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SAMMANFATTNING/ABSTRACT 

 

Katrineholms kommun har tillsammans med landstinget Sörmland och Apoteket AB ingått i en 

gemensam satsning när det gäller Hälsotorget. Målgruppen som Hälsotorget vänder aktiviteterna till 

är individer med behov eller intresse av hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande insatser, 

vägledning till självhjälp, gemenskap och behov av stöd. Hälsotorget riktas även till den friska delen 

av befolkningen i syfte till att behålla en god hälsa och förebygga sjukdom. Exempel på aktiviteter 

som Hälsotorget anordnar är promenader, rökslutarstöd, samtalsstöd, livsstilsgrupper och 

temakvällar. Syftet med studien är att redogöra för deltagarnas uppfattning om Hälsotorget och dess 

aktiviteter och hur Hälsotorget kan utvecklas för att fortsätta som stödjande arena för befolkningen i 

Katrineholms kommun, när det gäller det hälsofrämjande arbetet. En kvantitativ metod har använts 

och en enkät delades ut bland deltagarna på Hälsotorget för att ta reda på uppfattningar och åsikter. 

Majoriteten av deltagarna var kvinnor och pensionärer och både män och kvinnor var nöjda med 

verksamheten och det personliga bemötandet. Vissa av deltagarna hade förslag på hur verksamheten 

kan utvecklas för att bättre passa fler av befolkningen i Katrineholm. Verksamheten fungerar som en 

social arena med tillgång till råd och stöd och fysisk aktivitet.  

 

Nyckelord: hälsofrämjande arbete, Hälsotorget, kvantitativ metod, projektteori 

 

 

Katrineholm's municipality has along with the county council Sörmland and the pharmacy Ltd been 

included in a common investment when it comes to Hälsotorget. The target group that Hälsotorget 

turns the activities to is individuals with needs or interests of health promoting - and disease 

preventive initiatives, guidance to alone help, community and needs of aids. The health square is 

aimed also to the fresh part of the population in aim to retaining a good health and to prevent disease. 

Examples on activities that Hälsotorget organizes are walks, stop smoking support, deliberation 

support, lifestyle groups and theme evenings. The aim with the study is to report for the participants' 

view about Hälsotorget and its activities and how Hälsotorget can be developed in order to continue 

as supporting arena for the population in Katrineholm's municipality, when it comes to the health 

promoting work. A quantitative method has been used and a questionnaire was divided out among 

the participants on Hälsotorget in order to find out views and opinions. The majority of the 

participants were women and pensioners and both men and women each were pleased with the 

activity and the personal treatment. Certain of the participants had proposals on how the activity can 

be developed in order to better fit more off the population in Katrineholm. The activity functions as a 

social arena with access to councils and aids and physical activity. 

 

Keywords: health promotion, Hälsotorget, quantitative method, project theory 
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1 INTRODUKTION 

 

Att arbeta hälsofrämjande genom en gemensam arena som Hälsotorget kan ha betydelse för 

befolkningen i en kommun. Ett samarbete mellan olika samhällsaktörer kan stärka det 

hälsofrämjande arbetet som utförs i en kommun och genom att fler bidrar skapas en mer 

kostnadseffektiv verksamhet. Intresset till att göra en utvärdering av Hälsotorget som är ett 

projekt väcktes efter att Folkhälsoenheten i Katrinholms kommun kontaktade Mälardalen 

Högskola och kursansvarig. Efter kontakt med folkhälsoenheten för ytterligare information 

kändes det självklart att utföra en utvärdering av Hälsotorget verksamhet för att ta reda på 

deltagarnas uppfattning. Det finns en tanke om att kunna visa för andra kommuner och 

landsting att det kan vara en bra investering för en kommunbefolkning och deras hälsa att 

starta ett projekt som Hälsotorget. Jag var även intresserad av att se om en arena som 

Hälsotroget verkligen nyttjas i den utsträckning som jag hoppas på. 

 

En gemensam punkt där människor kan integrera och utöka det sociala nätverket kan påverka 

den individuella hälsan. Hälsotorget är en social arena där människor möts och integrerar 

genom att delta på olika aktiviteter. Människor som eventuellt befinner sig i liknade 

situationer i livet kan stötta varandra för att göra en livsstilsförändring som exempelvis sluta 

röka eller gå ner i vikt. Det är viktigt att känna stöd från andra i sin omgivning för att lyckas. 

Stödet kan stärka självkänslan hos individen och kan även ge råd och hjälp att värdera och 

förstå problem i tillvaron och att hitta lösningar på dessa problem. Hälsan främjas av sociala 

nätverk och saknad av sociala kontakter kan utgöra en hälsorisk. Som arbetslös, pensionär 

eller sjukskriven kan en känsla av utanförskap infinna sig som kan resultera i dålig självkänsla 

och bristande självtillit vilket i sin tur kan öka risken för psykisk ohälsa.  

 

Genom en gemensam träffpunkt kan det vara både lättare och roligare att röra på sig, 

genomgå en livsstilsförändring, träffa människor och få information och tips gällande hälsa. 

Hälsotorget är ett forum där människor kan stötta varandra för att bättre lyckas med det som 

de vill ändra på i sitt liv och genom förändringen uppnå en bättre hälsa. Hälsotorget är även 

till för personer som idag lever ett hälsosamt liv och som vill fortsätta med det i framtiden.  
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2 BAKGRUND 

 

Hälsa utgår från människans bestämningsfaktorer, vilket innebär olika faktorer som finns i 

omgivningen som påverkar hälsan (figur 1, Bilaga 3). Det är dels faktorer i personens 

närmaste omgivning med familj och relationer, men det är även faktorer som styrs av 

arbetssituationen, samhället och miljön i stort (Janlert 2000). 

 

I dagens Sverige är det färre som röker och fler som motionerar, men fler blir överviktiga eller 

lider av fetma, vilket kan bero på att den fysiska inaktiviteten ökar och då i form av 

vardagsmotion bland befolkningen och att fler har stillasittande arbeten (Kostenius & 

Lindqvist, 2006). Ett scenario kan vara att en person tar bilen till arbetet, sitter stilla största 

delen av arbetsdagen, tar bilen hem efter arbetet, eventuellt tränar en timme efter arbetet och 

övriga tid är relativt stillsam tills det är dags att sova. Enligt Folkhälsorapport 2005 (SOS 

2005a) är mer än hälften av männen och ungefär en tredjedel av kvinnorna överviktiga eller 

har fetma och även bland skolbarnen ökar andelen överviktiga. För att klassas som överviktig 

ska personen i fråga ha ett BMI (Body Mass Index) som är 25 upp till 29,9 och gränsen för 

fetma går vid BMI 30 och uppåt.  

 

När det gäller övervikt kan fysisk aktivitet användas för att reducera problemet så länge 

energiförbrukningen är större än kaloriintaget (Kostenius & Lindqvist, 2006). Enligt Takehiro 

med flera (2007) finns ett samband mellan grad av fysisk aktivitet och högt blodtryck. 

