade organisationen 

Helm’s kontaktperson. Studiens inklusionskriterier innefattade en variation om kön, 

arbetsområden, erfarenhet inom organisationen samt funktionsnedsättningar. Via 

organisationens kontaktperson säkerställde författaren att urvalsgruppens erfarenhet 

fördelades genomgående från ledningen till nyligen rekryterad personal. Kunniga 

medarbetare inom ämnesområdet valdes ut strategiskt för att besvara studiens syfte 

(Bryman, 2011). Vidare tilldelades kontaktpersonen studiens syfte och missivbrev (se Bilaga 

A) via mail och därefter godkändes vilka intervjupersoner som skulle delta. Organisationens 

kontaktperson fann det lämpligast att personligen dela ut det missivbrev med information 

om bland annat de etiska aspekter som berörs. Detta skedde innan intervjutider fastställdes. 

Därefter säkerställde organisationens kontaktperson att intervjuerna skulle anordnas via 

kontaktperson och att författaren enbart behövt delge vilka datum som ansågs vara lämpliga. 

 

Den valda urvalsgruppen inkluderade en målstyrd population om sex medarbetare som 

arbetar på olika avdelningar inom organisationen Helm. Informanterna var personer med 

(olika) funktionsnedsättningar samt utan, och könsfördelningen bestod av hälften män 

respektive kvinnor. De var både arabisk- och engelsktalande vilket författaren nyttjade för en 

ökad flexibilitet. Valfriheten till att svara på det språk som upplevdes tryggast ansågs av 

författaren berika materialet.  
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4.3 Datainsamlingsmetod  

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med hjälp av en intervjuguide (se Bilaga B). En 

semistrukturerad intervjuform valdes för att säkerställa att alla informanter ställs samma 

huvudfrågor. Flexibiliteten om följdfrågor möjliggjorde att författaren även kunde nyttja 

möjligheten till följdfrågor genom att fokusera på vad intervjupersonen ansåg relevant 

(Bryman, 2011). De teman som intervjuguiden utgick ifrån var Inledande/Bakgrund, Arbetet 

med Helm’s strategier, Hinder och Facilitatorer samt Agenda 2030. Mer specifikt berörde 

frågorna vilka hälsofrämjande strategier medarbetarna arbetade med, hur de arbetade med 

strategierna, samt hur det strategiska arbetet genomfördes i relation till de globala 

hållbarhetsmålen om Agenda 2030.  

 

I samarbete med ansvarig kontaktperson diskuterades intervjufrågorna för att berika de 

eventuella svaren i relation till studiens syfte. Justeringar gjordes genom att omformulera 

vissa frågor så att intervjupersonerna enklare kunde förstå de frågor som ställdes. 

Författaren gav organisationens kontaktperson flexibiliteten att boka in intervjuer på den 

plats som intervjupersonerna ansåg lämplig, i synnerhet då en del av de är personer med 

funktionshinder. Efter några dagars planering ägde intervjuerna rum i organisationens stora 

rum. Innan intervjustart bekräftades allas samtycken muntligt. Därefter spelades fem 

intervjuer in med en intervjutid som varierade mellan 24 och 35 minuter beroende på vem 

som intervjuades. Intervjuerna spelades in som ljudformat med en tillfällig telefon. Kvale och 

Brinkmann (2014) menar på inspelning av intervjun underlättar för intervjuaren att fokusera 

mer på ämnet och de eventuella följdfrågor som ställs. Ljudfilerna fördes sedan över till en 

lösenordskyddad dator och en anonym mapp. Under inspelningstiden benämndes 

intervjupersonerna varsin kod exempelvis IP1, IP2 (intervjuperson2). 

4.4 Analysmetod 

Intervjuerna transkriberades direkt efter avslutad intervju. Författaren ansåg att en direkt 

transkribering ökade förutsättningarna för att återskapa en levande bild av intervjun i 

textformat. Transkriberingen innefattade en översättning av alla intervjuer från engelska och 

arabiska till det svenska språket. Översättningen genomfördes av författaren, utan en extern 

översättare. Författaren väljer att betona hur intervjuerna skrevs ned ordagrant inklusive 

”paus”, ”ehm”, ”mm” och ”skratt” för att spegla ett korrekt återskapande. Översättningen 

upplevdes utmanande, därmed spelades intervjun upp ännu en gång och det transkriberade 

materialet lästes igenom för att säkerställa en korrekt överföring. Genom en manifest 

innehållsanalys (se Bilaga C) organiserades texten systematiskt i form av kategorier som ska 

återspegla den text som transkriberats. Den manifesta innehållsanalysen analyserar 

materialet objektivt för att djupare förstå det studerande fenomenet (Bryman, 2008). 

Därefter bedömdes vilka meningsbärande enheter som var av relevans. Denna process syftar 

till att välja ut bärande meningar som författaren anser vara viktiga och kan kopplas för 

studien. Författaren tog även hänsyn till att de meningsbärande enheterna ej togs ur kontext. 

Vidare färgades de meningsbärande enheterna olika för att säkerställa vilken mening som 

tillhör vilken ”IP” (intervjuperson), samt för att belysa variationen i intervjupersonernas 

erfarenheter. För att korta ner texten ytterligare kondenserades de meningsbärande 

enheterna och kodades. Kodorden representerar de förkortade meningarna i form av en 

etikett för att organisera det manifesta innehållet ytterligare och få en tydligare överblick. 

Graneheim och Lundman (2004) förklarar att koderna slås ihop beroende på om de delar 



13 

någon gemensam betydelse. Dessa subkategorier bildade sedan resultatets huvudkategorier. 

Vidare reflekterar kategorierna vad som faktiskt sägs och står textmässigt samt 

intervjupersonernas gemensamma åsikter (Graneheim et al., 2017). 

 

Tabell 2: Exempel på meningskondensering i den manifesta innehållsanalysen. 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategorier Kategori 

Det är så viktigt att våra 
programaktiviteter 
stärker deras roll och 
inte enbart tvärtom, vi 
stärker kreativiteten för 
de att tydligare se sina 
möjligheter, dom får 
mod och självförtroende 
för att förändra 
samhället. (IP4) 

Program som ökar 
möjligheter för 
människor med 
funktionshinders 
samhällsutveckling 
 

 
 
Empowerment 
 
 
 
 

 
 
Bottom-up 
perspektiv 

 

 

Multipla 
strategier 
 
 

 

4.5 Kvalitetskriterier  

Studien genomsyras av kvalitetskriterier om tillförlitlighet för en kontinuerlig 

kvalitetssäkring. De fyra delkriterier i kvalitativ forskning innefattar trovärdighet, pålitlighet, 

överförbarhet, samt möjligheten att styrka och konfirmera. För att stärka pålitligheten av det 

insamlade materialet inkluderade studiens intervjuguide frågor av relevans i relation till det 

efterfrågade syftet. Pålitligheten är kvantitativ forsknings motsvarighet till reliabilitet 

(Bryman, 2008), vilket författaren beaktat genom återskapandet av en full redogörelse av alla 

de faser om forskningsprocessen från problematisering av studiens frågeställningar till 

slutsatsen för hur analysprocessen skedde, samt vilka metoder som användes vid 

insamlandet av data.  

 

Informanterna i studien bestod av en variation om kvinnliga och manliga informanter, en 

uppdelning av informanter utan funktionsnedsättningar samt med (olika) 

funktionsnedsättningar och en bakgrundsvariation inom organisationen, vilket enligt 

Graneheim och Lundman (2004) betraktas styrka trovärdigheten då flera perspektiv av 

området framförs. En hög grad av studiens sanningsenlighet påvisar kriteriet om 

trovärdighet vilket författaren försökt beakta genom justeringen av intervjuguidens frågor så 

att informanterna begriper och inte misstolkar de ställda frågorna olika. För att öka 

trovärdigheten ytterligare säkerställdes att transkriberingarna återspeglade det inspelade 

materialet i textformat. Graneheim och Lundman (2004) hävdar att återspeglingen och 

förtydligandet av informanternas uppfattning stärker trovärdigheten. Vidare redovisades 

hela citat ordagrant i resultatavsnittet vilka var relaterade till det resultat som framgått. 

Resultatet av det analyserade data ska kunna tillämpas i en annan miljö för att styrka 

kriteriet om överförbarhet (Bryman, 2008). Detta har beaktats i arbetet vid beskrivning om 

hur ideella organisationers hälsofrämjande arbete kan appliceras och stärka det 

tvärsektoriella folkhälsoarbetet. Dessutom kan studien nyttjas som stöd för hur andra 

utvecklingsländers ideella verksamhet kan arbeta med funktionshinderområdet. Att styrka 

och konfirmera baseras på den grad av objektivitet författaren förhållit så att inte egna 
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värderingar påverkat varken de personer som intervjuats eller studiens slutgiltiga resultat 

(Bryman, 2011). Författaren säkerställde även att den semistrukturerade intervjuguiden 

utformats med neutrala frågor som ej var ledande för ytterligare konfirmerbarhet.   

4.6 Forskningsetiska överväganden  

Lagen om etikprövning syftar till att all forskning som avser material från människor ska 

etikprövas (SFS 2003:460). Dock gäller inte detta forskning på grund- eller avancerad nivå 

inom högskoleutbildning. Med syfte att finna normer om förhållandet mellan forskare och 

informant utgår forskningsetiken ifrån fyra vägledande principer i hela forskningsprocessen 

(Vetenskapsrådet, 2002). De fyra vägledande principerna är nyttjandekravet, 

samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet. 

