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Abstrakt

Syftet med studien var att identifiera hur olika mötesplatser kan påverka individer i olika åldrar.  
En kvantitativ och kvalitativ metod användes och en enkät skickades ut till ca 5000 användare via 
ett socialt forum på internet. Urvalet bestod av 32 personer i åldrarna 19 till 79 år som gav 
informerat samtycke och svarade på enkäten. Av de 32 deltagarna var det 22 kvinnor och 10 män. 
Deltagarna var bosatta i stora delar av Sverige. Analysen resulterade i 5 olika kategorier 
”Mötesplatsen – där möten sker”, ”gemenskap kring gemensam nämnare”, ”skapa nya kontakter”, 
”God stämning, tillåtande atmosfär och kravlöshet” samt ”lugn och återhämtning”. Deltagarna 
framhävde vikten av gemenskap, en avslappnad stämning och möjligheten att koppla av. 
Återhämtning, gemenskap och meningsfullheten i att utöva ett intresse i gemenskap med andra är 
bland annat tre delar som främjar hälsa. Mötesplatser kan ha en betydande roll för ett 
hälsofrämjande arbete.

Nyckelord: Hälsopromotion, mötesplatser, återhämtning, gemenskap, 

The aim of this study was to investigate how different meeting places can influence 
individuals in different ages. A quantitative and a qualitative method was used and an inquiry 
form was sent to approximately 5000 users in a social forum at the Internet. The sample 
remained 32 persons in ages from 19 to 79 years who also gave informed approbation and 
answered the inquiry form. There were 22 women and 10 men. The attendance had their 
residence in big parts of Sweden. The analyze resulted in 5 different categories “The meeting 
place – where meetings are”, “community around a common denominator”, “Good 
atmosphere and permissiveness” and “peace and recovery”. Participants highlighted the 
importance of community, a relaxed atmosphere and the opportunity to relax. Recovery, 
fellowship and meaningfulness in the exercise of an interest in community is among others 
three elements that promote health. Meeting places can have a significant role in health 
promotion work.

Key words: Health promotion, meeting places, recovery, fellowship, community
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Introduktion 

 WHOs definition av hälsa lyder: ”Health is a state of complete physical, mental and social well-

being and not merely the absence of disease or infirmity” (WHO 1946 s. 100). Hälsa är alltså ett 

tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte enbart frånvaro av 

sjukdom eller skada. Enligt WHO är hälsopromotion en process som gör det möjligt för 

människor att införliva och ta kontrollen över sin egen hälsa. Det handlar inte enbart om 

individuell hälsa utan även om sociala och miljömässiga insatser ”Health promotion is the process 

of enabling people to increase control over, and to improve, their health. It moves beyond a focus 

on individual behaviour towards a wide range of social and environmental interventions ” (WHO 

2014).

Begreppet ”mötesplats” är brett vilket syns i Nationalencyklopedin (NE 2014) där ordet definieras 

både som en “plats där personer sammanträffar informellt men vanl. enl. överenskommelse”, “om 

plats för organiserad sammankomst” och som “spec. (förr) militär förläggnings- och 

övningsplats” . I den här studien definieras mötesplatsen som en plats där individer sammanstrålar 

i ett socialt sammanhang. Det kan till exempel vara en arbetsplats, ett café, i en förening eller 

liknande miljö. Sociologen Ray Oldenburg kallar dessa platser för ”great good places” det vill 

säga platser som hjälper oss att skapa kontakt med andra människor (Frumkin 2003) . Det 

finns platser som är deprimerande, fridfulla, obehagliga och vissa platser som inger trygghet 

och lugn (Ibid.). På samma sätt finns det platser som främjar hälsa. Kontakt med naturen 

främjar hälsan (Frumkin 2001). Det finns studier som visar att t ex fångar som vistas i naturen 

mår bättre än de som inte gör det och att individer med både fysiska och psykiska problem 

återhämtar sig snabbare i naturen (Moore 1981). Naturen bidrar även till lägre blodtryck, 

minskad oro och stress (Frumkin 2003)  samt bättre arbetsprestationer (Kaplan & Kaplan 

1995) . Med tanke på det forskningen visar idag anses dessa aspekter vara viktiga bitar i 

uppbyggandet av hälsosamma miljöer (Frumkin 2003) . 

Enligt Sveriges kommuner och landsting (2013) finns klara skillnader i hälsa mellan olika 

befolkningsgrupper och att hälso-gapet har ökat sedan 1980-talet. De menar att det är hög tid att 

jobba för att förhindra en utveckling mot ökad social oro, konflikter och utanförskap. Tanken är 

att hälsofrämjande åtgärder ska bibehålla människors fysiska, psykiska eller sociala välbefinnande 

samt förhindra bland annat uppkomst av sjukdomar, psykiska eller sociala problem. Kan det vara 
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så att utvecklandet av nya mötesplatser kan vara en del i det här folkhälsoarbetet? I en 

folkhälsopolitisk rapport från Folkhälsoinstitutet (2010) menar de att hälsofrämjande miljöer 

bidrar till sociala kvaliteter som känsla av trygghet, möjligheter till en meningsfull fritid samt att 

mötesplatser bör utvecklas. 

Enligt Asplund (1987) är människor som lever i ensamhet och som inte får respons från andra 

lättare får tillvaron att framstå som livlös, avtrubbad och meningslös. För att locka människor till 

en mötesplats behöver vi veta vad människor vill ha och vad de söker när de letar efter 

sammanhang och gemenskap. Med kunskap om motivation och drivkraft hos individer och 

grupper kan hälsofrämjande insatser anpassas efter rådande önskemål och således bli mer 

attraktiva. Genom en studie som den här identifieras individens upplevda behov och önskemål 

vilket ger inspiration och relevans till det praktiska arbetet i uppbyggandet av nya mötesplatser.

Den här studien bearbetar ämnet hälsopromotion och mötesplatser. Den kan ge inspiration i det 

praktiska uppbyggandet utav nya hälsofrämjande mötesplatser. Genom att utgå från individens 

egna behov och önskemål kan  relevanta och attraktiva mötesplatser utformas för den tilltänkta 

målgruppen.  Antonovsky (2005) förklarar att känslan av sammanhang bygger på tre 

grundstenar; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. När individen kan förstå 

upplevelser i och utanför sig själv samt under rimliga gränser förutsäga vad som kommer ske 

föds en känsla av att saker och ting kommer att ordna upp sig. Han menar också att när en 

människa upplever sig ha kompetens och resurser för att klara av situationer i livet kan denne 

påverka det som sker. Om dessa två aspekter slås samman med en känsla av meningsfullhet 

och motivation så upplevs en känsla av sammanhang, KASAM. Han menar att upplevelsen av 

KASAM kan hjälpa individer att hantera svåra situationer i livet lättare samt främja hälsan.