Resultaten i studien visar att deltagare som utförde lite fysisk aktivitet hade större risk att 

drabbas av högt blodtryck jämfört med deltagare som utförde intensiv fysisk aktivitet. Studien 

visade även på ett samband mellan graden av fysisk aktivitet och övervikt. Det var fler 

deltagare som var överviktiga i gruppen som inte rörde på sig lika mycket som övriga grupp. 

Högt blodryck kan resultera i kroniska sjukdomar som hjärtinfarkt och slaganfall. Enligt 

Folkhälsorapport 2005 (SOS 2005a) kan var tredje cancerfall förklaras av tobak, matvanor 

och solvanor, och tobaksrökning är den enskilda faktorn som orsakar flest cancerfall. 

 

Den självskattade hälsan mäter och bedömer en individs hälsa. Enligt en svensk studie 

(Molarius et al. 2006) som gjorts på både män och kvinnor är det avgörande för den 

självskattade hälsan att känna sig behövd exempelvis genom en gemensam arena. Även andra 

livsstilsfaktorer påverkar den självskattade hälsan som exempelvis fysisk aktivitet, svag 

ekonomi, brist på socialt stöd, undervikt och övervikt. Vid exempelvis arbetslöshet, 

föräldraledighet och pension kan en person uppleva en känsla av utanförskap. I dessa fall kan 

en gemensam arena som Hälsotorget hjälpa till att reducera den känslan genom att agera 

träffpunkt för människor som befinner sig i liknade situationer och på detta sätt påverka 

livsstilsfaktorerna positivt och till det bättre. 

 

En avgörande faktor för att känna välbefinnande som nybliven förälder kan vara möjligheten 

till en gemensam arena som exempelvis Hälsotorget. Där personer kan träffas och umgås med 

andra nyblivna föräldrar. En rapport av Premberg med flera (2008) visar på pappans 

erfarenheter från barnets första levnadsår. Deltagare i rapporten tar då upp det viktiga i att 

delta i olika kurser innan barnet föddes för att utöka det sociala nätverket som kan utnyttjas 

efter att barnet är fött. Eftersom det mesta som händer innan förlossningen med olika kurser 

vänder sig till mamman i första hand kan det vara bra med en arena där papporna kan träffas. 

Studien visar även på att papporna hade lite andra intresseområden än mammorna när det 

kommer till konversationsämnen. Pappor som deltagit på gemensam dagverksamhet med 

mammor och barn tyckte att mammorna mest pratade om barn och allt vad det innebär i stället 

för att prata om andra saker som var av intresse. Schytt och Walderström (2007) visar att det 
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finns ett samband mellan upplevelsen av att vara nybliven mamma och den självskattade 

hälsan. Den självskattade hälsan kan påverkas negativt i vissa avseenden som exempelvis 

stress över amning, trötthet och brist på socialt stöd. En studie av Boden, Fergusson och 

Horwood (2008) visar på ett samband mellan unga mödrar och mental hälsa, utbildning och 

ekonomi. Studie visade en trend på att unga mödrar (> 18 år) i större utsträckning hade djupa 

depressioner, självmordstankar och kände oro jämfört med tjejer i samma ålder som inte fått 

barn. Det fanns även ett signifikant samband mellan grad av utbildning och unga mödrar 

likaså att fler unga mödrar försörjde sig på bidrag i stället för anställning med lön. En 

gemensam arena som Hälsotorget kan fungera som träffpunkt för nyblivna mammor där råd 

och tips kan utbytas och mammorna får en chans att träffa andra i liknande situation. 

 

För att förbättra hälsan hos befolkningen i en kommun är det viktigt att kommunen riktar 

åtgärderna mot hela befolkningen och inkludera samtliga åldersgrupper. Det ska finnas 

aktiviteter som kan nyttjas av alla. Det kan vara så att aktiviteter som riktas mot den äldre 

befolkningen inte uppskattas av den yngre generationen och tvärtom. Människan har olika 

intressen i olika faser i livet som kan påverkas av åldern. Men oavsett ålder är det viktigt med 

social interaktion med andra människor. Borglin med flera (2006) visar att äldre människor 

som deltar på olika aktiviteter och träffar andra människor upplevde en högre livskvalitet än 

äldre som inte gör det. Exempel på aktiviteter som just denna studie undersökte var tv-tittande 

i dagrum i stället för tv-tittande på det egna rummet på äldreboenden, handarbeten och lättare 

fysiska aktiviteter. Resultaten på studien visar att personer som umgåtts med andra kände en 

större grad av välbefinnande jämfört med personer som inte integrerat med andra.  

 

2.1 Folkhälsomål 

 

Sveriges riksdag har beslutat om elva folkhälsomål för att förbättra folkhälsan och minska 

skillnaderna i hälsa mellan olika grupper i befolkningen. Dessa mål grundas i olika 

bestämningsfaktorer som påverkar folkhälsan hos befolkningen i Sverige. Exempel på 

bestämningsfaktorer är livsvillkor, miljöer, produkter och levnadsvanor (Regeringens 

proposition 2002).  

 

2.1.1 Målområde 3: Trygga och goda uppväxtvillkor 

Målet trygga och goda uppväxtvillkor innefattar barn och ungdomar och att deras hälsa 

påverkas av den ekonomiska situation som råder i närmiljön. Självmord, självtillfogat våld, 

rökning och fysisk inaktivitet är vanligare bland barn och ungdomar som har det sämre 

socialt. Det är också vanligare med spädbarnsdöd bland barn i mer utsatta sociala 

omgivningar. Även andra faktorer som påverkar hälsan negativt som rökning, alkohol och 

fysisk inaktivitet är vanligare bland dessa barn och ungdomar (Regeringens proposition 

2002). 

 

2.1.2 Målområde 6: En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård  

Målet en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård tar upp ansvaret som just hälso- och 

sjukvården har för befolkningens hälsa. Det kan behövas att sjukvården blir lite mer 

hälsofrämjande då vården har stor påverkan på människors hälsoläge. Utöver det generella 

ansvaret för en god hälsa i befolkningen och att arbeta för att förebygga ohälsa, har hälso- och 

sjukvården även ett ansvar att, när det är lämpligt, upplysa om metoder att förebygga sjukdom 

och skada. Dessa bestämmelser gäller all hälso- och sjukvård och har enligt regeringens 
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uppfattning, en nyckelroll i folkhälsoarbetet genom specifik kompetens, auktoritet, breda 

kunskap och stora kontaktyta gentemot befolkningen. Hälso- och sjukvården ska uppfylla 

detta genom att ge stöd till individer eller grupper med ökad sårbarhet, samt genom att på 

befolkningsnivå stödja en jämlik hälsoutveckling. Det befolkningsinriktade arbetet sker 

genom att redovisa orsaker till ojämlikheter i hälsa till omvärlden, men också genom att delta 

i samarbeten kring hälsofrämjande och förebyggande insatser med andra aktörer (Regeringens 

proposition 2002).  

 

2.1.3 Målområde 8: Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa  

Sverige vill lyfta fram en positiv syn på sexualitet och stärka individens egen identitet men 

vill även informera om sexuellt överförbara sjukdomar. Arbetet med att förebygga oönskade 

graviditeter är också viktigt. En trygg sexualitet, fri från fördomar, diskriminering, tvång och 

våld är hälsosam (Regeringens proposition 2002).  