 

Studiens informanter skall informeras om de forskningsetiska principer, och enligt Bryman 

(2011) ska principerna beaktas under hela forskningsprocessen. Detta skedde både genom 

det missivbrev som delades ut, samt genom ett muntligt samtycke efter informerandet av 

informanternas rättigheter. Rättigheterna innefattade en förklaring av studiens syfte och 

ändamål sam att de får avbryta studien när de så önskar utan någon förklaring. Därmed 

uppfylls informations- och samtyckeskravet. Dessutom innebär samtycket att all 

information som delges av informanterna inte får användas i syfte för annat än den tänkta 

studien. Detta säkerställer nyttjandekravet (Bryman, 2011). Informanterna upplystes om att 

de förblir anonyma om inget annat önskas och de kodnamn (IP1) som individuellt tilldelats 

är ett sätt att behålla deras konfidentialitet. Informanternas personuppgifter behandlades av 

högsta konfidentialitet och i paritet med den svenska personuppgiftslagen som innebär att 

människors integritet inte får kränkas vid behandling av deras personuppgifter (SFS 

1998:204). Efter ett godkänt arbete kommer ljudfiler och transkriberingar raderas och 

därmed uppfyller dessa faktorer konfidentialitetskravet.  

5 RESULTAT 

Intervjuerna baseras på medarbetares erfarenheter ifrån organisationen Helms arbete med 

hälsofrämjande strategier samt FN:s Agenda 2030. Analysarbetet har resulterat i tre 

huvudkategorier med tillhörande subkategorier som avser att besvara studiens syfte och 

frågeställningar.  

5.1 Ett hälsofrämjande arbete- Helm’s multipla strategier 

Den första huvudkategorin om Multipla strategier beskrivs genom tre subkategorier om Ett 

holistiskt tillvägagångssätt, Inkludering och Bottom-Up perspektivet. Dessa subkategorier 

förklarar informanternas erfarenheter om hur Helm strategiskt arbetar med inkludering och 

kunskapsspridning för personer med samt utan funktionshinder. Implementeringsarbetet av 

Helms strategier sker genom workshops och projekt som syftar till att öka medvetenheten 
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om funktionshinder för hela samhället samt insatser för att främja rörlighet. Arbetet sker i 

samarbete med institutioner, offentliga sektorn samt lokala och privata företag. Ett fokus 

ligger på bottom-up perspektivet att stärka personer med funktionshinder till att påverka 

samhällsutvecklingen. 

5.1.1 Ett holistiskt tillvägagångssätt och Agenda 2030 

Informanterna delade samma uppfattning om hur organisationen arbetar med sina främsta 

hälsofrämjande strategier. Strategierna fokuserade på en helhetssyn om hur effektiv 

kunskapsspridning i strävan efter att öka medvetenheten om vad funktionshinder innebär 

och därmed påverka normer och attityder om personer med funktionshinder. En annan 

aspekt som benämns som viktigt för att känna sig inkluderade och respekterade av samhället. 

För att öka rörligheten för människor med funktionshinder runt om i landet förklarade 

informanterna att inkluderingsarbetet arbetar med att implementera hållbara stödinsatser i 

form av ramper. Ramper är en av insatserna för att medvetandegöra befolkningen om hur 

viktigt det är med en anpassad miljö för alla grupper i samhället.  

 

”I grunden försöker Helm lära människor att öka deras medvetenhet… vi jobbar ju 

med uppfattningar, inkludering och den fysiska tillgängligheten runtom på olika 

ställen. Vad exakt är funktionshinder osv…” (IP1).  

 

”Huvudstrategin är att skapa bron mellan människor med funktionshinder och 

samhället.” (IP2) 

5.1.2 Inkluderande arenor 

I nära samarbete med Ministeriet om högre utbildning (Ministry of Higher Education) 

förklarade informanterna att organisationen arbetar för en mer inkluderande utbildning för 

alla befolkningsgrupper i Egypten. Implementeringsprocessen som beskrevs innefattar att 

Helm föreslår insatser som diskuterats tillsammans med personer med funktionshinder. Det 

gemensamma arbetssättet med målgruppen underlättar samarbetet med ministeriet och 

bidrar till att insatserna är anpassade för att stödja implementeringsarbetet. Syftet med 

insatserna är att förebygga fysiska barriärer samt anpassa utbildningar för varierade 

funktionshinder såsom döva och blinda, samt andra funktionshinder. Hittills har samarbetet 

resulterat i att fem universitet kommer att anpassa sin infrastruktur för personer med 

funktionshinder.  

 

”Ministeriet om utbildning fokuserar på att arbeta med inkluderande utbildning, 

vår strategi är då att stödja det arbetet vid implementeringen, och vi vill ju att det i 

varje universitet ska finnas en enhet för personer med funktionshinder …” (IP2) 

 

Vid workshops får personer med funktionshinder möjligheten att vara instruktörer för att 

påverka personer utan funktionshinder. Informanterna förklarar att företag och skolelever 

bjuds in till organisationen för en så kallad ”Disability Awareness day”. Målet är att få andra 

att exempelvis uppleva känslan av att leva med en hand och vilka utmaningar personer med 

ett funktionshinder dagligen får erfara. Vidare beskrivs att det långsiktiga målet med 

instruktörsrollen grundar sig i att stärka självkänslan för målgruppen och öka deltagarnas 

medvetenhet för att påverka normer och attityder.  
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”Vi har ju ”Disability Awareness Days” som workshops och då handlar det ju väldigt 

mycket om vilka utmaningar dom som inte har funktionshinder upplever, 

exempelvis en-hands utmaningen och då är tanken att få dom uppleva hur det är att 

leva med en hand, man får se hur människors uppfattning/föreställningar 

förändras så fort man är klar med workshopen.” (IP1) 

5.1.3 Bottom-up perspektiv 

Enligt informanterna framgår det hur viktigt arbetet på lokalnivå är för att påverka 

samhällsutvecklingen. Informanterna upplever att strategierna är utformade genom bland 

annat workshops och programaktiviteter för att stärka rollen för personer med 

funktionshinder. Det innebär att strategierna ska stärka personernas självkänsla och kunskap 

kring deras medborgliga rättigheter samt öka förutsättningarna för målgruppen att kunna 

delta i sociala och politiska utrymmen. Samtliga informanter menar på att en förstärkt 

självkänsla underlättar för personer med funktionshinder att kreativt skapa fler möjligheter 

att motverka stigmatisering.  

 

”Det är så viktigt att våra programaktiviteter stärker deras roll och inte enbart 

tvärtom, vi stärker kreativiteten för de att tydligare se sina möjligheter, dom får 

mod och självförtroende för att förändra samhället.” (IP4) 

 

Det framgår av informanterna att Helm’s grundläggande arbete innefattar att personer med 

funktionhinder alltid ska vara delaktiga i beslutsfattandeprocesser gällande insatser som 

berör dem. Målgruppens delaktighet innebär att de är inkluderade i planering och 

implementering av workshops och programaktiviteter som utförs.  Vidare förklaras att 

hälften av ledningen i organisationen är människor med funktionshinder. Det är 

målgruppens rättighet att uttrycka behov samt önskemål för att inkluderas mera i samhället. 

För att spegla en demokratisk och inkluderande process anser informanterna att delaktighet 

för personer med funktionshinder är central i beslutsfattandeprocesser i de områden som 

berör målgruppens hälsa.  

 

”Vårt team är ju 50/50. Och vid varje beslut som fattas så är de med.. för att dom 

vet bäst vad dom behöver, och… dom känner att det är deras roll att spela.” (IP2)  

 

Det framgår även av informanterna hur betydelsefull en ökad medvetenhet gällande vad det 

innebär att vara en person med funktionshinder i ett stigmatiserat samhälle är. De förklarar  

hur personer med funktionshinder skapar föreställningar som hindrar deras förutsättningar 

till att delta i sociala och politiska utrymmen, vilket har lett till att försvaga deras 

medborgliga roll samt resulterat i försämrad mental hälsa. Genom programaktiviteter om 

självkänsla till individen sprider ambassadörer (medarbetare) kunskap internt. Kunskapen 

fokuserar på att öka medvetenheten om att personer med funktionshinder ska begripa sina 

rättigheter, förstå hur de ska kräva dessa i samhället och därmed finna meningsfullhet att 

inkludera sig själva samt påverka andra runtomkring.  

 

”Vi arbetar för att de ska förstå sina rättigheter och kräva dem. De behöver veta hur 

de ska fråga efter sina rättigheter och det är därför vi vill stärka deras personliga 
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roll i samhället. Om en blind person söker sig till att utbildas som ingenjör kommer 

den bli nekad (...) då kommer ju den bara att vända sig om och gå. (IP2) 

5.2 Hinder och facilitatorer med multipla strategierna 

Den andra huvudkategorin inkluderar Infrastruktur samt Lagar och Policyer som innefattar 

hindren med att genomföra Helm’s multipla strategier. Den första subkategorin beskriver 

hur infrastruktur påverkar rörligheten för personer med funktionshinder. Den andra 

subkategorin redogör för hur lagar och policyer är komplexa att implementera. De främsta 

möjliggörandefaktorerna förklaras med subkategorin om inflytande och samverkan. 