KASAM handlar alltså om att begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Empowerment är ett 

annat begrepp som handlar om att ta tillbaka makten till sig själv. Att själv ha möjlighet till att 

påverka både sin egen hälsa men även sin egen situation (Forsbreg och Starrin 1997). Ett steg till 

att ta tillbaka makten till sig själv kan vara att göra något glädjefullt och trivsamt (Ibid.). 

Rappaport (1987) menar att individens ”egenmakt” ständigt samspelar med gruppens makt och 

lokalsamhällets styrka. Genom hjälp till självhjälp stärks individer i deras självtillit och kontroll 

vilket ger dem empowerment (Forsberg och Starrin 1997).
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En mötesplats definieras, som det står skrivet ovan, som en plats där människor möter 

varandra i ett socialt sammanhang. Det kan exempelvis vara ett möte kring en gemensam 

nämnare. I en artikel av Carson et al. (2006) beskrivs ett hälsopromotivt konstnärsprojekt. 

Konstnärsprojektet har blivit en mötesplats för många människor och fokus ligger inte enbart 

på att lösa sociala och hälsorelaterade problem utan fokus ligger på det positiva i mötesplatsen 

och i möjligheterna kring vad som kan åstadkommas. Att jobba hälsopromotivt behöver inte 

enbart innebära att främja fysisk aktivitet och en bra kost. Det här projektet visar även hur 

hälsopromotivt arbete kan ske genom andra projekt t ex konst.

En positiv aspekt i skapandet av mötesplatser är motverkande av ensamhet vilket anses vara 

en viktig del i hälsopromotion (Nummela, Seppänen & Uutela 2011). Ensamhet är något som 

vi alla berörs av till och från. Det har visat sig att äldre människor som känner sig ensamma i 

sin vardag upplever sig ha en sämre hälsa än dem som upplever mycket gemenskap (Ibid.). 

Men det är inte bara äldre som lider av ensamhet. Det finns också ett tydligt samband mellan 

ohälsa och ensamhet bland yngre individer. Chamorro-Premuzic et al (2007) menar att 

personer som upplever ensamhet har en större benägenhet att vara deprimerade och känna 

missnöje med livet vilket de i studien även associerar till sämre hälsa.

Stress och återhämtning

Enligt WHO (2002) är psykisk hälsa en viktig del i den totala hälsan, därför bör folkhälsoarbete 

inkludera insatser som är avsedda för att främja psykisk hälsa. Anderberg (2001) skriver om 

stressrelaterade sjukdomar och menar att dessa har blivit allt vanligare. Hon menar att långvarig 

stress kan orsaka både psykiska och fysiska störningar som till exempel kronisk trötthet, 

utmattning, depression och utbrändhet. Symptomen kan variera från individ till individ där 

faktorer som händelser, personlighet, socialt tillstånd och ärftlighet spelar in. 

Den finns en förklaringsmodell som lanserades 1977 som visar hur människor drabbas av psykisk 

ohälsa, Stress-sårbarhetsmodellen (Zubin & Spring, 1977). Modellen visar att människor drabbas 

av psykisk ohälsa när de utsätts för stress som upplevs som icke hanterbar. Exempel på faktorer 

som kan påverka den psykiska hälsan i negativ riktning är livshändelser som t ex dödsfall, att 

flytta, återkommande gräl, svåra relationer, brist på aktivitet och isolering (Coleman 1999; 

Warner 1985). Warner (1985) menar att man genom att hitta ett meningsfullt sätt att leva 

avseende boende, sysselsättning och ett socialt liv har visat sig ge skydd mot psykisk ohälsa. Hon 
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har även visat att människor med många vänner och ett stort nätverk klarar sig ofta bättre från 

stress än personer med färre eller inga personer att vända sig till.

Social support, socialt stöd, inkluderar positiva relationer, uppmuntran och känslomässigt stöd 

från familjemedlemmar, kompisar och andra personer (Spahn et al. 2010). Det finns starka 

samband mellan socialt stöd och hur individer hanterar sina problem på ett konstruktivt sätt 

(Kasparian, McLoone & Butow 2009). Socialt stöd har även länge associerats med ett långt liv 

(Ozbay et al. 2008) och har blivit en nyckelfaktor i för ett hälsosamt åldrande (Jeste, Depp & 

Vahia 2010).

Exogena och endogena motivationsteorier 

Det finns exogena och endogena motivationsteorier. De exogena bygger på yttre 

omständigheter som påverkar individen medan endogena syftar på inre drivkrafter. Några 

exogena teorier som kan vara relevanta i den här studen är grupp–norm teorin, achivment 

teorin, förstärkningsteorin, förväntan och valens-teorin, attitydteorin och self-efficacy teorin. 

Alla människor motiveras av olika saker beroende på livssituation och personliga egenskaper. 

En mötesplats kan bidra till gemenskap och sammanhållning. Enligt grupp-normteorin 

presterar människor bra när de har ett socialt nätverk som stöttar dem. Bra gruppdynamik och 

sammanhållning ger hög motivation (Bandura 1997; Gard 2002). När ett beteende ger 

positiva konsekvenser ökar motivationen enligt förstärkningsteorin (Gard 2002). Enligt 

valens-teorin påverkar även människors förväntningar deras grad av motivation (Ibid.). 

Syfte

Syftet med studien var att identifiera hur olika mötesplatser kan påverka individer i olika åldrar.  
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Metod

Kvalitativ och kvantitativ metod 

En kombination av kvantitativ och kvalitativ metod användes. Deltagarna fick svara på en enkät 

som hade både fasta svarsalternativ och öppna frågor. De kvantitativa frågorna rörde deltagarnas 

ålder, kön, sysselsättning och geografisk plats medan de öppna kvalitativa frågorna rörde det 

aktuella ämnet, mötesplatsen. Det är enklare att jämföra resultaten från de fasta svarsalternativen 

(Denscombe, 2009) vilket är en fördel vid jämförelse av de ovanstående områdena. Frågorna ska 

vara entydiga, enkla och begripliga vilket enligt  Olsson & Sörensen (2011) minskar risken för 

feltolkning.

Ricour (1992) menar att det är i diskursen, berättelsen, som människan kommunicerar med 

omvärlden. Deltagaren får uttrycka sina upplevelser genom sin berättelse och där gäller det att 

forskaren verkligen lyssnar till texten. En text är frånskild sin författare och på så sätt självständig, 

den talar för sig själv. Texten är även riktat till alla medan talet är riktat till en eller flera specifika 

mottagare (Ibid.). De öppna frågorna gav deltagarna möjlighet att förmedla sin diskurs. De fick 

möjlighet att utveckla sina resonemang i avskildhet vilket i kombination med deras anonymitet 

gav dem trygghet i att uttrycka allt de upplevde som relevant. 

Enkäten skapades via en internettjänst där egna enkäter designades för utskick (www.enkät.se). 