 

2.1.4 Målområde 9: Ökad fysisk aktivitet  

Fysisk aktivitet har påverkan på individens hälsa då fysisk aktivitet motverkar olika 

sjukdomar och hälsotillstånd. Hjärt- och kärlsjukdomar är exempel som kan reduceras med 

hjälp av fysisk aktivitet. Andra exempel är diabetes, högt blodtryck, olika cancerformer, 

depressioner och benskörhet. Målet för de samlade insatserna inom detta område är att 

samhället utformas så att det ger förutsättningar för en ökad fysisk aktivitet för hela 

befolkningen. Detta ska främst ske genom insatser som stimulerar till mer fysisk aktivitet i 

förskola, skola och i anslutning till arbetet, mer fysisk aktivitet under fritiden och att äldre, 

långtidssjukskrivna och funktionshindrade aktivt erbjuds möjligheter till motion eller träning 

på egna villkor (Regeringens proposition 2002). 

 

2.1.5 Målområde 10: Goda matvanor och säkra livsmedel  

Ett stort globalt problem i dagsläget är undernäring men i Sverige är det andelen överviktiga 

som ökar. Övervikt är något som i högre grad drabbar utsatta med sämre socioekonomiska 

förhållanden och kan resultera i olika sjukdomar som hjärt- kärlsjukdomar, diabetes, 

ledsjukdomar och olika cancerformer bland annat tjocktarmscancer. En viktig orsak till 

övervikten är en felaktigt sammansatt kost med ett alltför stort energiinnehåll. Konsumtionen 

av socker och fett, särskilt mättat fett, är för hög medan intaget av frukt och grönsaker borde 

öka. I folkhälsopropositionen betonar regeringen det betydelsefulla i att ett mål formuleras för 

samhällets insatser gällande matvanor. Livsmedelspolitiken har ekologiskt, ekonomiskt och 

socialt hållbar livsmedelsproduktion som mål. Det är viktigt att medborgarnas kunskaper om 

sambanden mellan kost och hälsa ökar (Regeringens proposition 2002). 

 

2.1.6 Målområde 11: Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och 

dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande  

Rökning bland Sveriges befolkning har minskat men är fortfarande ett stort folkhälsoproblem 

likasom alkohol. En del av arbetet mot rökning är tobakslagen som infördes där rökning 

förbjöds på offentliga platser som barer och restauranger. Regeringen har som mål att minska 

tobaksbruket, minska skadeverkningar av överdrivet spelande och ett samhälle fritt från 

dopning (Regeringens proposition 2002). 
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2.2 Livsstilsfaktorer 

Fysisk aktivitet ett par tillfällen i veckan kan reducera komplikationer som höga insulinnivåer 

och högt blodtryck vid diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. En positiv följdeffekt av att öka 

den fysiska aktiviteten kan även vara viktreducering vilket också har en positiv verkan på 

diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och att knän och leder förskonas Grace med flera (2007). 

En studie av López med flera (2008) visar att det finns ett samband mellan kost och en ökad 

risk för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar bland kvinnor över 50 år. Resultatet på 

studien visar att kvinnor som var överviktiga eller led av fetma rökte i större utsträckning men 

hade än lägre alkoholkonsumtion jämfört med kvinnor som inte var överviktiga eller led av 

fetma. Gruppen som var överviktiga eller led av fetma var heller inte lika fysiskt aktiva som 

gruppen kvinnor som inte var överviktiga och led av fetma.  

 

Det finns studier som visar på ett samband mellan rökning under graviditeten och 

spädbarnsdödlighet. Den passiva röken påverkar luftvägarna om modern fortsätter att röka 

efter att barnet är fött och påverkan är som störst på födelsevikten och hjärtat om modern 

röker under graviditeten. Även andra som vistas i nära miljöer med barnet och som röker 

påverkar barnet negativt när det gäller hälsan. Studieresultatet visar på att 

spädbarnsdödligheten har minskat i och med införandet av rökförbud på offentliga platser 

som arbetsplatser, restauranger och andra miljöer där just barn vistas. En rökfri miljö är 

väldigt viktigt för hälsan och välbefinnandet för nyfödda (Markowitz 2008).  

 

En viktig del i att få befolkningen mer medveten om hur alkohol påverkar hälsan kan vara att 

informera patienter om livsstilsfaktorer som alkoholkonsumtion inom primärvården. Det är 

hög andel patienter som inte får råd om alkoholkonsumtion från läkaren. En anledning kan 

vara att läkaren är rädd för hur patienten kommer att reagera och vill undvika en negativ 

reaktion. Det uppfattas som lättare från läkarens sida att ge råd om kost, motion och rökning 

jämfört med råd om rökning (Johansson et al. 2005).  

 

En faktor som kan påverka den självskattade hälsan är graden av utbildning. I Sverige är 

skillnaderna i ojämlikhet av hälsa relativt små jämfört med andra Europeiska länder som 

exempelvis Spanien och Portugal. Det är en högre risk att känna låg självskattad hälsa och 

funktionella begränsningar vid låg utbildningsgrad och effekterna av låg utbildning påverkar 

kvinnor starka jämfört med män. Utbildning styr inte bara vilken typ av arbete en person får 

utan kan även påverka chansen till att få ett arbete och vilken inkomstnivå personen hamnar 

på (Von dem Knesebeck et al. 2006).  

 

2.3 Katrineholms kommun 

I Katrineholm bor det 32 162 invånare. För kvinnor är dödligheten i hjärtinfarkt 296 kvinnor 

per 100 000 jämfört med riket, 241 kvinnor. För männen låg dödligheten på cirka 327 män 

jämfört med riket, cirka 296 män per 100 000 Dödligheten av lungcancer är för både män och 

kvinnor högre i Katrineholm, 43 kvinnor och 78 män per 100 000 år 2000 till 2004 jämfört 

med riket, cirka 37 kvinnor och cirka 51 män (SOS 2005b). Detta kan vara ett resultat av att 

andelen rökande blivande mödrar år 2000 till 2004 och rökande spädbarnsföräldrar ligger 

högre i kommunen jämfört med riket (SOS 2007). Dödlighet i KOL är lägre för Katrineholm, 

24,5 för kvinnor och 26 per 100 000 för män jämfört med riket, 26,6 för kvinnor och 30,1 per 

100 000 (SOS 2005b).  

 

Alkoholförsäljningen 2005 låg något lägre jämfört med riket likaså alkoholrelaterad dödlighet 

år 2000 till 2004. Den alkoholrelaterade dödligheten var lägre både för kvinnor 5,6 och män, 
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28,2 per 100 000 i jämförelse med riket 11,2 för kvinnor och 45 per 100 000 för män. (FHI 

2008). 

 

Andelen med eftergymnasial utbildning i Katrineholms kommun ligger lägre både i 

förhållande till länet och riket för samtliga åldersgrupper (20-44 år, 45-64 år och 65-74 år) 

och båda könen. För den yngre åldersgruppen är det 32 procent kvinnor och 21 procent män 

med eftergymnasial utbildning jämfört med riket, 43 procent kvinnor och 35 procent män. Det 

är 27 procent kvinnor i åldern 45-64 år och 21 procent av männen jämfört med riket som har 

33 procent kvinnor och 28 procent män. För den äldsta gruppen är det 13 procent för både 

kvinnorna och männen jämfört med riket där det är 18 procent av kvinnorna och 19 procent 

av männen som har eftergymnasial utbildning (SCB 2007). 