Inflytande och samverkan är Helm’s grundläggande arbete för att stärka organisationens 

legitimitet. 

5.2.1 Infrastruktur 

Av informanterna framgår det att infrastrukturen är en hindrande faktor som begränsar 

rörlighet för personer med funktionshinder. Inomhus- och utomhusmiljöer samt 

kollektivtrafik är inte anpassade och det innebär en daglig utmaning för de utsatta. Det 

framkommer av informanterna hur den begränsade rörligheten påverkar den fysiska samt 

mentala hälsan när personer med funktionshinder upplever infrastrukturen som 

exkluderande. Vidare beskrivs hur den fysiska miljön försvårar delaktigheten för personer 

med funktionshinder i sociala och politiska utrymmen. 

 

”I ett land där infrastrukturen inte är den bästa… det är i sig en utmaning att bara 

röra på sig ute på gatan, att det enbart finns trappor (…) vi behöver bygga en 

inkluderande infrastruktur överallt…på arbetsplatsen, hemma och i samhället.” 

(IP1) 

 

Flera informanter förklarar hur fokus ligger på att stärka rollen för personer med 

funktionshinder så att de enklare kan etablera sig på arbetsmarknaden. Faktorer som de 

fokuserar på är utvecklingsmöjligheter om ökad självkänsla, dock upplever informanterna 

hinder från arbetsgivare som väljer att inte anpassa den fysiska arbetsplatsen vilket 

motarbetar organisationens hälsofrämjande arbete.  

 

”Det största hindret är arbetsgivare hade jag sagt, mycket handlar om att dom 

tänker till…ehhhm…hur mycket behöver jag anpassa arbetsplatsen och istället väljer 

dom att gå vidare till att anställa någon annan..”(IP3) 

5.2.2 Lagar och Policyer 

De lagar och policyer som landet implementerade år 2014 uttrycks från informanterna som 

hindrande istället för möjliggörande faktorer. Den fem procents kvot som varje arbetsplats 

bör beakta, har missbrukats genom att personer med funktionshinder systematiskt ombeds 

stanna hemma till följd av att arbetsgivarna inte vill betala ut fullskaliga löner. De som får 

möjligheten till att fysiskt närvara på arbetsplatsen tilldelas inga arbetsuppgifter. När 

myndigheter inte följer upp lagar resulterar det i att de exkluderas. En majoritet av 
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informanterna uttrycker hur införandet av flera samt striktare lagar och policyer kan 

underlätta det strategiska arbetet för människor med funktionshinder.  

 
”Problemet har inte med lagarna att göra…det är implementeringen i sig då dom är 

otydliga i praktiken… arbetsgivare anställer personer med funktionshinder för dom 

måste möta 5% kvoten…samtidigt som personerna med funktionshinder inte finns 

på arbetsplatsen…” (IP3) 

 

”Lagen om 5% kvoten följs inte upp.. Det handlar ju då om att införa striktare 

policyer…” (IP5) 

5.2.3 Inflytande och samverkan 

För att organisationen ska vidmakthålla sin legitimitet är det betydande att flera personer 

med varierade funktionshinder deltar i organisationens utvecklingsarbete. Informanterna 

upplever att de multipla strategier som Helm arbetar med förstärker målgruppens inflytande 

över de livsvillkor som berör deras hälsa. Flera informanter förklarar även att målgruppens 

inflytande även bidragit till förstärka och utöka organisationens hälsofrämjande arbete inom 

flera sektorer.  

 

”Deras hjälp att stärka programmet underlättar för oss... flera viktiga steg upptäcks 

för de själva… för att lära oss som organisation och bli bättre och dessutom för 

andra organisationer, detta är något som kommer påverka i det långsiktiga.” (IP1) 

 

Informanterna beskriver vidare att organisationens folkhälsoarbete strävar efter att öka 

självständigheten för personer med funktionshinder vilket förutsätter ett ökat inflytande, 

genom att de blir huvudaktörer inom de beslutsfattande processer som påverkar deras hälsa. 

Då målgruppen utövar sitt inflytande i det praktiska folkhälsoarbetet inom Helm, menar 

informanterna möjliggör för de att rikta fokus på den organisatoriska verksamheten som 

syftar till att civilsamhället och flera samarbetspartners ansluter.  

 

”Att vara en ambassadör för Helm uppmuntrar de att visa sig mer, att prata i 

sociala medier om funktionshinder och sprida information om hälsan och vilka 

fysiska aktiviteter som kan stärka hälsan för just de, andra lyssnar mer då… Vi är 

bara röster med dom som representerar, men det är deras röster som behöver höras 

mest.”(IP1) 

 

”Ett av våra fokusområden är självständigt levande, och allt det leder till att vara en 

hälsosam människa, inte bara fysiskt, utan också mentalt.”(IP2) 

 

Det framgår av informanterna att andra organisationer och samarbetspartners samverkar för 

att påverka normer och attityder om människor med funktionshinder. Ett större nätverk 

förstärker Helm’s legitimitet inom flera sektorer och därav förenklar arbetet som motverkar 

stigmatisering av målgruppen. Genom medvetengörande och kunskapsspridning har företag 

och organisationers normer och attityder förändrats över tid genom en aktiv samverkan 

mellan sektorerna. 
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”Öppenheten från vissa organisationer och företag att hjälpa oss, det är faktiskt 

väldigt positiva faktorer, vi får flera och flera partners att samarbeta med oss för 

att stärka arbetet.” (IP1) 

5.3 Agenda 2030- Leaving no one behind 

Agenda 2030’s princip om att ingen ska lämnas utanför är den tredje huvudkategorin och 

förklaras med två subkategorier som återfinns i de 17 globala hållbarhetsmålen. De två målen 

som genomsyrar organisationens folkhälsoarbete är Minskad ojämlikhet och Partnerskap. 

Principen om att inte lämna någon utanför har blivit ett riktmärke för Helm. Att inte lämna 

någon utanför innefattar beaktandet av de mest utsatta befolkningsgrupper genom att 

prioritera förbättrandet av deras livsvillkor och därmed en minskad ojämlikhet i samhället. 

Beaktandet av utsatta befolkningsgrupper förstärks genom tvärsektoriella partnerskap.  

5.3.1 Minskad ojämlikhet 

Informanterna menar på att ett av huvudmålen med Helm’s multipla strategier är strävan 

efter att motverka de orättvisa sociala strukturer som påverkar målgruppens livsvillkor. De 

sociala strukturerna innebär ojämna fördelningar samt exkludering av samhällets resurser, 

och denna ojämlikhet strävar organisationen efter att motverka genom målgruppens 

delaktighet i beslutsfattande processer. Stärkandet av egenmakten möjliggörs genom 

inflytande, vilket informanterna menar är vital för den demokratiska utvecklingen om allas 

lika värde så att ingen lämnas utanför. Vidare förklaras målgruppens delaktighet leda till 

förbättrade livsvillkor när inkluderingen i planering-, implementering- och 

utvärderingsprocesser som berör deras hälsa sker. Det framkommer även att det genomförs 

ett konstant arbete om jämlikhetsperspektivet inom programaktiviteter i strävan efter att 

medvetandegöra organisationer och institutioner om hur minskad ojämlikhet påverkar alla 

befolkningsgrupper.  

 

”Vi arbetar med de globala hållbarhetsmålen främst genom organisationerna som är 

ansvariga för de. När vi bygger det här jämlika systemet ges alla chansen att vara 

med på alla områden... (IP2) 

 

”Visionen om inkludering är det vi fokuserar mest på… i relation till att öka 

medvetenheten så att alla får vara med...så att jag kan leva mitt liv som någon 

annan.” (IP3) 

5.3.2 Partnerskap 

Informanterna menar på att Helm arbetar strategiskt genom ett tvärsektoriellt samarbete 

som berör Agenda 2030’s mål om partnerskap. Samarbetet utökar organisationens 

övergripande arbete inom alla sektorer. Inflytandet ökar även organisationens 

förutsättningar till att arbeta holistiskt för att påverka de olika dimensionerna av hälsa. 

Sektorsövergripande partnerskap möjliggör ett större inflytande för att ställa högre krav på 

lokala myndigheter.  
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”Vi följer alltid FN:s ideologi om att inte lämna någon utanför… genom partnerskap 

med olika sektorer, vi hamnar i en position där vi säkerställer då att dom 

(företagen) faktiskt inte lämnar någon utanför…” (IP2) 

6 DISKUSSION 

Syftet med studien är att undersöka medarbetarnas erfarenheter av att arbeta med 

hälsofrämjande strategier för att stärka hälsan hos människor med funktionshinder. I 

studien framkom medarbetarnas erfarenheter om tre huvudsakliga strategier som 

organisationen arbetar med. De tre strategierna är (i) gemensamt för kunskapsspridning om 

funktionshinder ur ett holistiskt perspektiv, (ii) anpassa den fysiska tillgängligheten för 

inkluderande arenor och (iii) bottom-up perspektivet.  

  

I följande avsnitt kommer inledningsvis en diskussion om studiens metod och analys att 

föras. Därefter följer en diskussion om det framkomna resultatet och det teoretiska ramverk 

för att slutligen sammanföra etikdiskussion, slutsatser och förslag på vidare forskning inom 

ämnesområdet.  