Det gick inte att lägga ut enkäten på Facebook först vilket gick att lösa genom att göra en hemsida 

till enkäten, www.motesplatser.n.nu, se bifogad fil.  När en enkät utformas är det viktigt med 

validitet, dvs att det som ska mätas i studien mäts på rätt sätt (Olsson & Sörensen). Eftersom det 

inte fanns några validerade frågeformulär kring ämnet  mötesplatser och hälsa utformades enkäten 

från grunden. Sedan validerades den av kurskamrater och handledare och kritiskt granskade 

enkäten. Frågorna i enkäten utformades efter syftet för att bli så tydliga och relevanta som möjligt.  

Enkelhet och begriplighet var två ledord i utformandet av enkäten. Se bilaga. 

Urval

För att det ska gå att dra slutsatser från urvalet till populationen måste urvalet vara slumpmässigt 

(Olsson & Sörensen 2011). Felmarginalerna minskar ju större urvalet är. För att bredda urvalet 

och nå ut till så många deltagare som möjligt gjordes urvalet via det sociala mediet Facebook. 

Facebook är en webbplats för nätbaserad gemenskap och nätverksbyggande. Idag är Facebook en 
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av världens mest använda sociala forum på internet (NE 2013). Via Facebook är det lätt att nu ut 

till ett brett antal människor, från olika samhällsklasser och i olika åldrar. 

Urvalet inom de olika grupperna gjordes slumpmässigt genom att förfrågan skickades till ca 5 000 

personer spridda över olika ”grupper” på Facebook. Grupperna var två ”köpes/säljes-grupper”, en 

i Skåne och en i Norrland, en grupp om odling, en grupp om boende och en grupp om 

hälsa/alternativ hälsa. Eftersom antalet var så pass stort och de tillfrågade hade så pass olika 

bakgrund och åldrar ansågs urvalet som slumpmässigt.  Det var helt frivilligt att svara på enkäten. 

Olsson & Sörensen (2011 s. 114) menar att ett slumpmässigt urval ger en mer pålitlig och verklig 

bild av majoriteten. En kort presentation om studien samt en länk till enkätens hemsida skickades 

ut. På enkätens hemsida fanns ett längre informationsbrev om studien tillsammans med enkäten 

och ett informerat samtycke. 

Etik 

Allt material som har samlats in är konfidentiellt. Materialet kan inte kopplas till en person. Med 

enkäten fanns det ett informationsbrev med informerat samtycke. Enligt lagen om etikprövning 

(2003:460) av forskning som avser människor ska deltagaren ha tillgång till information om 

studien och dess villkor i ett informationsbrev. Enligt paragraf 16 ska forskningspersonen få 

information om den övergripande planen för forskningen,  syftet, metoden, att deltagandet är helt 

frivilligt samt att forskningspersonen kan avbryta sin medverkan när som helst. Det är även viktigt 

att det brevet är adresserat från forskaren. 

Enligt paragraf 17 i lagen om etikprövning får forskning endast ske om forskningspersonen har 

samtyckt med den forskningen som avser honom eller henne. Samtycket gäller enbart om 

forskningspersonen har fått tillgång till ovanstående information. Det är viktigt att samtycket är 

frivilligt och preciserat till den aktuella studien. Samtycket ska dokumenteras. Enligt paragraf 19 

får ett samtycke tas bort när som helst och då med omedelbar verkan. Dock får material som 

tidigare har hämtats in användas i forskningen. Grundmaterialet har sparats och den slutgiltiga 

studien presenteras på Luleå Tekniska Universitets hemsida. Den är tillgänglig för alla.

Under analysen raderades alla namn och personliga detaljer. Svaren kunde således inte härledas 

till någon person.

Anna Krantz 9



Datainsamling 

Datainsamlingen gjordes via det sociala mediet Facebook. Förfrågan om deltagande i studien 

skickades ut till 5 olika “grupper” på det sociala forumet. Den största gruppen hade ca. 3000 

medlemmar och den minsta gruppen hade ca. 30 st. Förfrågan presenterades med en kort 

presentation av studien samt en länk till enkäten. I enkäten fick de möjligheten att fylla i ett 

informerat samtycke. 

Enkäten innehöll tre frågor som var relaterade till studiens syfte. Deltagarna var helt anonyma 

bortsett från forskaren som analyserade svaren. Alla namn och personliga detaljer raderades. 

Insamlingsperioden varade en vecka, från Onsdagen den 16e April till Onsdagen den 23e April. 

Data-analys

Studien gjordes utifrån ett hermeneutiskt perspektiv under analysen av materialet. Hermeneutiken 

är en i vetenskapen teoretisk inriktning, även kallad tolkningslära, som går ut på att forskaren 

sätter sig in i hur studiens deltagare tänker och känner (Birkler 2008).

Resultatet delades upp i två delar. Först den kvantitativa delen och sedan den kvalitativa delen. 

Den kvantitativa delen presenterades i form av olika figurer med tillhörande text. 

Det kvalitativa materialet analyserades utifrån en manifest innehållsanalys. I en manifest 

innehållsanalys bearbetar man materialet utifrån de synliga och uppenbara komponenterna i den 

text som analyseras (Olsson och Sörensen 2011). I det här fallet analyserades materialet och de 

direkt skrivna texterna tolkades och delats upp i kategorier.  Kategorierna byggde på de 

gemensamma nämnarna som identifierades i deltagarnas svar från enkäten. I  resultat-delen följer 

en presentation av följande kategorier, ”Mötesplatsen – där möten sker”, ”Gemenskap kring 

gemensam nämnare”, ”Skapa nya kontakter”,  ”God stämning – tillåtande atmosfär och 

kravlöshet”, ”lugn och återhämtning” och ”Övrigt”. 
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Resultat

Det var sammanlagt 32 stycken individer som gjorde ett informerat samtycke och som valde att 

delta i studien fullt ut. Åldern på deltagarna varierande vilket gav oss ett åldersspann mellan 19 

och 79 år:

22 kvinnor och 10 män deltog i studien.  I Fig. 2 ses ålders-spann och antal individer som valde 

mötesplatser med gemensamma nämnare. I Fig. 3 ses hur många procent av kvinnorna och 

männen som valde liknande mötesplatser uppdelade efter de ovan nämnda kategorierna. 
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Fig. 1. Deltagarnas åldersfördelning.

  
Fig. 2. Antal individer uppdelade efter ålder och vald mötesplats.



19 personer var anställda eller egen företagare, 9 studerande,  3 pensionärer och 1 arbetslös. Det 

finns en överblick av detta i Fig. 4: 
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Fig. 4. Uppdelning av deltagarnas sysselsättning.

Fig. 3. Skillnader mellan kvinnor och män i procent, uppdelat efter kategorier



Deltagarna var spridda i hela Sverige, från Norrbotten ner till Skåne, samt en utrikes. På kartan i 

Fig. 5 ser du hur många många som deltog från respektive landskap. 