 

2.4 Hälsotorget 

Hälsotorget är till för att skapa en mötesplats med olika verksamheter där befolkningen i 

Katrineholm kan få stöd och vägledning till en bättre hälsa. Hälsotorget ska även fungera som 

en neutral mötesplats där Katrineholms kommun, Landstinget Sörmland och Apoteket AB 

kan möta befolkningen för att sprida information och för att kunna föra en dialog i olika 

hälsofrågor. Hälsotorget blir då en plats där människor kan samverka och vidga sina nätverk. 

Hälsotorget har sina lokaler beläget mitt i centrala Katrineholm. Under dagtid är Hälsotorget 

bemannat med en värdinna som skapar trivsel och tar emot besökarna så att alla blir sedda och 

hörda. Värdinnan fungerar också som lokalsamordnare för de olika aktiviteterna. 

Förhoppningen är att Hälsotorget ska implementeras i Katrineholms kommuns 

hälsofrämjande arbete och fortsätta efter projekttidens slut som är årsskiftet 2008 (Hälsotorget 

2008). 

 

Att arbeta hälsofrämjande som Katrineholms kommun, Sörmlands landsting och Apoteket AB 

gör genom Hälsotorget går att koppla till omsorgsprincipen som innebär att det finns en 

moralisk skyldighet till att inte skada, att minska, förebygga lidande och främja välbefinnande 

(Nilstun 1993). Genom att göra uppföljningen kan befolkningens åsikter och uppfattningar 

ligga till grund för beslutsfattande gällande Hälsotorget. Rättviseprincipen ska enligt Nilstun 

(1993) innebära att det finns en moralisk skyldighet till att gynna personer som är sämst 

ställda vid fördelning av bördor och förekomster. Aktiviteterna riktas till personer som kan 

delta på dagtid vilket resulterar i att personer med sjukskrivning, pensionärer eller är 

arbetslösa har mer tid att delta på aktiviteterna som Hälsotorget anordnar. Det är även 

kostnadsfritt att delta på samtliga aktiviteterna, förutom sittgympan vilket gör att hela 

befolkningen i Katrineholm har tillgång till samtliga aktiviteter.  

 

2.4.1 Initiativtagare 

Katrineholms kommun har tillsammans med landstinget Sörmland och Apoteket AB ingått i 

en gemensam satsning när det gäller Hälsotorget. Samverkansavtalet som också var starten för 

Hälsotorget slöts i slutet av 2006 (Hälsotorget 2007). Målet med samverkanssatsningen är: 

 

 Att tillgodose behovet av en naturlig mötesplats för individer och grupper i 

befolkningen för hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande och rehabiliterande arbetet. 

 Att tillgodose behovet av en neutral arena för berörda organisationer, för samverkan 

och nätverksbyggande inom hälsoområdet. 

 Att öka möjligheterna för människor att ta ett eget ansvar för sin hälsa. 
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2.4.2 Samarbetsparter 

Olika samarbetsparter som är engagerade i Hälsotorget och olika hälsofrågor inom 

Katrineholms kommun är kyrkan, studieförbund, föreningar, företagshälsovården, Haluxa, 

som är ett företag som bedriver kvalificerad yrkesutbildning inom arbetsmiljö- och 

utvecklingsområden samt Viadidakt, verksamhet inom Katrineholms kommun som har hand 

om vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad. 

 

2.4.3 Styrgrupp och programgrupp 

För att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten har en styrgrupp och en programgrupp satts 

samman. Styrgruppen består av representanter från Katrineholms kommun med vård- och 

omsorgsförvaltningens chef, folkhälsoenhetens chef samt en folkhälsostrateg från 

folkhälsoenheten. Från Apoteket AB är områdeschef och regionchefen med i styrgruppen. 

Även primärvårdschefen och en närvårdskoordinator från Landstinget Sörmland deltar i 

styrgruppen. I programgruppen ingår representanter från Apoteket AB, Katrineholms 

kommun och Landstinget Sörmland. Programgruppen har som uppgift att utveckla och ta 

fram nya aktiviteter som ska inspirera och motivera till ett hälsosammare liv för befolkningen 

i Katrineholm (Hälsotorget 2008). 

 

Det övergripande målet med Hälsotorget är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god 

hälsa på lika villkor för hela befolkningen i Katrineholm vilket kan beskrivas genom dessa tre 

delmål: 

 

 Utveckla en modell för långsiktig samverkan mellan samhällets olika aktörer. 

 Erbjuda befolkningen mötesplatser och verksamheter där människor kan få 

vägledning och stöd för en hälsosammare livsstil. 

 Erbjuda aktiviteter som förväntas leda till minskad sjukskrivning och ökade 

möjligheter att påbörja/återgå till arbete eller sysselsättning (Hälsotorget 2008). 

 

2.4.4 Modell för verksamhetsutveckling 

För att lättare beskriva hur arbetet går till med projekt Hälsotorget så har en projektskiss ritats 

upp (figur 1). Denna figur förklarar samtliga delar som kommer här nedan med initiativtagare 

som inflöde. Ur initiativtagarna har en program- och styrgruppen bildats tillsammans med 

representanter från olika samverkansparter som fått rubriken förvaltning. Program och 

styrgruppen har tagit fram ett övergripande mål med projektet som är slutprestationen. För att 

nå målet har tre olika delmål satts upp som förklaras nedan följt av det omedelbara utfallet. 

Skissen visar även mellanliggande utfall och avslutas med slutgiltigt utfall.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

.  

Samverkan mellan Katrineholms 

kommun, Landstinget Sörmland & 

Apoteket AB 

Programgrupp: Representanter från Apoteket AB, 

Katrineholms kommun och Landstinget Sörmland. 

Styrgrupp: Chef vård-och omsorgskontoret, chef 

folkhälsoenheten, folkhälsostrateg, områdes- och 

regionchef Apoteket AB, primärvårdschef och 

närvårdskoordinator Landstinget Sörmland. 

Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika 

villkor för hela befolkningen i Katrineholm. 

Deltagare på Hälsotorget ska etablera mer hälsofrämjande levnadsvanor (kost, 

motion, tobak, alkohol, psykiskt välbefinnande.) 

Främja 

levnadsvanor 

Delmål 

Erbjuda 

befolkningen 

mötesplatser och 

verksamheter där 

människor kan få 

vägledning och 

stöd för en 

hälsosammare 

livsstil. 
 

Erbjuda aktiviteter 

som förväntas 

leda till minskad 

sjukskrivning och 

ökade möjligheter 

att påbörja/återgå 
till arbete eller 

sysselsättning. 

Utveckla en 

modell för 

långsiktig 

samverkan 

mellan 

samhällets 

olika aktörer. 

FÖRVALTNING 

INFLÖDE 

SLUTPRESTATION 

OMEDELBART 

UTFALL 

SLUTGILTIGT 

UTFALL 

Ökad jämlikhet i hälsa bland 

befolkningen i Katrineholm 

kommun. 