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Diskussion om metodval 

Studiens syfte om medarbetares erfarenheter av hur organisationen arbetar med 

hälsofrämjande strategier var den främsta anledningen till att en kvalitativ forskningsansats 

bedömdes som lämplig. Att förstå, beskriva och tolka fenomen är grundläggande metoder i 

kvalitativ forskning (Graneheim et al., 2017). Baserat på den brist om vetenskapliga studier 

om hälsan för personer med funktionshinder valdes den induktiva ansatsen. Forskaren ansåg 

att den induktiva ansatsen ökade förutsättningarna för ett mer variationsrikt resultat då 

studien inte utgick ifrån en teoretisk referensram. En etablerad teoretisk referensram kan 

resultera i att unik data förloras vid en deduktiv ansats (Graneheim et al., 2017). Den 

induktiva ansatsen upplevdes särskilt utmanande i kombination med bristen på tidigare 

forskning. Att utgå ifrån ett teoretiskt ramverk förutsätter förförståelsen som författaren 

upplevde behovet av i denna studie. Om studien genomfördes på nytt skulle syfte och 

frågeställningar utgå ifrån en specifik funktionsnedsättning och en deduktiv ansats.    

  

Genom semistrukturerade intervjuer kunde informanterna delge sina upplevelser. Varje 

deltagares unika upplevelse är av relevans för att djupare förstå den specifika erfarenheten. 

Den kvantitativa forskningsansatsen syftar däremot till att pröva hypoteser i form av 

kvantifierbara statistiska data och söker sig till att finna kausala samband (Bryman, 2011). 

Forskningsansatsen hade varit av relevans i denna studie om syftet var att finna samband och 

jämföra graden av inkludering för personer med funktionshinder i olika organisationer.  
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Syftet med studien är att få en djupare och mer detaljrik inblick om informanternas 

upplevelser för att eventuellt applicera kunskapen på andra organisationer och företag. Det 

låga antal deltagare i en kvalitativ studie försvårar dock processen för generaliserbarhet 

(Bryman, 2011). Författaren upplever att resultat som framkommer i studier om människor 

med funktionshinder inte är lika applicerbara i andra miljöer då funktionshinderområdet är 

komplext. Den unika upplevelsen av varje persons funktionshinder upplevs inte vara 

jämförbar med någon annan, trots samma funktionsnedsättning. Erfarenheterna är dock av 

relevans i syfte att belysa vilka utmaningar som målgruppen upplever mer framträdande på 

individ- och samhällsnivå. 

 

6.1.2 Urvalsdiskussion  

Urvalsgruppen bestod ursprungligen av sex informanter. På grund av tidsbrist var det inte 

möjligt att genomföra den sjätte intervjun vilket drog ner antalet informanter till fem. Antalet 

deltagare i studien kan därmed anses vara för få för att ge ett trovärdigt resultat. Fler 

deltagare hade visserligen berikat resultatet men i efterhand upplevs antalet vara tillräckligt 

för den avsatta tiden om examensarbetet, framförallt när författaren upplevde analysarbetet 

vara tidskrävande. Kvale och Brinkmann (2004) beskriver vidare att målgrupper som 

besitter djup kunskap kan resultera i ett innehållsrikt resultat. Urvalsgruppen var målstyrd 

för att berika studiens resultat genom att välja intervjupersoner som var kompetenta inom 

ämnesområdet och med relevant arbetslivserfarenhet om hur organisationen arbetar med 

diverse strategier. Bryman (2011) menar på att ett målstyrt urval är fördelaktigt för att berika 

studiens ämnesområde med relevant information. Vid valet av intervjupersoner uppstod en 

diskussion om enbart människor med olika funktionshinder skulle ingå i studien då studien 

baseras på hur hälsan för personer med funktionshinder kan påverkas. För att skildra ett 

nyanserat och rättvist perspektiv föreföll urvalsgruppen på en variation av personer med 

funktionshinder och utan. Författaren ville därmed fånga ett perspektiv från personal som 

innefattade personer med funktionshinder direkt samt av personal som arbetade med 

målgruppen. Informanterna arbetade på olika avdelningar vilket stärkte det holistiska 

perspektivet om organisationens folkhälsoarbete.  

 

Om studien genomfördes på nytt hade författaren troligtvis avsatt mer tid för att få en 

djupare inblick i organisationens olika arbetsområden. Förslagsvis hade författaren besökt 

organisationen tidigare och beskaffat sig en personlig uppfattning om hur 

organisationsstrukturen är uppbyggd och vilka avdelningar som författaren anser vara av 

relevans för studiens syfte. Vidare uppstod en diskussion med kontaktperson om 

lämpligheten med att intervjua personer med funktionshinder. Inledningsvis föreslog 

kontaktpersonen att personal från endast en avdelning skulle delta för bekvämlighetens 

skull. Det framgick att få personer med funktionshinder arbetade på den specifika 

avdelningen. Detta förklarades av författaren vara något att undvika och att resultatets breda 

perspektiv hade begränsats. Kontaktpersonen säkerställde dock att studien bestod av en 

jämnt könsfördelad urvalsgrupp.  

 

Urvalsgruppen hade möjligtvis sett annorlunda ut och därmed studiens resultat om enbart en 

avdelning var inkluderad, eller om enbart ena könet deltog. Studiens inklusionskriterier 

upplevdes vidare öka förutsättningarna för en varierad urvalsgrupp och därmed flera 

perspektiv. Att urvalsgruppen var väl insatt i funktionshinderområdet, samt att hälften av 
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informanterna hade olika funktionsnedsättningar innebar att de kunde relatera till studiens 

syfte och därmed berika materialet med relevanta erfarenheter inom ämnesområdet.   

6.1.3 Diskussion om datainsamlingsmetod 

Förbestämda frågor i form av en intervjuguide svarade på studiens syfte och data samlades in 

genom semistrukturerade intervjuer. Intervjuguiden möjliggjorde en strukturerad intervju 

och underlättade arbetet för författaren som inte har någon tidigare erfarenhet av att 

genomföra intervjuer. Flexibiliteten med att kunna ställa följdfrågor var en möjliggörande 

faktor för intervjuaren att söka de svar syftet efterfrågade (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

Bristen på erfarenhet av kvalitativa studier innebar att författaren inte fullt ut nyttjade 

möjligheten under intervjuerna att ställa följdfrågor vilket i efterhand kunde ha förtydligat 

resonemang samt berikat informanternas svar. Om en pilotintervju hade genomförts hade 

författaren kunnat bemöta bristen på erfarenhet och förstå vikten av att ställa följdfrågor. På 

grund av tidsbrist genomfördes inte någon, utan enbart en genomgång med intervjuansvarig 

för att bedöma frågornas tydlighet. Tillsammans med intervjuansvarige omformulerades 

frågor som upplevdes otydliga för att minska risken för feltolkningar. För undvikandet av 

feltolkningar krävs det att informanterna förstår intervjufrågorna (Bryman, 2008). Om 

studien genomfördes på nytt hade författaren säkerställt nyttjandet av en pilotintervju för att 

möjliggöra utrymme för övning samt kontrollera hur väl frågorna besvarade 

frågeställningarna. 

 

Författaren gav friheten till informanterna att svara på det språk de upplevde tryggast för att 

berika intervjuerna. Det resulterade i att två intervjuer genomfördes på arabiska och att 

frågorna ställdes på engelska respektive arabiska. Det kan ha bidragit till att informanterna 

upplevde en ökad vilja och öppenhet att besvara frågorna. Intervjuansvarige var tydlig om att 

hålla intervjuerna inom den förbestämda tidsramen om 30 minuter. Längden på ett par 

intervjuer översteg 30 minuter och det upplevdes inte vara alltför problematiskt även om 

intervjuansvarige var tydlig med att avrunda intervjun så fort tiden överstigits. Efter 

analysarbetet kan detta i efterhand snarare ha berikat materialet. Författaren vill betona att 

en intervjutid på 40 minuter kunde bidragit till minskad tidspress och möjligtvis ökade 

förutsättningar att ställa fler följdfrågor. Mobiltelefonen som använts vid genomförandet 

upplevdes vara fördelaktig då materialet alltid var nära tillhands. Inspelningsmetoden anses 

vara optimal för kommande studier. Vidare noterades inga anteckningar under någon 

intervju då alla inspelningar skedde utan några tekniska problem och därmed kunde 

intervjuaren lyssna på informanterna utan distraktioner. Kvale och Brinkmann (2014) menar 

på att digital inspelning av intervju stärker intervjuarens förutsättningar till att koncentrera 

sig på ämnet.  

6.1.4 Analysdiskussion  

Analysprocessen skedde genom att materialet transkriberades direkt efter att intervjuerna 

genomförts. Då intervjuerna var på engelska respektive arabiska behövdes materialet 

översättas. Författarens modersmål är arabiska och engelskan behärskas flytande. Eftersom 

intervjuaren haft målet att transkribera intervjuerna ordagrant för att styrka trovärdigheten 

upplevdes översättandet utmanande samt tidskrävande. Eftersom författarens modersmål 

skiljer sig ifrån den arabiska dialekt som informanterna delgav information på, samt att 



23 

majoriteten av intervjuerna skedde på engelska och två på arabiska kan viktig information 

förlorats då både författare och informanter översatt språket från sitt första språk. Det kan ha 

påverkat trovärdigheten av ett korrekt och fullständigt insamlat material. Bryman (2011) 

menar på att resultatet ska rapporteras till deltagarna för att bekräfta om författaren 

uppfattat verkligheten på ett överenskommet sätt. Uttryck och formuleringar skiljer sig åt i 

respektive språk och därav är det svårt att ordagrant översätta det insamlade materialet. 