Norrbotten

Västerbotten

Jämtland

Dalarna

Gävleborgs län

Stockholms län

Västra Götaland

Jönköpings län

Halland

Skåne län

Ut län. Portugal

Mötesplatsen – Där möten sker

Mötesplatsen definierades som en plats där man helt enkelt möter andra människor. De menade 

att det kan vara precis var som helst “Egentligen kan man göra var som helst till en mötesplats så 
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Fig. 5. Karta som visar den 
geografiska spridningen av deltagarna



länge det finns någon att möta”. De beskrev också mötesplatsen som en plats där man möter andra 

människor både planerat och oplanerat. Definitionen sammanfattades bland annat på följande sätt 

“en plats där man träffas fysiskt eller virtuellt”. Vida, enkla och övergripande definitioner. 

Mötesplatsen är ett fysisk rum inomhus eller utomhus som används för samvaro. De poängterade 

också vikten av att utveckla mötesplatser i städerna där spontana möten uppstår, “Vi står inför en 

förtätning av staden och samtidigt nya kommunikationsmönster - från bil till gång, cykel och 

kollektiva färdmedel - och då blir det allt viktigare att tänka på lokalisering och utformning av 

dessa spontana mötesplatser.” Det trivsamma torget beskrevs på följande sätt: “Det ger 

möjligheter till oväntade, spontana möten med andra människor och skapar dessutom karaktär åt 

staden”. De menade att ett torg kan vara bidragande för både välbefinnandet och trivseln i staden 

“Att den påverkar mitt liv är nog att ta i, men för min trivsel och mitt välbefinnande är den 

bidragande”.

Begreppet vidgades och mötesplatsen beskrevs även som en plats där möten sker, inte bara mellan 

människor utan även mellan djur och människor eller mellan djur. En deltagare skrev att en 

mötesplats kan vara en fysisk plats men även en andlig plats “en mötesplats för mig kan också 

vara en andlig plats där möten mellan själar sker eller ett möte mellan mig själv och en andlig 

högre makt”. 

Gemenskap kring gemensam nämnare

Ett återkommande tema i deltagarnas svar var den gemensamma nämnaren. Att man på en 

mötesplats, utanför hemmet, träffar andra likasinnade för att  utbyta idéer och mötas kring 

gemensamma intressen “En plats där man kan finna likasinnade och kan utbyta idéer och tankar 

kring ämnen man brinner för”. Tankarna sammanfattades bland annat på följande sätt “En plats 

där jag kan utbyta erfarenheter och kunskaper”. Det uttrycktes också att en mötesplats kan vara en 

plats där man ingår i ett nätverk med personer som känner varandra. 

En deltagare beskrev hur en danskurs gav inspiration, glädje, något att se fram emot och 

gemenskap. Han tyckte det var mycket positivt att få tillgång till ett nytt intresse med nya 

samtalsämnen och ett nytt socialt forum “Inspirerar mig, skapar glädje och ett nytt intresse, en sak 

att se fram emot, bidrar med gemenskap och ett nytt socialt forum. Ger ett nytt samtalsämne som 

jag med glädje gärna berör”. 
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Att göra något gemensamt med andra kan även inkludera gemensamma måltider. En annan 

deltagare valde restaurang som mötesplats och såg fördelen i att kombinera socialt umgänge med 

god mat “gillar att kombinera socialt umgänge med att äta gott”.  Hon ansåg att restaurangbesök 

påverkade livet positivt “jag gillar mat och att testa nya saker, att göra detta i sällskap av 

människor jag bryr mig om och gärna spenderar tid med är toppen för mig. Hade jag bättre 

ekonomi skulle restaurangbesök ske oftare”. 

När deltagarna beskrev deras arbetsplats underströk de vikten av trevliga kollegor, lättsamma 

samtal och att jobbet blir ett forum som skapar gemensamma nämnare. De träffade även andra 

personer med gemensamma intressen på exempelvis gymmet “Det är mitt andra hem och där trivs 

jag oerhört bra” och skrev om golf där glädje och inspiration var två ledord när fördelarna med att 

barn och ungdomar får möjlighet att utöva en idrott beskrevs. Utbyte av tips och idéer var också 

en fördel som togs upp. 

Gemenskap och gemensam nämnare var två viktiga faktorer till varför deltagarna ville nyttja en 

mötesplats. En deltagare tog upp fördelarna med ett jaktlag och beskrev det på följande sätt ”Man 

kommer i kontakt med ortens folk på ett naturligt sätt”. Deltagarna menade också att en positiv 

del var att personer med olika bakgrund i ett stort ålderspann samlades på en plats för att förenas 

av ett och samma intresse. Att bearbeta ett problem tillsammans med andra kunde upplevas lite 

som gruppterapi “Man förenas av ett intresse på ett sätt som gör att man dels förkovrar en talang, 

dels kan bearbeta upplevelser och problem tillsammans. Lite som gruppterapi”. Att mötas kring 

ett gemensamt intresse på ett jämlikt sätt ansågs vara en positiv aspekt “Alla kan delta och jag får 

möjlighet att lära mig mer om ett ämne och lära känna människor som är intresserade av samma 

sak som mig själv”.

Att utveckla ett intresse samtidigt som man knyter kontakter och ingår i en gemenskap var en av 

de stora positiva aspekterna. Men även tillgången till ett brett kontaktnät med människor från 

olika samhällsklasser “Träffar trevliga och kunniga människor från alla samhällsklasser”. 

Något som också poängterades var källan till kunskap, tips och vikten av att underhålla ett 

betydelsefullt intresse “jag håller igång ett intresse som är viktigt för mig”. Facebook valdes som  

som mötesplats med motiveringen “Jag får ta del av andras erfarenheter och kan dela med mig av 

mina”, en deltagare menade att Facebook påverkade hans liv eftersom “jag sitter en stor del av 

den vakna tiden framför datorn”.
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Skapa nya kontakter

Deltagarna menade att mötesplatsen framförallt är en plats dit alla är välkomna och där man kan 

möta både gamla kontakter och skapa nya. De skrev om trygghet och vikten av att ”icke 

påtvingat” träffa en annan människa “En plats som är öppen för alla som vill, där en kan känna sig 

trygg, och opåtvingat kunna träffa en annan människa”. Mötesplatsen ska främja befintliga 

kontakter samt skapa nya “En plats utanför hemmet där jag kan träffa människor jag valt att 

umgås med OCH kommer i kontakt med andra jag inte aktivt valt in i mitt liv”. 

De såg en stor fördel i att den sociala kontakten kommer av sig självt, utan att man själv aktivt 

behöver söka kontakt:

“På danskurser möts de flesta på lika villkor, med ett gemensamt intresse och man är tvungen till social kontakt. Man 

behöver inte söka eller tvingas sig själv till att ta kontakt utan den kommer av sig själv vilket är väldigt avslappnande.”