 
Figur 1 Projekt Hälsotorget 

Källa: Egen figur, inspirerad av Vedungs (1998) 

systemmodell. 

Samarbetsparter: 
Kyrkan 

Föreningar 

Företagshälsovården  

Haluxa 

Viadidakt 

Studieförbund  

MELLANLIGGANDE 

UTFALL 

Minska 

ohälsotalen 

Förebygga 

sjukskrivningar 
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2.4.5 Målgrupp 

Hälsotorget riktas till individer med behov eller intresse av hälsofrämjande- och 

sjukdomsförebyggande insatser, vägledning till självhjälp, gemenskap och behov av stöd för 

att kunna påbörja eller återgå till arbete eller sysselsättning efter sjukskrivning eller 

arbetslöshet. Hälsotorget riktas även till den friska delen av befolkningen i syfte till att behålla 

en god hälsa och förebygga sjukdom (Hälsotorget 2007).  

 

2.5 Aktiviteter vid Hälsotorget 

Samtliga aktiviteter som anordnas på Hälsotorget är kostnadsfria för deltagarna. Det enda 

kravet som finns är när det gäller sittgympan där det krävs ett medlemskap i organisationen 

som håller i sittgympan som oftast är olika pensionärsföreningar.  

 

2.5.1 Basutbud  

Aktiviteter som anordnas på Hälsotorget och som är en del av basutbudet under en ordinarie 

vecka är: 

 

 Apotekets bemannade Hälsotorg 

 Barnvagnspromenader/Promenadgrupper 

 Dagledig verksamhet 

 Frukostcafé 

 Fysiotek 

 Livssstilsgrupper  

 Måndagscafé  

 Rökslutarstöd 

 Samtalsstöd 

 Sittgympa 

 Studie- och yrkesvägledning 

 

Den daglediga verksamheten är till för att stimulera den sociala samvaron och gemenskapen 

för personer som är lediga på dagtid.  

 

På fysioteket som är öppet tre dagar i veckan får deltagaren råd och tips från en koordinator 

för att hitta en aktivitet som passar deltagarens behov. Det är till för personer som fått fysisk 

aktivitet på recept (FaR) från hälso- och sjukvården (Hälsotorget 2008).  

 

2.5.2 Temakvällar 

Ungefär en gång i månaden ordnas olika temakväller. Vid dessa tillfällen informeras 

deltagarna i det aktuella ämnet och deltagarna kan även ställa eventuella frågor. Under 

Hälsotorgets första år har det varit temakvällar om Allergier - inget hinder och hur man 

förebygger, KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom), Vad som får hjärtat att må bra, Hjärt- och 

lungräddning, Inför sommaren - sol, bett och stick, Alkohol och droger, Egenvårdsläkemedel- 

så fungerar dem, Bra mat för din hälsa, Balans i livet och Att leva med värk- tips och råd och 

Schyst omgivning för din hälsa (Hälsotorget 2008). 
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2.5.3 Tematillfällen på Hälsotorget 

Under Katrineholmsveckan erbjöd Hälsotorget olika teman som ”Trygg och säker”, ”Må bra 

kväll”, ”Beroende eller medberoende- det kan drabba oss alla” och andra små aktiviteter i 

samband med KK-joggen. KK- joggen arrangeras av Katrineholms Kuriren och olika 

idrottsföreningar. Under temat ”Trygg och säker” fick deltagarna råd och tips om hur en trygg 

och säker hemmiljö skapas. Hälsotorget anordnade en föreläsning om vad som kan hända vid 

snabba lekar i trafiken med erfarenhet från en olycksplats. Det var även visning av brandbil 

och voltbil samt provning av promilleglasögon och alkolås med MHF (Motorförarnas 

Helnykterhets Förbund) och Motormännen. Under ”Må bra kvällen” hölls föreläsningar om 

”Hur man kan äta bra under ålders höst” och ”Balans i livet”. Deltagarna kunde även testa 

lunchvanor, prova på massage och smaka hälsosammare snacks. IOGT-NTO, Al-Anon 

(Anhöriga till alkoholister), ACoA (Adult Children of Alcoholics/Vuxna barn till 

alkoholister), Anonyma Alkoholister (AA) var med och berättade om respektive verksamhet 

när det handlade om beroende och medberoende. Deltagarna kunde här prova på alkoholfri 

dryck och gå tipspromenad (Hälsotorget 2008). 

 

Hälsotorget samarbetade med ABF (Arbetarnas Bildnings Förbund), Studiefrämjandet, NBV 

(Nykterhetsrörelsens Bildnings Verksamhet) och Studieförbundet Vuxenskolan för att 

anordna Tomtenatta. Under kvällen erbjöds exempelvis utställning av olika hantverk, 

musikunderhållning, tomtebesök, smakprovning av drycker och det fanns tillgång till att 

prova på målning (Hälsotorget 2008).  

 

Kärleksveckan anordnades av Hälsotorget under hösten 2007 i samarbete med RFSU, SPF 

(Sveriges Pensionärs Förbund) Näckrosen samt Kultur- och turismförvaltningen i 

Katrineholm. En gynekolog höll en föreläsning om ”läkemedels inverkan på kärlekslivet”, 

diakonerna från kyrkan samtalade om kärlek och en teaterföreställning spelade upp: ”Manligt, 

kvinnligt och mänskligt” (Hälsotorget 2008).  
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Syftet med undersökningen var att studera hur män och kvinnor som besökte Hälsotorget, 

uppfattar verksamheten samt om denna typ av information påverkar hälsan. 

 

Frågeställningarna var följande: 

 

1. Vilka besöker Hälsotorget uppdelat på kön, ålder och sysselsättning? 

2. På vilket sätt påverkas hälsan av den information som ges på Hälsotorget? 

3. Vilken uppfattning har deltagarna om bemötandet från personalen på Hälsotorget?  

 

 

4 METOD OCH MATERIAL 

Uppföljningen av Hälsotorget som är en offentlig verksamhet kan fungera som en 

efterhandsbedömning av verksamheten under det gångna året. Denna bedömning kan ligga 

som beslutsunderlag för kommande beslutssituationer som kan komma att uppstå i arbetet 

med Hälsotorget (Vedung 1998). Utvärderingen av Hälsotorget genomförs för att ta reda på 

deltagarnas uppfattning av Hälsotorget, vilken kan fungera som vägledning inför framtiden 

när det gäller projektet 

 

För att ta reda på deltagarnas uppfattning och på så sätt svara på syftet och för att nå så många 

som möjligt används en kvantitativ metod, som redovisar bredden av olika omständigheter 

och attityder bland deltagarna (Ejlertsson 2003). Deltagare som medverkar i aktiviteterna på 

Hälsotorget får en chans att tycka till om hur Hälsotorget fungerar och eventuellt vad som 

saknas eller bör ändras på för att bättre passa deltagarnas behov till att kunna uppnå en bra 

hälsa (Vedung, 1998).  

 

4.1 Studiepopulation 

Enkäten delades ut till samtliga som deltog på aktiviteter under undersökningsperioden vilket 

gör det till en totalundersökning. Undersökningsperioden var mellan 28/4-08 och den 14/5-08. 