Författaren har därmed kontaktat informanterna för att säkerställa att resultatet återspeglar 

deras erfarenheter. Eftersom materialet transkriberats så nära inpå intervjuerna 

underlättade det bekräftandet av informanternas perspektiv, och om materialet 

överensstämde med den erfarenhet de framfört. Efter det godkändes det framkomna 

resultatet. Återkopplingen med informanterna är av dignitet för att säkerställa en högre 

trovärdighet (Kvale och Brinkmann, 2014).   

  

På grund av tidsbrist och brist på erfarenhet av innehållsanalyser valdes latent 

innehållsanalys bort och materialet analyserades med en manifest innehållsanalys. Enligt 

Graneheims och Lundmans (2004) beskrivning kräver den latenta innehållsanalysen 

ytterligare tid och analytisk förmåga för att tolka det bakomliggande budskapet av en text. 

Elo och Kyngäs (2007) menar på att den manifesta innehållsanalysen objektivt strukturerar 

det insamlade materialet vilket minskar risken för feltolkningar och stärker resultatets 

trovärdighet. Därmed ställs inte lika stora krav på forskarens analytiska förmåga (Graneheim 

& Lundman, 2004). Författaren fann sammanställningen av innehållsanalysen som 

utmanande. För att säkerställa tillförlitligheten i innehållsanalysen strukturerades och 

kontrollerades alla enheter och kategorier regelbundet (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Studien grundar sig på en induktiv ansats och därmed utgår inte analysen ifrån en 

förförståelse kopplad till något teoretiskt ramverk. Graneheim och Lundman (2004) påpekar 

att det alltid föreligger en förförståelse hos forskare som utför kvalitativa studier och att detta 

kan påverka resultatets trovärdighet. Författaren är medveten om att en fullständig 

objektivitet inte går att uppnå. Säkerställandet av att agera i god tro och inte låta egna 

värderingar eller tidigare teoretiska förförståelser, möjliggör delkriteiret om att kunna styrka 

och konfirmera en tillräcklig objektivitet för att inte påverka studiens resultat eller 

slutsats. Att inte utgå ifrån en teoretisk referensram försvårade analysarbetet om vilka 

aspekter som författaren skulle fokuserat på vilket därmed skapade en viss tidspress. 

Eftersom författaren genomfört intervjuerna en vecka tidigare än planerat förutsattes en 

längre tid för analysarbetet. Trots detta betonar författaren att en deduktiv ansats är att 

föredra om studien genomfördes på nytt.   

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Diskussion om Helm’s multipla strategier 

I resultatet framgick det att Helm huvudsakligen arbetade med tre hälsofrämjande strategier. 

Det hälsofrämjande arbetet genomfördes i form av ett tvärsektoriellt arbete för att skapa 

legitimitet som ideell organisation i samhället. De hälsofrämjande strategierna baseras på en 

helhetssyn för kunskapsspridning, inkludering och ett bottom-up perspektiv, samt en 

kombination av flera ansatser. Tillgren et al. (2014) tydliggör hur det hälsofrämjande arbetet 
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kan effektiviseras genom att kombinera olika ansatser. En av de sju vägledande principer är 

”Flera strategier” som tillämpas genom arbetet om samhällsutveckling, lagstiftning och 

policyutveckling. Likaledes är förespråkandet av allas rätt till grundläggande mänskliga 

rättigheter i form av ett fullt deltagande från alla befolkningsgrupper, samt möjligheten till 

utbildning och ett ökat inflytande lika viktiga. 

  

Inkluderingsarbetet för människor med funktionshinder beskrevs av informanterna som 

komplext och att det krävde målgruppens fulla deltagande. Inom organisationens 

folkhälsoarbete ingick empowerment som en vital princip genom tilldelandet av 

instruktörsroller inom workshops och programaktiviteter. Detta i syfte att stärka självkänslan 

för målgruppen i linje med förespråkandet av rollen som ambassadör för organisationens 

folkhälsoarbete. Det framgick att inkludering var den gemensamma faktorn för att påverka 

målgruppens hälsa. Strategin om inkludering ses i relation till deltagandeprincipen (även 

kallad delaktighet) samt maktgörande (empowerment). Delaktigheten i alla beslut som berör 

målgruppen syftar till att ”empower” personerna med funktionshinder genom deras 

inkludering och inflytande i alla processer. Deltagandeprincipen är genomgående i hela 

organisationsstrukturen och informanterna uttryckte principen som en facilitator till känslan 

av sammanhang. Författaren finner likheter med Aaron Antonovsky’s teori om KASAM. När 

alla inkluderas och får vara med i beslutsprocessen ökar känslan av meningsfullhet, vilket 

även ger känslan av begriplighet och hanterbarhet (Anotonovsky, 2005). Genom de tre 

aspekter av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet kan den egna individens 

upplevelse av livskvalitet påverkas ur det salutogena perspektivet. Då livskvaliteten för 

personer med funktionshinder berör deltagande i samhället fann författaren teorin som 

relevant i relation till omkringliggande stödjande miljöer. Rimmer och Roland (2008) och 

Iezzoni (2006) betonar vikten av att de begränsade förutsättningar om inflytande samt 

exkludering ökar risken för sämre hälsa. Det kunde styrkas med resultatet om hur den fysiska 

samt mentala hälsa påverkas negativt vid exkludering. 

  

Det framgår av informanterna hur Helm vill stärka rättigheterna för personer med 

funktionshinder, men för att möjliggöra detta behöver målgruppen begripa sina 

medborgerliga rättigheter som förutsätter utövandet av rättigheterna. Antonovsky (2005) 

betonar att individer behöver införskaffa kunskaper som de begriper för att bemöta krav och 

utmaningar de ställs inför. Individen bör ha kunskaperna för att bedöma sin verklighet och 

begripa den, vilket förutsätter tryggheten till att kunna hantera den. Begripligheten kan 

förstärka bottom-up perspektivet samt målgruppens empowerment genom att 

lokalinvånarna stärker sina möjligheter att utöva sina medborgerliga rättigheter i strävan 

efter att påverka samhällsutvecklingen. Det framgick att det egyptiska samhällets uppfattning 

om personer med funktionshinder stigmatiserade målgruppen vilket resulterade i att 

målgruppen skapade egna hindrande föreställningar som försvagade deras roll och tilltro att 

utöva grundläggande rättigheter. El-Saadani och Metwally (2018) betonar den 

stigmatiserande faktorn vara en konsekvens av attityder och okunskap. Det informanterna 

betonade var att samhällets negativa attityd påverkat personer med funktionshinder negativt 

genom att målgruppen nästintill accepterat och legitimerat den stigmatisering som samhället 

utövat. Den negativa uppfattningen har vidare bidragit till att målgruppen upplevt en 

maktlöshet i ett samhälle som inte vill inkludera de, detta i kombination med tron om en 

försvagad roll baserat på den ständiga stigmatiseringen. Det har resulterat i att samhället 

motarbetat organisationens arbete om empowerment för målgruppen. 
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6.2.2 Diskussion om hinder och facilitatorer 

Informanterna menade på att Helm söker sig till att legitimera sin position inom flera 

sektorer för att påverka bland annat lagar och policyer som implementeras med syfte att 

förbättra livsvillkoren för personer med funktionshinder. De betonade även att samverkan 

och utövandet av inflytande var möjliggörande faktorer som bidrog till att effektivisera 

organisationens hälsofrämjande arbete. Lagarna och policyerna uttrycktes som praktiskt 

ogenomförbara och försvårade därmed organisationens folkhälsoarbete med att förbättra 

målgruppens livsvillkor. United Nations (2018) menar på att när lagar och policyer är svåra 

att implementera påverkas försämrade livsvillkor negativt för personer med funktionshinder. 

Lagarna och policyerna bör riktas mot utsatta grupper för att minska på ojämlikheter hos 

svagare befolkningsgrupper.  

 

Informanterna betonade även problematiken med fem procents kvoten som en hindrande 

faktor för inkluderingen av målgruppen på arbetsmarknaden. Fem procents kvoten har 

resulterat i att arbetsgivare blir tvungna att anställa personer med funktionshinder men 

väljer att inte praktisera lagen. Det sker genom att målgruppen systematiskt ombeds stanna 

hemma till följd av att arbetsgivarna inte vill betala ut fullskaliga löner. Vidare förklarade 

informanterna att samhället uppfattade lagen som inkluderande men att den i realiteten 

bidrar till att målgruppen exkluderats på arbetsmarknaden. Iskander (2919) förklarar hur 

målgruppens livsvillkor kan försämras om lagarna och policyerna inte följs upp. Ur ett 

folkhälsovetenskapligt perspektiv innebär principen om empowerment att lokalsamhället 

säkerställer inflytande om personliga, socioekonomiska och miljörelaterade faktorer som 

påverkar deras hälsa (Rootman, 2001 & Tillgren et al., 2014)     

 

Utbyggnaden av infrastrukturen i inomhus- och utomhusmiljöer möjliggör 

kapacitetsuppbyggnad och inkluderande arenor som stärker den lokala optimeringen. 