Deltagarna menade också att jobbet var en stor källa till social kontakt med andra. De skrev att 

arbetet gav mycket social kontakt med nya människor “Den påverkar mig en hel del. Efter som att 

jag jobbar som kassörska så träffar jag alltid mycket folk som man känner och även lär känna. Det 

är på jobbet jag träffar som mest folk” och menade att kontakten med andra blev mer personlig 

och konkret på jobbet. “Eftersom mitt jobb inte ger mig den sociala kontakt jag behöver är den 

riktigt bra. Samt att det är roligt”

God stämning, tillåtande atmosfär och kravlöshet

Deltagarna valde också fik eller café som mötesplats och skrev om det kravlösa i att kunna vara 

själv i närheten av andra, en deltagare beskrev det på följande sätt “Jag kan vara i mitt space och 

betrakta människors sociala liv utan att tvingas delta”. Många poängterade den avslappnande 

stämningen på ett Café, och att man själv kan välja hur mycket kontakt man vill ha med andra. 

Den trevliga miljön i kombination med möjligheten att ta en fika var också bidragande faktor till 

att just Caféet blev en sedd som en betydelsefull mötesplats “För det första har dem mycket god 

fika för det andra har det en mysig och gammaldags inredning från 80-talet”. De framhävde den 

lugna och vackra miljön på sin valda plats såhär: “Vacker utsikt, rofylld plats med många små 

rum i rummet. Det är lätt att känna sig tillrätta och hitta en mysig plats. Många sittplatser och god 

översikt”.
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Puben beskrevs som en mötesplats med trevlig och avslappnad stämning som positiv nämnare. De 

såg en fördel i att träffa nya människor och att kravlöst umgås med sina vänner “Man behöver inte 

fixa något annat än att umgås. Det finns öl”. De menade att själva umgänget påverkade deras liv 

och att det var trevligt att “under avslappnade former diskutera jobb och privata saker”.

En deltagare tog även upp  kyrkan som en betydelsefull mötesplats: 

“Det finns gemensamma värderingar, det finns öppenhet för besökare, som välkomnas och blir sedda. Det finns både plats för 

att bli inspirerad, utmanad, få ny kunskap och nya insikter. Det finns plats för andlig förnyelse, tröst, uppmuntran etc. Där 

finns även det lättsamma mötet mellan människor över en kopp kaffe. Där möts gammal som ung, där möts även alla 

nationaliteter om det är en bra kyrka. Här kan jag ha en uppgift också, för att få behovet av att vara behövd och önskad, även 

saknad om jag inte är där.” 

De beskrivna mötesplatserna gav utrymme för både glädje och uppskattning “Det är här man går 

om man har bra eller dåliga dagar, man möter alltid personer som livar upp vardagen och möter 

en med ett leende” och  “Känner mig sedd och uppskattad”.

Lugn och Återhämtning

Caféet ansågs vara en betydelsefull mötesplats, både i eget sällskap och med andra:  

“Det är lugnt, det är inte för högljutt, väldigt fritt vad du pratar om. Det går bra att plugga och lika bra att filosofera om livets 

stora hemligheter. Du kan fara dit ensam, bara med en vän eller med en hop med vänner.” 

De menade att ett café kan vara en källa till lugn och eftertanke “Den ger mig lugn och eftertanke 

och gemenskap” men även att vistelsen kunde piggade upp vardagen, skänka glädje, ge variation 

och ny energi “Något som piggar upp vardagen, både att få träffas och umgås men också få lyxa 

till den ibland tråkiga vardagen och det fattiga studentlivet”

Deltagarna upplevde lugn och ro samt hjälp att ladda sina batterier “Jag får lugn och ro när jag 

sitter där med vänner slappnar av på ett helt annat sätt”. De skrev att det påverkade deras 

livskvalitet, gav dem kontakt med omvärlden och djupare eftertanke “Den vidgar mina cirklar, ger 

mig kontakt med världen utanför, jag betraktar och blir betraktad”.

Avkopplande miljöer kunde bland annat beskrivas såhär “Lugnt och fridfullt och naturlig 

skönhet”. En person menade att mötesplatsen ”inger också ett lugn och får mig att varva ner”. 
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Scenframträdanden ansågs också vara en källa till betydelsefulla mötesplatser. Fördelarna 

beskrevs på följande sätt: 

“Det är så härligt att få dela energin i rummet mellan skådespelare och åskådare. Det blir en annan upplevelse av att se ex. en 

musikal live än att sitta hemma i soffan och se en film. Det blir så mycket mer levande när man får klä upp sig, ta sig till 

lokalen och vara en del av en publik. Det är för mig en rikare upplevelse att få vara på platsen där det sker jämfört med att se 

det genom en tv-ruta.”

En deltagare skrev att mötesplatsen gav henne näring för själen, välmående, glädje och mer energi 

samt utvecklade tankar om närvaro i nuet “den ger mig en hållplats i vardagen, när jag kan släppa 

alla andra tankar och bara vara i nuet, leva mig in i handlingen. Jag blir både mer avslappnad och 

mer glad i livet!”.

Även hemmet som mötesplats poängterades som en plats där familjen kunde lära känna varandra 

bättre och vila upp sig från förpliktelser “Därför att vi alla i familjen kan träffas o umgås långt 

från jobb och förpliktelser. Barn och barnbarn lär känna varandra och har någonstans att åka till 

under lov och semestrar”. De uttryckte betydelsen av hemmet som mötesplats med meningar som 

“den ger mig trygghet” och  menade även att betydelsefulla mötesplatser kan bidra till bättre 

självkänsla och livskvalitet,“den ger mig ökad självkänsla eftersom jag utvecklas som person där” 

och “det höjer min livskvalitet”. 
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Diskussion

Resultatdiskussion

Deltagarna beskrev sina definitioner av hälsa på olika sätt men hade även flera gemensamma 

nämnare. En av dessa var att mötesplatsen är där möten mellan människor uppstår. Vissa menade 

att det var under bestämda former medan andra syftade till mer spontana möten. Deltagarna skrev 

att en mötesplats kan vara allt från internet till en förening till ett café. Platsen kan alltså variera 

och behöver inte ens vara verklig. Dock fanns det  deltagare som specifikt pekade ut den fysiska 

platsen som en motiverande faktor till att de uppskattade just den mötesplatsen. Sammanhanget 

spelade en stor roll, miljön, stämningen och människorna som var där vilket stärks av både 

Antonovskys (2005) teori om Känsla av sammanhang och Frumkins (2003) beskrivning av ”great 

good places”.  Alla deltagarna betonade på ett eller annat sätt det sociala samspelet som en viktig 

komponent oavsett om de själva var delaktiga i det eller om de bara var iakttagare.