Totalt var det 130 enkäter som delades ut och 109 ifyllda enkäter samlades in. Bortfallet på 

enkäten var 21 deltagare och åldersspannet på deltagarna var från 20 år till 87 år. Det är ett 

internt bortfall på vissa frågor som kan bero på att deltagaren missuppfattat frågan eller som 

valt att inte besvara frågan.  

 

4.2 Enkäten 

Enkäten (bilaga 1) som arbetades fram av författaren innehöll sexton frågor och bestod dels 

av demografiska frågor som kön, ålder och sysselsättning, men även av frågor om deltagarnas 

uppfattning om Hälsotorget. En del frågor besvaras genom att ange svaret på en sjugradig 

skala, en del var kryssfrågor och på de mer öppna frågorna fick deltagaren själv skriva ner 

svaret. Enkäten är anonym och en sluten låda har använts vid insamlandet av enkäterna. 

Enkäten provades på ett urval personer innan den lämnades ut på Hälsotorget för att se om 

enkäten var lätt att förstå, fylla i och för att få en chans att rätta till eventuella fel. En 

folkhälsostrateg på folkhälsoenheten i Katrineholm har även tittat på enkäten och gett 

synpunkter innan den lämnades ut. 
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Ett missivbrev (bilaga 2) bifogades enkäten. Missivbrevet innehöll information om 

undersökningens syfte och vilken uppgift deltagaren hade i undersökningen. Det stod även 

skrivet i missivbrevet att enkäten var anonym, att det var frivilligt att delta och att det gick att 

avbryta när helst deltagaren så önskade. Det står beskrivet att materialet enbart kommer att 

bearbetas av forskaren och handledaren och användas till att skriva en uppsats på c-nivå i 

folkhälsovetenskap.  

 

4.3 Tillvägagångssätt 

Enkäterna lämnades till servicevärdinnan på Hälsotorget som ansvarade för utdelning och 

insamling. Efter insamlingsperioden hämtades lådan med enkätsvaren i av forskaren. För att 

se eventuellt bortfall samlades även tomma enkäter in från personer som valt att avstå från att 

delta eller av någon anledning avbröt. Lådan var förseglad så ingen obehörig hade möjlighet 

att se enkätsvaren.  

 

4.4 Bearbetning 

Materialet bearbetades dels statistiskt i SPSS för att få fram tabeller och diagram (Ejlertsson 

2003) men även med hjälp av en innehållsanalys för att lättare kunna analysera svaren från de 

öppna frågorna på enkäten (Olsson & Sörensen 2007). 

4.4.1 Statistisk bearbetning 

Enkäterna numrerades och lades in i SPSS. För att ta fram frekvens- och korstabeller i SPSS 

användes fråga ett till fem, tio, elva och femton på enkäten (bilaga 1). Åldrarna delades in i 

fem olika grupper med utgång från 65 år eftersom det är vid den åldern människor går i 

pension i Sverige. Den yngsta och den äldsta gruppen med åldrarna 20-44 år och 75-90 år 

innehåller något fler åldrar vilket beror på att antalet 20-30 åringar och deltagare i ålder över 

85 år var så pass få för att vara i egna grupper. Övriga åldersgrupper innehåller ett 

tioårsspann. Frågor som skulle besvaras genom att ange svaret på en sjugradig skala 

diktomiserades till två grupper där grupp ett rubricerades mycket nöjd och grupp två mindre 

nöjd/missnöjd. Även åldersgrupperna diktomiserades till två grupper där grupp ett bestod av 

20-64 år och grupp två av 65-90 år. På fråga fyra på enkäten slogs några aktiviteter ihop för 

att minska på antalet aktiviteter och på så sätt få en mer lättöverskådlig figur i resultatet. Det 

var barnvagnspromenad och promenadgrupper som blev till promenad och måndagscafé och 

frukostcafé slogs ihop till café. Det gjordes chitvåtest för att se om det fanns eventuella 

samband dels mellan kön och uppfattning om bemötandet på Hälsotorget men även för kön 

och helhetssyn av Hälsotorget. Författaren ville även undersöka om det fanns något samband 

mellan kön och sysselsättning. Aktuella frihetsgrader (df) är 1 med en signifikansnivå på fem 

procent (0,05) (Ejlertsson 2003). Där det är mindre än fem deltagare i någon svarsfrekvens i 

fyrfältstabellen användes Fishers exakta test i stället för chitvåvärdet i resultatet (Olsson & 

Sörensen 2007). Detta görs för frågan om uppfattning om helhetsintryck om Hälsotorget. 

 

4.4.2 Innehållsanalys  

För att vetenskapligt analysera deltagarnas åsikter och uppfattningar gjordes en 

innehållsanalys av de öppna frågorna på enkäten som var sex till nio, tolv till fjorton och fråga 

nummer 16 (bilaga 1). Svaren skrevs ned i ett separat dokument som kategoriserades (Olsson 

& Sörensen 2007). På frågan ”På vilket sätt påverkar Hälsotorget Din Hälsa” kategoriserades 

svaren in i fem olika grupper som rubricerades med stöd, information och upplysningar, social 

funktion, livsstilsförändring och fysiskt aktivare. Frågan ”Vad tillför Hälsotorget Dig” 
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kategoriserades i tre grupper med rubrikerna social träffpunkt, råd och stöd och övrigt. På 

frågan ”Vad tillför Hälsotorget, enligt Dig, befolkningen i Katrineholm” kategoriserades 

svaren upp i fyra olika grupper med rubrikerna social träffpunkt, fysisk förbättring, råd och 

stöd och övrigt. Fråga åtta på enkäten (bilaga 1) ”Hur har du fått information om Hälsotorget” 

har kategoriserats i fem olika grupper med rubrikerna annonser, genom vården, affischering, 

vänner och Hälsotorget. 

 

4.5 Etiska principer 

Författaren beskrev i missivbrevet (bilaga 2) undersökningens syfte och vilken uppgift 

deltagaren har i undersökningen vilket ingår i informationskravet Det står även i missivbrevet 

att medverkan är helt frivillig och materialet som samlas in enbart kommer att användas till att 

skriva en c-uppsats i folkhälsovetenskap. Vid frågor angående enkäten fanns författarens 

kontaktuppgifter med i missivbrevet (Vetenskapsrådet 2002). 

 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätten att bestämma över den egna 

medverkan. En forskare kan inte genomföra en studie utan deltagarnas godkännande 

(Vetenskapsrådet 2002). I detta fall har varje deltagare genom att fylla i och lämna in enkäten 

gett sitt godkännande till medverkan. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter skall förvaras så att ingen utomstående kan 

ta del av uppgifterna och att forskaren har tystnadsplikt. Materialet ska även presenteras på ett 

sätt så att deltagarna inte kan identifieras (Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie är enkäterna 

anonyma och går ej att koppla till specifik person. 