Stödinsatserna med implementering av ramper ses i relation till den vägledande principen 

om hållbar utveckling inom det hälsofrämjande arbetet (Rootman, 2001 & Tillgren et al., 

2014). Stödinsatserna bör vara långsiktiga och vidmakthållas även när Helm’s insatser 

upphör i lokalområdet för att öka hållbarheten av folkhälsoinsatserna. Den fysiska 

anpassningen av infrastrukturen för personer med funktionshinder är vital för det 

hälsofrämjande arbetet i möjliggörande syfte om rörlighet och därav delaktighet i samhället. 

Enligt Lord och Stein (2018) skapar tillgängligheten ökade förutsättningar till 

attitydförändringar om hur personer med funktionshinder bör uppfattas och bemötas, vilket 

innebär att målgruppen får möjlighet att bekämpa stigmatisering när de framträder i sociala 

sammanhang. Framträdandet i sociala och politiska utrymmen stärker även målgruppens 

maktposition genom ökade förutsättningar för de att nyttja och förespråka sina rättigheter i 

samhället. Genom att utgå ifrån Convention on the Rights of Persons with Disabilities’s  

riktlinjer om social inkludering på alla nivåer, upplyser målgruppen lokala myndigheter och 

institutioner genom att (i) identifiera, prioritera vilka infrastrukturella barriärer 

implementeringsplanen berör och (ii) upplysa, samt öka alla inkluderade personers 

medvetenhet om ämnesområdet (Lord & Stein, 2018).  

 

Det framgick att organisationen strävade efter att skapa inkluderande arenor genom 

samarbetet med myndigheter och institutioner för att påverka utbildning, arbetsplatser och 

infrastruktur. KASAM-teorin kan kopplas till Helm’s hälsofrämjande arbete genom 

skapandet av inkluderande arenor, då individer inkluderas i samhället stärks känslan av 

delaktighet och empowerment, därav meningsfullheten om målgruppens bidragande roll i 
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lokalsamhället (Antonovsky, 2005). Helm strävade efter att tillgodose infrastrukturella 

resurser i möjliggörande syfte så att målgruppen kan bemöta vardagliga situationer. Målet är 

att främja rörligheten för människor med funktionshinder vilket Antonovsky (2005) betonar 

vikten av att individer kan bemöta de krav som uppkommer i vardagen för att uppnå känslan 

av hanterbarhet.  

6.2.3 Helm’s arbete om Agenda 2030 

Informanterna förklarade att organisationens multipla strategier strävade efter att bidra till 

hållbarhetsmål 10 Minskad ojämlikhet genom medvetengörande och inkluderingsstrategier. I 

Agenda 2030 betonar FN (United Nations, 2019) hur inkluderingsmöjligheter behöver 

prioriteras samt utvecklas inom alla sektorer för att uppnå hållbarhetsmålet om minskad 

ojämlikhet. Helm’s ideella arbete sker främst med syfte att öka medvetenheten om vad 

funktionshinder innebär för att bekämpa stigmatisering i strävan efter att motverka de 

orättvisa sociala strukturer som påverkar målgruppens livsvillkor. Vidare stärks 

empowerment hos målgruppen när samhället tar hänsyn till deras behov och förutsättningar 

i ett kontinuerligt arbete för ökat inflytande i demokratiska processer. I linje med arbetet om 

minskad ojämlikhet är demokratin en möjliggörande faktor för allas lika värde om makt, 

inkludering och delaktighet i samhället. Rootman (2001) och Tillgren et al. (2014) förklarar 

inkludering om jämlikhetsaspekten i det hälsofrämjande arbetet som en princip om social 

rättvisa för utsatta grupper. 

 

En annan aspekt som berör organisationens arbete om minskad ojämlikhet innefattar 

deltagandeprincipen inom det hälsofrämjande arbetet (Rootman, 2001 & Tillgren et al., 

2014). Informanterna beskrev att alla med funktionshinder inkluderades i 

beslutsfattandeprocesser om exempelvis planering, implementering och utvärdering. Tillgren 

et al. (2014) menar att det är vitalt att de berörda deltar aktivt i folkhälsoarbetet som 

påverkar deras hälsa. När offentliga och privata aktörer deltar i Helm’s workshop Disability 

Awareness Day är målgruppens deltagande i genomförandet central för medvetengörande av 

stigmatiseringen. Organisationen strävar efter att bekämpa stigmatisering genom ökad 

respektfullhet för att ändra på normer och attityder, i linje med principen om empowerment 

som Bernard (2020) betonar ha kraften till att påverka beteenden. Respekten förutsätter en 

(i) attitydförändring om negativa stereotypiska föreställningar, (ii) att få sin röst hörd i 

sociala och politiska utrymmen samt (iii) att personer med funktionshinder blir sedda som 

människor. Att respektera människor kan bidra till att inte lämna någon utanför och därav 

minska risken av diskriminering. Att arbeta för en jämlik hälsa för utsatta 

befolkningsgrupper har en stark koppling med hållbarhetsmål 10 Minskad ojämlikhet 

(United Nations, 2019). 

  

I studien framkom det av informanterna att Helm strävade efter att bidra till hållbarhetsmål 

17 Partnerskap, genom ett ständigt arbete för att stärka redan befintliga samarbetspartners 

samt utöka det sektorsövergripande samarbetet. Frykman (2018) betonar att ett stort nätverk 

av partnerskap förstärker hållbarhetsarbetet som civilsamhället förespråkar och därmed ökar 

förutsättningarna för en önskad synergisk effekt. Den holistiska hälsosynen stärker både 

FN:s samt WHO:s beskrivning av att hälsa ska ses som en helhet för det grundläggande 

folkhälsoarbetet. I relation till Rootman (2001) och Tillgren et al. (2014) förklaras hur 

folkhälsoarbetet är ett sektorsövergripande arbete som berör samspelet mellan 

organisationsstrukturer och hälsans bestämningsfaktorer. Folkhälsoarbete som berör 

funktionshinderområdet är komplext och det är därmed av dignitet att arbetet utgår ifrån 
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beprövade ramverk och en helhetssyn (WHO, 2013). Det holistiska perspektivet inbegriper 

omkringliggande stödjande miljöer som påverkar det fysiska, sociala, ekonomiska, politiska, 

ekologiska och andliga välbefinnandet.  

6.2.4 Anknytning till teoretiskt ramverk 

Författarens val om att utgå ifrån en induktiv ansats medförde att studiens resultat i 

efterhand fann likheter med KASAM-teorin. Vad gäller arbetet på organisationsnivå såg 

författaren däremot likheter med Rootman (2001) och Tillgren et al. (2014) sju vägledande 

principer inom det hälsofrämjande arbetet, och valde att utgå ifrån dessa i resultatet och 

analysen om genomförandet av de strategier organisationen hade som huvudfokus. Då 

organisationens workshops och programaktiviteter utgick ifrån att stärka målgruppen 

individuellt valdes dessutom KASAM, vilket författaren anser vara en lämplig teori för 

arbetet på en individuell nivå. Samhörigheten mellan organisationen och målgruppen skapar 

de meningsfulla relationer som på sikt förutsätter känslan av sammanhang. Målgruppens 

känsla av meningsfullhet till att inkludera sig själva och inkluderas av samhället är den 

viktigaste aspekten i underlättandet av de vardagliga motgångar. KASAM grundar sig på hur 

individen hanterar dessa motgångar och fokuserar på det salutogena perspektivet vilket varit 

författarens mål med studien.  

 

Med syfte att stärka studiens teoretiska ramverk applicerades principen om Empowerment i 

kombination med KASAM-teorin. I resultatet framgick det hälsofrämjande arbetet vara av 

dignitet för att individuellt stärka målgruppen inom alla aspekter om hälsa vilket även kunde 

påvisas genom Tillgren et al. (2014) sju vägledande principer där principen empowerment 

inkluderas. Därmed föreföll empowerment som ett naturligt val för att stödja arbetet om hur 

personer med funktionshinder ska tillges möjligheten till att ta makten över sin egen 

livssituation. Detta genom att organisationens folkhälsoarbete kontinuerligt fokuserat på ett 

bottom-up perspektiv samt inkluderingen av målgruppen i beslutsfattande processer om 

organisationens programaktiviteter. 

6.3 Etikdiskussion 

6.3.1 Kvalitetskriterier 

En kvalitativ ansats ansågs vara mest lämplig för att besvara studiens syfte. Detta kan dock 

diskuteras då kvalitativa metoder kräver djupgående analys av det framkomna resultat. 

Författarens förkunskaper kan påverka studiens trovärdighet när personliga tolkningar kan 

förekomma (Bryman, 2011). För detta genomfördes därmed den återkoppling med 

informanterna och deras godkännande av att det framkomna resultatet återspeglade deras 

erfarenheter. Kvale och Brinkmann (2004) menar på att denna återkoppling bidrar till att 

stärka resultatets trovärdighet.   

 

Författaren fann en svaghet om det låga antalet informanter då skildrandet av ett bredare 

perspektiv kan ha begränsats, vilket Bryman (2011) menar kan påverka studiens 

trovärdighet. Dock strävar kvalitativa studier efter ett djupare perspektiv snarare än det 

bredare (Kvale och Brinkmann, 2004), vilket informanterna anses ha tillfört studien. Detta 
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kan innebära att det låga antalet informanter inte påverkade studiens trovärdighet avsevärt. 