Deltagarna fick själva välja ut varsin betydelsefull mötesplats, i efterhand delades alla valda 

mötesplatser upp i kategorier. I resultatet blev det tydligt att ålderspannet var ofta brett inom de 

olika kategorierna. I förhållande till hur många som deltog i studien ur de olika åldersgrupperna är 

det svårt att dra några djupare slutsatser kring åldern och hur åldern påverkar val av mötesplats. 

Några av de som var i åldern sextio år och uppåt valde samma typer av mötesplatser som flera av 

tjugoåringarna. Det kan dock stärka tanken om att mötesplatser kan vara en del i att individer i 

alla åldrar kan sammanstråla genom till exempel gemensamma intressen. 

Flera deltagare nämnde vikten av att få utöva ett betydelsefullt intresse tillsammans med andra 

och bland annat få möjligheten att under sociala former utbyta tips, idéer och erfarenheter. Utifrån 

teorin om KASAM så bör en hälsofrämjande mötesplats verka för att skapa en känsla av 

sammanhang för dem som nyttjar den (Antonovsky 2005). Meningsfullhet anses vara den 

viktigaste komponenten och syftar till individens förmåga att se utmaningar som något som är 

värdefullt att investera tid och engagemang i (Ibid.). Meningsfullhet kan utvecklas i samband med 

intressen och en meningsfull fritid. Sveriges kommuner och landsting (2013) jobbar för att 

förhindra ökad social oro, konflikter och utanförskap och folkhälsoinstitutet (2010) nämner bland 

annat möjligheter till en meningsfull fritid och att mötesplatser bör utvecklas. 

Mångfald i gruppen var något som togs upp i samband med mötesplatser för personer med 

liknande intressen. De menade att människor i olika åldrar, klass och med olika bakgrunder kan 
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enas och hitta gemenskap kring ett gemensamt intresse på en mötesplats. Enligt den så kallade 

kontakthypotesen är kontakt mellan olika grupper ett effektivt sätt att reducera fördomar och 

motsättningar mellan dessa (Hwang et al. 2007). Hwang menar att om kontakthypotesen ska 

lyckas måste framförallt tre förutsättningar uppfyllas, att det finns ett socialt stöd och en delad 

gemenskap, att det finns potential att kunna bekanta sig med varandra samt en jämställd status 

mellan individerna. Deltagarna menade att de faktorer som gör en mötesplats till en meningsfull 

mötesplats är bland annat öppenhet, kravlöshet, möten med nya människor och att enas kring ett 

gemensamt intresse.

En deltagare i studien beskrev sin upplevelse av mötesplatsen på följande sätt “Den vidgar mina 

cirklar, ger mig kontakt med världen utanför, jag betraktar och blir betraktad”. De skrev om  

glädje och vikten av att utöva ett meningsfullt intresse. Ingen nämnde rakt ut att mötesplatsen gav  

en känsla av sammanhang. Men de skrev däremot att den gav dem glädje, gemenskap, 

självkänsla, något att se fram emot och umgänge med likasinnade. Vad är detta om inte 

meningsfullhet?  Vissa deltagare utövade intressen tillsammans med andra, utökade sina 

kunskaper och fick möjlighet att verka i ett sammanhang som de frivilligt valt av intresse och 

egen vilja. Genom att individen själv får bestämma vad den lägger sin tid och sitt engagemang  

stärks upplevelsen av egenmakt och självbestämmande (Forsberg och Starrin 1997).  

Empowerment handlar om att ta tillbaka makten till sig själv. Deltagarna valde mötesplatser där 

de fick möjligheten att göra något dem tycker om vilket enligt Forsberg och Starrin (1997) är ett 

steg på vägen till empowerment. 

Det finns många äldre men även många yngre individer som lider av ensamhet idag (Nummela, 

Seppänen & Uutela 2011; Chamorro-Premuzic et al 2007).  Både depressioner och missnöje 

associerat till sämre hälsa kan kopplas samman med en upplevd ensamhet (Chamorro-Premuzic et 

al 2007). Ingen av deltagarna nämnde något om ensamhet, däremot var det många som tog upp 

gemenskap och samvaro med andra människor, positiva relationer och känslomässigt stöd hos 

familj och vänner som positiva aspekter av mötesplatsen. Alla dessa aspekter är en del i det 

sociala stödet som har starka samband med hur individer hanterar problem på ett konstruktivt sätt 

(Spahn et al. 2010; Kasparian, McLoone & Butlow 2009). Det är också en viktig pusselbit för ett 

hälsosamt åldrande (Jeste, Depp & Vahia 2010). Mötesplatser kan alltså ge människor social 

stimulans och gemenskap vilken motverkar ensamhet och enligt Chamorro-Premuzic et al (2007) 

även motverkar depressioner och missnöje. 
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Deltagarna nämnde även att mötesplatsen och möjligheten till gemenskap gav dem en bättre 

självkänsla. Socialpsykologen Charles Horton Cooley myntade begreppet spegelsjälvet som 

innebär att vår självkänsla bygger på hur människor i vår omgivning uppfattar och känner inför 

oss, likt en spegelbild (Hwang et al. 2007). Enligt Cooleys teori valde alltså deltagarna 

mötesplatser som gav dem ett ett socialt umgänge där de själva blev speglade på ett positivt sätt. 

Det finns givetvis mötesplatser som även är destruktiva där människors självkänsla istället 

försvagas och sjunker om människor i omgivningen uppfattar och speglar dem på ett negativt sätt. 

Frumkin (2003) menar också att det finns fysiska miljöer som är destruktiva och deprimerande.

Hur kan vi då koppla samman hälsopromotion med mötesplatser?  Hälsopromotion handlar om att 

göra det möjligt för individer att ta kontrollen över sin egen hälsa. Vi vet att hälsa är ett tillstånd 

av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande (WHO 1946). I den här studien har det visat sig att 

mötesplatsen kan vara en del i att stärka det psykiska och sociala välbefinnandet samt vara ett 

viktigt forum för återhämtning. Det innebär att individers nyttjande av mötesplatser kan vara en 

del i att ta kontrollen över deras egen hälsa. Deltagarna underströk vikten av en god stämning på 

mötesplatsen. Enligt grupp och norm teorin presterar människor bättre om det är bra 

sammanhållning och god stämning i en grupp (Bandura 1997; Gard 2002). 

Deltagarna betonade också möjligheten till rekreation, lugn och återhämtning på mötesplatsen tex. 

på caféet eller på golfbanan. De beskrev vackra omgivningar och lugn, njutningen i att göra något 

avkopplande. Eftersom långvarig stress idag är ett stort problem med följder som kronisk trötthet, 

utmattning, depression och utbrändhet (Andeberg 2001) så är givetvis återhämtningen oerhört 

viktig.  I den här studien har vi sett deltagarna beskriva både hur de utvecklar sitt sociala liv på de 

valda mötesplatserna, sysselsätter sig med ett intresse och njuter av fin, avkopplande miljö.  