 

Nyttjandekravet innebär att insamlat material om enskilda personer enbart får nyttjas till 

forskningens ändamål och inte för kommersiellt eller annat icke- vetenskapligt bruk eller för 

annan forskning än den som presenterats i missivbrevet (Vetenskapsrådet, 2002). Enkäterna 

som användes till uppsatsen kommer efter färdigställandet att förstöras så ingen annan kan ta 

del av de ifyllda enkäterna.  
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5 RESULTAT 

 

5.1 Besökare på Hälsotorget 

Av de 109 enkäter som kom in efter insamlingsperioden på Hälsotorget var 29 deltagare män 

och 79 deltagare kvinnor. Figur ett visar att majoriteten av deltagarna på Hälsotorget är 

kvinnor På åldersfrågan var det ett internt bortfall på fyra deltagare. Medelvärdet för samtliga 

deltagare var 60 år. 

 

 
Figur 2. Samtliga män och kvinnor i de olika åldersgrupperna. Fråga 1 och 2. 
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Tabell 1. Andel män och kvinnor i åldersgrupperna redovisat i antal och procent. Fråga 1 och 2. 

 

n totalt=105 

 

 

 

 

 

 

 

Chitvåtest visade att det inte finns något säkerställt samband mellan kön och ålder på 

deltagarna på Hälsotorget. Chitvåvärdet blev 0,200 vilket ä högre än fem procent. Enligt figur 

två så är majoriteten av deltagarna kvinnliga pensionärer. Den näst största gruppen av 

deltagarna efter pensionärerna var kvinnliga heltidsanställda och den tredje största gruppen 

var manliga pensionärer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kön/Ålder 
20-44 

n (%) 

45-54 

n (%) 

55-64 

n (%) 

65-74 

n (%) 

75-90 

n (%) 

Man 5 (4) 3 (3) 7 (6) 9 (8) 5 (4) 

Kvinna 15 (13) 12 (10) 16 (14) 17 (14) 16 (14) 
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Figur 3. Antal i varje sysselsättningsgrupp uppdelat på kön. Fråga 1 och 3. 
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I fråga fyra på enkäten (bilaga 1) får deltagarna fylla i vilken eller vilka aktiviteter som 

nyttjats. Det kan vara att en deltagare nyttjat en aktivitet någon gång under året. Det behöver 

inte betyda att personen i fråga deltagit på någon av aktiviteterna under insamlingsperioden av 

enkäten. Under perioden som enkäten samlades in var det flest hade besökt caféverksamheten 

och temaarrangemangen.  

 

 
Figur 4: Antal som deltagit på Hälsotorgets aktiviteter under insamlingsperioden av enkäten. Fråga 4. 
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5.2 Hälsotorgets påverkan på hälsan 

 

På frågan om Hälsotorget påverkar deltagarnas hälsa svarade 15 män (17 procent) och 39 

kvinnor (44 procent) att Hälsotorget påverkar hälsan. Det är 28 deltagare (31 procent) som 

inte vet om Hälsotorget påverkar hälsan och det sex deltagare (sju procent) som anser att 

Hälsotorget inte påverkar hälsan.  
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Figur 5: Svarsfrekvens över hur hälsotorget påverkat hälsan uppdelat på män och kvinnor. Fråga 11 
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Efter genomgång av svaren på fråga 12 (bilaga 1) ”På vilket sätt har Hälsotorget påverkat Din 

hälsa”, går det att se att deltagarna ser Hälsotorget som en social funktion med tillgång till 

fysiska aktiviteter och råd och stöd. Resultatet visar att människor känner att de ”mår bättre”. 

En grupp av deltagare anger också att de genomgått en livsstilsförändring som att sluta röka 

och ändrat kostvanor för att på så sätt öka chansen till viktreducering. En deltagare beskrev så 

här: 

 

 

”Ger inspiration till förändringar och till en bättre hälsa” 

 

 

Efter genomgång av svaren på fråga 13 (bilaga 1) ”Vad tillför Hälsotorget Dig”, går det att se 

att flertalet av deltagarna ser Hälsotorget som en positiv träffpunk dit befolkningen dels kan 

gå föra att få råd och stöd när det gäller hälsa men även för att träffa vänner och nya 

bekantskaper. Deltagarna får en chans till att utvidga det sociala nätverket. En deltagare 

skriver som svar på frågan: 

 

 

”Nya kontakter, mer socialt välbefinnande, råd och stöd” 

 

 

En annan deltagare skriver som svar på samma fråga: 

 

 

”Genom att finnas till, kan jag och andra med mig, besöka och ta del av de utmärkta 

aktiviteterna som tillhandhålls. Hälsotorget är ett bra initiativ som kommunen har tagit och 

kommer många människor till godo. 

 

 

Efter genomgång av kategorierna som frågan ”Vad tillför Hälsotorget, enligt Dig, 

befolkningen i Katrineholm” delades upp i går det att se att flertalet av deltagarna anser att 

Hälsotorget bidrar med en social träffpunkt där det finns möjlighet för befolkningen att få råd 

och stöd samt chans till en fysisk förbättring.  

 

”Ett ställe att mötas, social kontakt, tillgång till vetande” 
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Hälsotorget bidrar med råd och tips för att förbättra hälsan för befolkningen i Katrineholm 

och genom att delta på de olika aktiviteterna kan det ske en förbättring av hälsan. En deltagare 

skriver  

 

 

”Råd om hur man påverkar hälsan, skingrar ensamhet, motion, sång och musik, glädje, 

stödverksamhet” 

 

 

Men det fanns även deltagare som var mindre nöjda och ansåg att Hälsotorget borde tillföra 

mer än vad projektet gör i dagsläget men utan att lämna några konkreta förslag på förbättring.  

 

Deltagarna fick även svara på frågan ”Vad tillför Hälsotorget, enligt Dig, befolkningen i 

Katrineholm” som var fråga 14 på enkäten (bilaga 1). Det går att utläsa från innehållsanalysen 

att majoriteten av deltagarna som svarat på enkäten anser att Hälsotorget fungerar som en 

social träffpunkt. Det är cirka 39 procent av deltagarna som svara på frågan som ser 

Hälsotorget som en social träffpunkt. Det är cirka tjugo procent som anser att Hälsotorget 

bidrar med råd och stöd till befolkning i Katrineholm och det är femton procent som tycker att 

Hälsotorget bidrar med fysisk aktivitet till befolkningen. Några av deltagarna anser också att 

Hälsotorget kan bidra med mer än vad det gör i dagsläget.  

 

5.3 Uppfattning om temakvällar och förslag till ytterligare aktiviteter 

Under året har det varit tretton olika temakvällar på Hälsotorget. På fråga fem (bilaga 1) om 

temakvällen uppfattats som lärorik svarade samtliga som deltagit att de var mycket nöjda. Om 

temakvällen var givande var det totalt 27 deltagare som svarade och om temakvällen varit 

inspirerande svarade 26 deltagare. Sammanlagt var det 34 deltagare som varit med under 

någon temakväll under året. Samtliga anser att temakvällarna har varit lärorika. Det finns en 

tendens till att det är skillnad mellan män och kvinnor som anser att temakvällarna varit 

givande och inspirerande men det är inte signifikant. Under den aktuella insamlingsperioden 

var ingen temakväll utan deltagare som svarat på denna fråga har varit tidigare under året på 

någon av temakvällarna.  