En faktor som däremot kan stärka studiens trovärdighet samt berika överförbarheten är 

författarens säkerställande av att informanterna var en kombination av både personer med 

(olika) funktionshinder och utan funktionshinder, kvinnor och män, samt en 

erfarenhetsbredd om olika avdelningar inom organisationen. Variationen om informanternas 

egenskaper avser en bredare överförbarhet i relation till om studien enbart hade innefattat en 

specifik funktionsnedsättning och enbart kvinnor eller män. Holloway och Wheeler (2010) 

menar på att inom kvalitativa studier kan det vara av fördel för överförbarheten till andra 

likvärdiga studier om studien innefattar en bredd vad gäller kön och erfarenhet. 

 

En del av arbetet för att stärka studiens kvalitet och pålitlighet har skett genomgående i form 

av en transparens för hur analysens tillvägagångssätt gick till. En manifest innehållsanalys 

strävade efter att materialet analyserades på ett objektivt sätt (Bryman, 2011), dessutom 

följdes varje steg i innehållsanalysen vilket Graneheim och Lundman (2004) menar stärker 

studiens trovärdighet. I syfte att stärka pålitligheten har citat ordagrant redovisats samt den 

manifesta innehållsanalysen exemplifierats. Vid analysprocessen föll valet på en manifest 

innehållsanalys för att begränsa författarens förkunskap och att det skulle färga tolkningen 

av resultatet. Graneheim och Lundman (2004) menar på att egna tolkningar inte går att 

utesluta inom kvalitativa metoder, vilket även är en nackdel som påverkar studiens 

trovärdighet. För att undvika påverkandet av förkunskaper och risken för feltolkningar bör 

materialet vid upprepande gånger noggrant analyseras Kvale och Brinkmann (2004), vilket 

författaren genomförde. Möjligtvis hade analysprocessen kunnat förlängas för ytterligare 

analys och därmed stärkt studiens trovärdighet. 

 

Intervjuguiden syftar även till att kunna nyttjas för andra studier och därmed stärka kriteriet 

om överförbarheten. En pilotintervju hade eventuellt kunna påverka intervjuguidens 

utformning, dock genomfördes inte en sådan på grund av tidsbrist. Den kvalitetssäkring som 

skedde var istället en genomgång av intervjuguiden med ansvarig kontaktperson. Syftet var 

att begränsa misstolkningar bland deltagarna samt stärka trovärdigheten om att relevant 

information framkommit. Författaren var medveten om att vissa intervjufrågor möjligtvis 

behövde justeras och anpassas så att de inte upplevdes obekväma eller känsliga av 

informanterna med funktionshinder. I diskussion med kontaktperson justerades därmed ett 

antal frågor i syfte att öka tryggheten för alla under intervjuerna. Det objektiva 

förhållningssättet samt författarens säkerställande av intervjuguidens utformning, 

möjliggjorde för informanterna att öppet besvara frågorna i strävan efter att rättvist 

återspegla deras berättelser. Flexibiliteten och det breda utrymme under intervjuerna kan ha 

bidragit till den fördjupade bilden av verkligheten vilket Bryman (2011) anser vara 

fördelaktig för studiens trovärdighet. Vidare säkerställde författaren i diskussion med 

kontaktperson om att intervjuerna skulle äga rum vid den plats som ansågs bekväm för 

intervjupersonerna. Kvale och Brinkmann (2014) menar på att en avslappnad och bekväm 

miljö vid intervjuer av informanterna kan öka studiens trovärdighet.  

6.3.2 Diskussion om forskningsetiska överväganden  

I studien har de fyra etiska principerna i form av deltagarnas integritet, frivillighet, 

konfidentialitet samt anonymitet beaktats med noggrannhet under hela forskningsprocessen. 

Ett muntligt medgivande innan intervjuerna startade genomfördes där författaren betonade 

att deltagarna kunde avbryta intervjun när de så önskar. Med undantag av den 

kontaktpersonen från organisationen som är medveten om vilka som deltagit i studien har 
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anonymiteten bibehållits. Organisationen Helm bedriver en liten verksamhet och därmed 

fanns risk för igenkännande av hela organisationen om vilka som deltagit. Intervjuerna 

skedde öppet på arbetsplatsen då mötesrummet var uppbokat men detta ansågs inte var 

något hinder för någon deltagare som medvetet valde att delta samt bestämt plats för 

intervjun. Inspelningarna av intervjuerna skedde genom mobiltelefonen och kodades diskret 

i form av IP1 till IP5 både på mobiltelefonen samt den privata dator inspelningarna 

överfördes till. Holloway och Wheeler (2010) menar på att bevarande av inspelningsmaterial 

på mobiltelefonen kan medföra ett etiskt dilemma vad gäller det konfidentiella materialet. 

Materialet kunde ha behandlats mer varsamt och konfidentiellt om det hade raderats på 

mobiltelefonen. Dock ansåg författaren att vid eventuella tekniska problem med dator, kunde 

inspelningar återfinnas på mobiltelefonen. Vidare har intervjuerna inte benämnts i 

ordningsföljd både i den manifesta innehållsanalysen eller vid citering. Författaren har 

beaktat bristen på objektivitet genom att informera om konfidentialitetskravet och gett 

informanterna personliga koder utan någon ordningsföljd för att undvika identifiering. Inga 

obehöriga har haft tillgång till något av materialet och författaren har inte upplevt några 

tekniska problem vid genomförandet av studien. 

7 SLUTSATSER 

Helm använder i huvudsak tre strategier för att stärka hälsan för människor med 

funktionshinder. Dessa är ett holistiskt tillvägagångssätt, inkluderande arenor och ett 

bottom-up perspektiv. Strategin om ett holistiskt tillvägagångssätt utgår ifrån 

kunskapsspridning för att bekämpa stigmatiseringen. Arbetet om lika tillgång till högre 

utbildning etablerar trygga och inkluderande arenor anpassade för alla 

funktionsnedsättningar. Bottom-up perspektivet syftar till att involvera målgruppen i alla 

beslutsfattande processer som berör deras hälsa för att stärka legitimiteten i sin egna 

samhällsutveckling.  

 

De hinder som medarbetarna upplever i arbetet med att stärka hälsan för målgruppen är 

lagar och policyer som syftar till inkluderingen av personer med funktionshinder. Dessa 

missbrukas och efterföljs inte, vilket motarbetar organisationens folkhälsoarbete. En 

begränsad infrastruktur i form av brist på anpassade utrymmen bidrar till exkludering och 

försvårar inkluderingsarbetet för organisationen. Partnerskap och ett tvärsektoriellt stöd 

upplevs vara underlättande faktorer för att främja god hälsa för målgruppen. Samarbetet 

ökar Helm’s legitimitet till att få större inflytande i samhället.  

 

Helm arbetar med de globala hållbarhetsmål med fokus på mål 10 om Minskad ojämlikhet 

samt mål 17 om Partnerskap. Det sker genom att skapa allianser tvärsektoriellt vilket bidrar 

till att organisationen kan ställa högre krav på lokala myndigheter. Helm utgår ifrån Agenda 

2030 som ett riktmärke för jämlikhetsperspektivet om att inte lämna någon utanför för lika 

villkor för alla oavsett funktionsnedsättning. 
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8 VIDARE FORSKNING INOM ÄMNESOMRÅDET 

En minskad ojämlikhet för utsatta grupper är av stor relevans på alla nivåer inom 

folkhälsoarbetet. Organisationen Helm påvisar hur en helhetssyn med flera strategier på kort 

och lång sikt kan påverka inkluderingen i samhället. Bristen på tidigare forskning om vilka 

faktorer som påverkar hälsan för personer med funktionshinder påvisar behovet av fortsatt 

forskning inom ämnesområdet. Detta skulle kunna tillämpas genom en kvantitativ studie om 

hur väl integrerade målgruppen anser sig vara i samhället samt vilka metoder som skulle 

kunna underlätta arbetet för att stärka deras hälsa. Därmed lyfts ämnet fram ytterligare 

vilket kan resultera i att flera engagerar sig i inkluderingsarbetet och förhoppningsvis 

förstärker folkhälsoarbetet för människor med funktionshinder.  
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BILAGA A 

 

INVITATION LETTER (MISSIVBREV) 
 
--/03-2020 

 

Dear Sir/Madam:  

 

Warmest greetings! 

You are invited to participate in a research study about how to promote good health for 

people with disabilities. The overall aim of this field study is to investigate how a non-

governmental organization strategically reduces health equities and how it contributes to a 

sustainable development from a public health context in relation to Agenda 2030.  

 

If you participate, I will interview you in English or Arabic for approximately 30 minutes. The 

interview will be conducted wherever you prefer (e.g. in the work place) and will be arranged 

at a time convenient to your schedule (e.g. during break). Participation is entirely voluntary 

and there are no anticipated risks or discomforts related to this research. You may withdraw 

from the study at any time for any reason.  

 

While the interviews will be recorded through a cellphone, the files will be erased once the 

thesis is complete. The typed interviews will also be kept in a computer and only the main 

researcher (sworn to confidentiality) will have access to the interviews. Your name will not 

appear in any publications resulting from this study unless agreed to.  

 

The results from this study will be presented in a bachelor thesis at Mälardalen University in 

Sweden and eventually in scientific journals to help others better understand the experience 

of working with health promotion strategies for people with disabilities.  