Återhämtning är en viktig del i förebyggandet av psykisk ohälsa (Schön 2009).  Enligt stress-

sårbarhetsmodellen så drabbas ofta människor av psykisk ohälsa när de upplever stress som inte 

upplevs som hanterbar (Zubin & Spring 1977). För att göra stressen mer hanterbar menar Warner 

(1985) att ett socialt liv, sysselsättning och ett meningsfullt sätt att leva ger skydd mot psykisk 

ohälsa.  Enligt WHO (2002) inkluderar folkhälsoarbete hälsofrämjande insatser för att främja den 

psykiska hälsan. Med det som grund menar jag att utvecklandet av hälsofrämjande mötesplatser 

kan vara en viktig insats för att främja psykisk hälsa. 

Deltagarna nämnde vacker miljö som något attraktivt och motiverande. Natur, växter och djur 

påverkar människan positivt, minskar stress och skapar goda förutsättningar för återhämtning 

(Frumkin 2003; Moore 1981). Frumkin (2003) menar att naturen är en viktig del i uppbyggandet 
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av hälsosamma miljöer. Mycket växter och naturliga inslag i en miljö bidrar till bland annat lugn 

och återhämtning. Tanken med en hälsofrämjande mötesplats är att vistelsen och nyttjandet av 

mötesplatsen bidrar till positiva konsekvenser för individer. När ett beteende ger positiva 

konsekvenser ökar motivationen till att fortsätta utöva det beteendet enligt förstärkningsteorin 

(Gard 2002). Om den teorin kombineras med förväntan och valens-teorin som går ut på att 

människors förväntningar  påverkar deras motivation (Ibid.) kommer en vacker plats med fin 

stämning och ett gott rykte vara en attraktiv mötesplats. 

Två viktiga aspekter i definitionen ”hälsa” är psykiskt och socialt välbefinnande, något som 

deltagarna tydligt framhäver i den här studien. Sammanfattningsvis så har de framhävt 

mötesplatsen som en källa till gemenskap, återhämtning, samvaro med individer från olika 

bakgrunder och olika samhällsklasser samt utvecklande av ett intresse. Alla dessa aspekter är 

viktiga bitar i det komplexa hälsopusslet och främjar hälsa. 

Metoddiskussion

Enkäten riktades till en allmänhet på Facebook. Facebook är ett av de sociala medierna som har 

det största antalet användare i världen och det är lätt att nå ut till många människor på kort tid. 

Därför fick enkäten många svar på bara några dagar. Tack vare den lätt-tillgängligheten fick vi 

tillgång till deltagare i hela Sverige och inom ett brett åldersspann. Det har i studien setts som en 

fördel. Det var dock svårt att rikta sig till en specifik målgrupp. I en framtida studie hade det varit 

en stor fördel att i ett tidigt skede rikta sig mot en specifik målgrupp och hitta ett effektivt sätt att 

nå den.

 När urvalet gjordes på Facebook skickades en förfrågan till olika grupper. Förfrågan skickades ut 

till en skänkes/säljes grupp i Skåne med 3000 medlemmar och sedan några liknande grupper i 

övriga Sverige, dock inte med lika många medlemmar. Detta kan ha påverkat resultatet. Jag valde 

grupper med ett brett ämne just för att så många olika personer som möjligt skulle få möjlighet att 

delta i studien. Frågorna i enkäten var utformade på ett sådant sätt att allt fokus låg på det positiva 

aspekterna av  deltagarnas valda mötesplatser, vilket inte gav utrymme för reflektioner kring 

ensamhet. Genom att kartlägga upplevd ensamhet hade eventuellt mer intressant material funnits 

att tillgå. 

Jag valde att dra slutsatser utefter deltagarnas kommentarer och läste ut det som gick att relatera 

till hälsa.  Jag ville förbehållslöst se vad en mötesplats var för deltagarna. Något som dels kan ses 
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som positivt och dels som något negativt. Så här i efterhand ser jag dock att det hade varit enklare 

att knyta ihop resultatet om deltagarna hade fått skatta sin upplevda hälsa. Det hade även varit 

intressant att se den självuppskattade hälsan i relation till vilka mötesplatser de hade valt och till 

de andra beskrivningarna. 

Eftersom studien är en kandidatuppsats så hade jag både begränsade resurser och en begränsad tid 

att förhålla mig till vilket gjorde att jag inte kunde göra en omfattande enkätundersökning via 

brev. Jag kunde inte heller jämföra en förändring över tid vilket hade varit intressant. 

Vidare forskning

Vidare forskning inom området mötesplatser i relation till hälsopromotion, social oro och 

utanförskap hade varit intressant. Hur uppbyggandet av nya mötesplatser kan vara en del i att 

motverka utanförskap och brist på social kontakt. Går det att genom intresseföreningar bjuda in 

människor från grupper i samhället som lider av utanförskap i syfte att minska klyftor och ena 

människor kring gemensamma intressen? Fungerar det i praktiken? Om inte, vad skulle få det att 

fungera? Hur får man människor i ett utanförskap att känna sig välkomna till en mötesplats som 

erbjuder gemenskap? Intressanta frågeställningar som kräver vidare forskning. 

Det hade varit intressant att rikta sig till en specifik grupp i samhället som lider av ensamhet, ge 

dem möjligheten att nyttja en mötesplats med andra likasinnade för att sedan göra en studie. 

Studien skulle vara relaterad till hälsa, upplevd hälsa före och efter samt upplevelse av gemenskap 

och KASAM efter en tids nyttjande av mötesplatsen. 

Det som jag finner mest intressant inom området är hur mötesplatser kan förena människor för att 

främja hälsa och motverka utanförskap och ensamhet. Tyvärr finns det idag mycket lite studier 

kring hälsa och utanförskap relaterat till mötesplatser. 

Skillnad mellan män och kvinnor ? 

Anna Krantz 23



I den här studien kunde vi se att det enbart var kvinnor som valde caféer som mötesplats och fler 

män valde någon typ av intresseförening. Män kanske har ett större intresse för att vara i en 

gemenskap och samtidigt utöva ett intresse tillsammans med andra. Det var dubbelt så många 

kvinnor som män som svarade på studien vilket kan vara bra att ha med i beräkningen. Resultatet 

för litet för att dra några djupare slutsatser och mer forskning inom området behövs. 

Användning för hälsovägledare 

Innan vi går in närmare på vilken nytta den här studien kan ge hälsovägledare vill jag kort 

diskutera de olika definitionerna ”hälsovägledare” och ”hälsovetare”.  Begreppet hälsovetare är 

för många känt och lätt att förstå innebörden av. Det finns information på bland annat SACOs 

(2014) hemsida som beskriver hälsovetarens arbetsroll på följande sätt ”Som hälsovetare har du 

möjlighet att arbeta inom områdena folkhälsa, hälsa, friskvård eller idrott. På 

arbetsmarknaden heter yrkena bland annat folkhälsostrateg, hälsoutvecklare, 

friskvårdskonsulent och idrottskonsulent. Alla går under paraplybegreppet hälsovetare”. Av 

egna erfarenheter har jag upptäckt att Hälsovägledare är ett begrepp som dessvärre ofta är 

okänt för allmänheten och få vet innebörden av det. Eftersom jag ser Hälsovetare som ett 

bredare och mer etablerat begrepp så väljer jag gärna att rikta information till och benämna 

mig själv som hälsovetare. Studien skrivs med Hälsovägledarprogrammet på LTU och därför 

väljer jag att använda begreppet Hälsovägledare istället för Hälsovetare. En hälsovägledare 

och en hälsovetare jobbar ofta inom samma områden och med samma frågor. 

För en hälsovägledare kan kunskapen om mötesplatser och dess betydelse för hälsan vara 

värdefull. Det öppnar upp ett stort arbetsfält och i den här studien har vi bland annat sett att det 

som lockar människor till mötesplatser är avslappnad stämning, intressen, vackra miljöer och 

gemenskap. 

Att jobba hälsofrämjande kan vara att skapa miljöer, både fysiska och sociala, som främjar hälsa. 

Om en hälsovägledare ska delta i uppbyggandet av en ny mötesplats eller förbättra en redan 

befintlig så kan de här områdena kan vara en nyckel till framgång. Nedan följer exempel några 

frågor som kan vara relevanta:  

• I enlighet men Frumkin (2003) är den fysiska miljön viktig för människans välbefinnande. Hur 

kan man skapa en fysisk miljö som främjar människors hälsa och som dessutom främjar nya 

möten?

• Enligt Spahn et al. (2010) är uppmuntran och känslomässigt stöd från
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 personer i en grupp viktigt för att utveckla socialt stöd. Individer med socialt stöd hanterar lättare 

problem på ett konstruktivt sätt och främjar även ett hälsosamt åldrande (Kasparian,

 McLoone & Butow 2009; Jeste, Depp & Vahia 2010).

 Hur skapas en avslappnad och kravlös stämning på en mötesplats? På vilket sätt kan vi 

uppmuntra till socialt stöd?

• Finns det möjlighet för människor med gemensamma intressen att utöva sina intressen här? 

Vilka i så fall? Kan man främja olika intressegrupper via den här mötesplatsen? 

• Är mötesplatsen öppen för alla? Kontakt mellan olika grupper minskar fördomar och ökar 

förutsättningar för hälsa (Hwang et al. 2007). 

• Finns det möjlighet att komma dit själv och känna sig välkommen och avslappnad utan att 

påtvingat behöva umgås/delta?  Många i studien såg det som en stor fördel att kunna vara i ett 

socialt sammanhang utan att behöva interagera med andra. 

Det är kan vara en fördel att vid skapandet av en mötesplats utse en målgrupp och göra 

undersökningar kring just den gruppens intressen och behov gällande mötesplatser. En 

hälsovägledare kan även  hjälpa individer, som upplever ensamhet eller utanförskap, att hitta en 

mötesplats där de t ex får möjlighet att träffa andra, utöva ett intresse och skapa nya kontakter. 

Det kan vara en del i uppbyggandet av en individs hälsa. En arbetsplats är exempelvis en viktig 

mötesplats för många. Genom att jobba med arbetsmiljön i relation till de områden som har 

presenterats i studien kan arbetsplatsen bidra till främjad hälsa hos de anställda.  

Materialet i studien kan även vara intressant för andra grupper t ex studieförbund, skolor, 

föreningar och caféer. Det är forum som ofta innehåller en eller flera mötesplatser som kan ha ett 

hälsopromotivt värde för de individer som finns där. 

Min förhoppning är att den här studien har givit läsaren nya perspektiv på det hälsofrämjande 

arbetet. Utvecklande av mötesplatser kan även främja människors välbefinnande och möjlighet till 

att utveckla intressen, underhålla gamla kontakter, skapa nya och hitta forum för återhämtning. 
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BILAGA 2

Mötesplatser

• Enkät

INFORMATION TILL DELTAGARE

Hej! Mitt namn är Anna Krantz, en hälsovägledartudent från Luleå Tekniska Universitet. 
Studien är en kandidatuppsats som görs i ämnet Hälsopromotion. 

Den här enkäten kommer att behandla ett antal frågor rörande mötesplatser. Vi definierar 
mötesplatsen som ett forum i fysisk miljö där vi träffar andra människor i ett socialt 
sammanhang. Exempel på mötesplatser kan vara på jobbet, i skolan, på puben, i en förening, 
klubb, social fritidsaktivitet etc.

Syftet med studien är att undersöka vad som motiverar individer att använda en mötesplats 
samt hur livet kan påverkas av olika mötesplatser.

Tanken är att den färdigställda studien ska ge inspiration till det praktiskt arbetet i 
uppgybbandet av nya mötesplatser. 

Deltagandet är helt frivilligt och du kan avbryta när du vill. Enkäten fylls i anonymt vilket 
innebär att alla personliga uppgifter, tex. namn, kommer att raderas.

Svara på frågorna så ärligt och utförligt som möjligt.

Du måste vara över 18 år för att fylla i enkäten.

När kandidatuppsatsen är färdigställd kommer den att publiceras på Luleå Tekniska 
Universitets hemsida.

Kontakta mig vid eventuella frågor eller funderingar:
annkrj-9@ltu.se eller på tel: xxx xx xxx xx

Du kan även kontakta min handledare Anitha Risberg på institutionen för hälsovetenskap: 
anitha.risberg@ltu.se.

Stort Tack till dig som vill medverka i studien!

Med Varma Hälsningar
Anna Krantz, Luleå Tekniska Universitet
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  Jag har tagit del av och förstått informationen ovan och vill delta i studien. 

Ja, jag samtycker
Nej, jag vill inte vara med i studien

  Namn: 

  Ålder: 

  Kön: 

  Sysselsättning: 

  Vilket län bor du i? 

  I den här studien definierar vi mötesplatsen som ett forum i fysisk miljö där vi träffar andra 
människor i ett socialt sammanhang. Exempel på mötesplatser kan vara på jobbet, i skolan, på 
puben, i en förening, klubb, social fritidsaktivitet etc. Vad är en mötesplats för dig? 

  Välj en mötesplats du tycker om: 

  Varför tycker du om just den mötesplatsen? 

  Hur påverkar den här mötesplatsen ditt liv? 
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  Vad bör en mötesplats innehålla för att du ska tycka att det är värt att gå dit? 

  Övrigt: 
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