 

If you have any other questions regarding your rights as a participant in this research, you 

may contact the researcher or the contact person in field via email or at the telephone 

numbers given below.  

Your participation will be greatly appreciated.  

 

Thank you in advance for your interest and assistance with this research. 

 

Sincerely,  

 

Name: Jad Abdul Hak, Mälardalen University, Sweden 

Email: jak17001@student.mdh.se  

Tel: +46762193885, +201128377273 

 

Name: Yasmine Mokhtar, Helm Organization, Egypt 

Email: yasmine.mokhtar@helmegypt.org 

Tel: +201003324665 



   

BILAGA B 
 
INTERVJUGUIDE 
 
Syftet med studien är att beskriva medarbetarnas erfarenheter kring hur den egyptiska 

organisationen Helm arbetar med hälsofrämjande strategier för att stärka hälsan för 

människor med funktionshinder. 

 

Intervjufrågor- Inledande/Bakgrund 
 

➢ Vad fick dig att engagera dig i en organisation som arbetar med hälsofrämjande 
strategier för människor med funktionshinder? 
 

➢ Varför tror du stärkandet av hälsan för människor med funktionshinder är viktig för 
samhällsutvecklingen?  

 
Arbetet med organisationen Helm’s strategier 
 
För att stärka hälsan för människor med funktionshinder arbetar ni med diverse olika 
strategier. 
 

➢ Vilka strategier använder organisationen för att stärka hälsan för människor med  
funktionshinder? 

 
➢ Finns det några strategier som organisationen arbetar med mer än andra? Om ja, 

varför? 
 
Strategier för att stärka hälsan för människor med funktionshinder kan innebära flera 
saker och är väldigt kontextuellt. 
 
➢ Är strategier i form av inkludering i samhället viktigt för att stärka hälsan för 

människor med funktionshinder? Om ja, på vilket sätt? 
 

➢ Får målgruppen vara med i beslutsprocessen av valda strategier? Om ja, berätta hur?  
 

Hinder och facilitatorer 
 

➢ Vilka hinder stöter ni på i arbetet med strategier för att stärka hälsan för människor 
med funktionshinder? 

 
➢ Upplever du de olika hindren som utmanande? Om ja, hur hanterar ni dessa 

utmaningar?  
 

➢ Vilka faktorer underlättar ert arbete med strategier för att stärka hälsan för 
människor med funktionshinder?  
 

Agenda 2030 
 
Då FN:s Agenda 2030 fokuserar på hållbar utveckling undrar jag hur ni arbetar med de 
globala målen. 
 

➢ Hur arbetar ni med strategierna långsiktigt för stärkandet av hälsan för människor 
med funktionshinder? 

 



   

➢ Hur utvärderar organisationen om strategierna gett någon effekt individuellt, lokalt 
och på samhällsnivå för människor med funktionshinder? 
 

Inkludera följdfrågor i form av ” Kan du utveckla, Hur menar du, På vilket sätt?”  
 
Finns det något mer du vill tillägga?  
 
Tack för din medverka! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

BILAGA C 
 
INNEHÅLLSMATRIS 
 
Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategorier Kategori 

I grunden försöker Helm 
lära människor att öka 
deras medvetenhet… vi 
jobbar ju med 
uppfattningar, tankesätt 
och den fysiska 
tillgängligheten runtom på 
olika ställen. Vad exakt är 
funktionshinder… (IP1). 
Huvudstrategin är att skapa 
bron mellan personer med 
funktionshinder och 
samhället. (IP2) 

En ökad 
medvetenhet 
i samhället 
om vad 
funktionshind
er är…bron 
mellan 
samhället 

Kunskapssprid
ning 

 

Holistiskt  
tillvägagångssätt 
 

Multipla 
strategier 
 

Ministeriet om utbildning 
fokuserar på att arbeta med 
inkluderande utbildning, vår 
strategi är då att stödja det 
arbetet vid 
implementeringen, och vi 
vill ju att det i varje 
universitet ska finnas en 
enhet för personer med 
funktionshinder… (IP2) 

Stödja 
utbildning och 
institutioner 
för att öka 
inkludering 

Inkluderande 
arenor 
Strukturellt 
arbete 

 

Värde på 
mångfald 

 

Multipla 
strategier 
 

Vårt team är ju 50/50. Och 
vid varje beslut som fattas 
så är de med.. för att dom 
vet bäst vad dom behöver, 
och… dom känner att det är 
deras roll att spela. (IP2) 

50/50 team, 
målgruppens 
roll att delta i 
beslutprocess
en 

Demokrati 
Delaktighet 
 

Självförstärkande 

 
Multipla 
strategier 
 

Det är så viktigt att våra 
programaktiviteter stärker 
deras roll och inte enbart 
tvärtom, vi stärker 
kreativiteten för de att 
tydligare se sina 
möjligheter, dom får mod 
och självförtroende för att 
förändra samhället. (IP4) 

Program som 
ökar 
målgruppens 
möjligheter 
för 
samhällsutvec
kling 

Empowermen
t 
 

Bottom-up 
perspektiv 

Multipla 
strategier 
 



   

Vi har ju ”Disability 
Awareness Days” som 
workshops och då handlar 
det ju väldigt mycket om 
vilka utmaningar dom som 
inte har funktionshinder 
upplever, exempelvis en-
hands utmaningen och då 
är tanken att få dom 
uppleva hur det är att leva 
med en hand, man får se 
hur människors 
uppfattning/föreställningar 
förändras så fort man är 
klar med workshopen (IP1) 

Workshops 
med olika 
utmaningar 
ger direkt 
effekt på 
deltagarna 

Attitydförändr
ing 
 

Inkluderingsarbe
tet 

Multipla 
strategier 
 

Vi arbetar för att de ska 
förstå sina rättigheter och 
kräva dem. De behöver veta 
hur de ska fråga efter sina 
rättigheter och det är därför 
vi vill stärka deras 
personliga roll i samhället 
(...) om en blind person 
söker sig till att utbildas 
som ingenjör kommer den 
bli nekad (...) då kommer ju 
den bara att vända sig om 
och gå. (IP2) 

Att de 
personer med 
funktionshind
er förstår och 
kräver sina 
rättigheter, 
att nekas sina 
rättigheter 
som blind 

Grundläggand
e mänskliga 
rättigheter 
 

Tillgång till 
rättvisa 

 

Multipla 
strategier 
 

I ett land där 
infrastrukturen inte är den 
bästa.. det är i sig en 
utmaning att bara röra på 
sig ute på gatan, att det 
enbart finns trappor… vi 
behöver bygga en 
inkluderande infrastruktur 
överallt…på arbetsplatsen, 
hemma och i samhället 
(IP1) 

Utmaningarna 
med att bygga 
en 
inkluderande 
infrastruktur 

Rörlighet 
Infrastruktur 
 

Tvärsektoriella 
förutsättningar 

Hinder 
 



   

Problemet har inte med 
lagarna att göra… det är 
implementeringen i sig då 
dom är otydliga i 
praktiken… arbetsgivare 
anställer personer med 
funktionshinder för de 
måste möta 5% kvoten… 
samtidigt som personerna 
med funktionshinder inte 
finns på arbetsplatsen…”  
(IP3) 

Svårigheter 
vid 
genomförand
et av lagarna  
 

Rättsligt 
skydd 
 

Hinder i de lagar 
och Policyer 

Hinder 
 

Deras hjälp att stärka 
programmet underlättar för 
oss... flera viktiga steg 
upptäcks för de… för att 
lära oss som organisation 
och bli bättre och dessutom 
för andra organisationer, 
detta är något som kommer 
påverka i det långsiktiga. 
(IP1) 

PWD hjälp 
underlättar, 
ett sätt att 
långsiktigt 
utvecklas som 
organisation 
 

Engagemang 
 

Inflytande och 
samverkan 
 

Facilitatorer 

Öppenheten från vissa 
organisationer och företag 
att hjälpa oss är faktiskt 
väldigt positiva faktorer, vi 
får flera och flera partners 
att samarbeta med oss för 
att stärka arbetet. (IP5) 

Positiva 
faktorer 
såsom andra 
företag och 
partners 
öppenhet 
 

Positiv 
approach 
 

Inflytande och 
samverkan 
 

Facilitatorer 

”Visionen om inkludering är 
det vi fokuserar mest på… i 
relation till att öka 
medvetenheten så att alla 
får vara med...så att jag kan 
leva mitt liv som någon 
annan…. Och då krävs en 
360 modell”. (IP3) 

Arbetet för de 
globala målen 
om ökad 
medvetenhet 
och jämlikhet 
genom en 360 
modell 
 

Helhetssyn 
Utrota 
diskriminering 
 
 

Minskad 
ojämlikhet 
 

Agenda 
2030 

Vi följer alltid FN:s ideologi 
om att inte lämna någon 
utanför… genom 
partnerskap med olika 
sektorer, vi hamnar i en 
position där vi säkerställer 
då att dom (företagen) 
faktiskt inte lämnar någon 
utanför… (IP2) 

Byggandet av 
ett jämlikt 
samhälle 
underlättar 
för alla, 
partnerskap 
gör en stor 
skillnad 
 

Kapacitetsupp
byggnad  
Samstämmigh
et för hållbar 
utveckling 

Partnerskap Agenda 
2030 
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