 
Figur 6. Kvinnor och mäns uppfattning om temakvällarna varit lärorika, givande och inspirerande. Fråga 5 
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Fråga sex på enkäten (bilaga 1) frågade efter ytterligare ämnen som skulle kunna beröras på 

temakvällarna. De förslag som kom in var exempelvis stresshantering, utbrändhet, kostråd 

och mer kvällar som informerar om ungdomar för föräldrar. Andra ämnen som deltagarna är 

nyfikna på är föreläsningar om exempelvis tinnitus, GI-metoden, handikappsinformation och 

kost- och motionsråd i samband med rök- och snusstopp. Ytterligare förslag på aktiviteter 

som efterfrågades av deltagarna på fråga sju (bilaga 1) var exempelvis yogapass, linedance, 

hantverkskväll, massage och upplysning för tonåringar om sex och samlevnad, HIV och 

AIDS.  

 

5.4 Informationsspridning 

Efter kategorisering av enkätsvaren går det att se att flertalet som svarat på fråga åtta (bilaga1) 

som handlar om hur deltagarna har fått information om Hälsotorget, har fått informationen 

genom annonser i Katrineholms Kuriren. Den största andelen av deltagarna (45 procent) som 

svarat på frågan har fått information om Hälsotorget via annonser i Katrineholms Kuriren. Det 

är cirka 22 procent som fått information om Hälsotorgets aktiviteter från vänner och bekanta. 

 

 
Figur 7: Antal deltagare uppdelat på hur de fått information om Hälsotorgets aktiviteter. Fråga 8. 
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Fråga nio (bilaga 1) efterfrågade förslag på andra sätt som Hälsotorget kan marknadsföra 

verksamheten på. Några av förslagen som kom in är radio, skolor, arbetsplatser, Internet och 

affischering i dagligvaruhandeln.  

 

5.5 Bemötande 

Totalt svarade 78 deltagare på fråga tio (bilaga 1) att de är mycket nöjda med det personliga 

bemötandet på Hälsotorget och det är fler kvinnor än män som är mycket nöjda med 

bemötandet. Det är tolv procent av kvinnorna som är mindre nöjd/missnöjd och det är åtta 

procent av männen som är mindre nöjd/missnöjd. 
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Figur 8: Uppfattning bland män och kvinnor gällande det personliga bemötandet på Hälsotorget. Fråga 10 
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Fishers exakta test visar att det inte finns något signifikant samband mellan kön och 

uppfattning om det personliga bemötandet på Hälsotorget. 

 

5.6 Helhetsintryck och övriga tankar 

När det kommer till helhetsintrycket av Hälsotorget som är fråga femton på enkäten (bilaga 1) 

visar figur fem uppdelningen mycket nöjd och mindre nöjd/missnöjd tillsammans med kön. 

Det är större andel kvinnor, 33 procent som är mycket nöjda över Hälsotorget jämfört med 

männen där 13 procent är mycket nöjda. På frågan om helhetsintryck över Hälsotorget 

svarade totalt 83 deltagare. Av dessa var 19 procent män och cirka 45 procent kvinnor.  

 

 
Figur 9. Helhetsintryck över Hälsotorget uppdelat på män och kvinnor. Fråga 15. 
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Ett framtaget chitvåtest visar att det inte går att säkerhetsställa att det är ett signifikant 

samband mellan kön och uppfattning om helhetsintryck. Chitvåvvärdet visade med en 

frihetsgrad ett p-värde på 0,567 vilket är högre än 0,05 (fem procent) vilket göra att det inte 

går att säkerhetsställa att det finns ett signifikant samband mellan kön och uppfattning om 

helhetsintrycket om Hälsotorget. Det finns dock en tendens till att kvinnor är mer nöjda med 

verksamheten än män. 

 

Deltagarna kunde fylla i övriga tankar, idéer eller tillägg till enkäten på fråga 16 (bilaga 1) 

vilket gjordes av 18 deltagare. Svaren varierade mellan att låta barn och ungdomar komma till 

Hälsotorget, flertalet är glada och tycker att det är bra att Hälsotorget finns och två deltagare 

att lokalerna är för kalla, mörka och instängda. En deltagare tycker att Hälsotorget borde 
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utöka och börja servera lättare luncher. Andra tycker att Hälsotorget borde förbättra 

marknadsföringen och riktas mer mot den yngre publiken. En deltagare skriver: 

 

 

”Är nyinflyttad till Katrineholm och blev positivt överraskade av att finna Hälsotorgets 

utbud” 

 

 

6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

 

För att ta reda på deltagarnas uppfattning om Hälsotorget valdes en kvantitativ metod med en 

enkätundersökning. Valet av metod och utförande grundades i att författaren ville nå ut till så 

många som möjligt under den aktuella insamlingsperioden och tiden satte stopp för hur 

mycket material som kunde samlas in för studien. Om tid funnits hade det varit intressant att 

gå lite djupare in på deltagarnas uppfattningar och synpunkter på Hälsotorget. Då hade 

intervjuer kunnats göra för att ta reda på det. Den informationen som kan komma fram vid 

intervjutillfällen och kvalitativ metod går nu förlorad. Det skulle även vara intressant att höra 

uppfattningar och synpunkter från personer som varit på Hälsotorget tidigare men slutat att gå 

dit eller av någon annan anledning inte har möjlighet att delta.  

 

Författaren har själv valt att utforma enkäten med egenkomponerade frågor. Enkäten var 

tydligt beskriven med enkla och direkta frågor. Frågorna var även utformade på ett sätt som 

skulle passa samtliga deltagare. Den var lättläst och information fanns med hur frågorna 

skulle besvaras. Frågornas validitet påverkas av om de är testade innan eller används för 

första gången. Frågorna har testats på utomstående innan den lämnades ut på Hälsotorget 

vilket höjer validiteten. En folkhälsostrateg på folkhälsoenheten i Katrineholm har tittat 

igenom enkäten innan den lämnades ut för att minimera eventuella formuleringsfel. 

Författaren kan dock ha påverkats av folkhälsostrategens tyckande av enkäten då 

folkhälsoenheten har ett stort intresse av att få reda på deltagarnas syn av Hälsotorget och 

folkhälsoenheten fick på det sättet fram ändringar så att enkäten bättre besvarade eventuella 

frågor som de var intresserade av. Genom att ge godkännande till att folkhälsoenheten kunde 

komma med förslag på ändringar på enkäten påverkades objektiviteten av enkätstudien.  

 

I efterhand går det att se att vissa frågor har missuppfattats av några deltagare. Det är även ett 

internt bortfall på en del frågor och då främst på de öppna frågorna vilket kan bero på att 

deltagarna eventuellt inte förstod frågorna eller att deltagarna valde att inte svara på dem. Det 

kan även vara så att deltagaren anser att det är lättare att kryssa i redan klara svarsalternativ i 

stället för att komponera ihop ett eget svar. En negativ del med formuleringen på fråga 16 

(bilaga 2) om ytterligare tillägg till enkäten där det skulle ha stått ytterligare tillägg och 

synpunkter till Hälsotorget. Det kan misstolkas av deltagarna då det kan uppfattas som att 

forskaren frågar efter tillägg och ytterligare synpunkter till just enkäten. Fråga åtta (bilaga två) 

har misstolkats av några deltagare då de antagligen trott att frågan lyder ”Har du fått 

information om Hälsotorget” i stället för ”Hur har du fått information om Hälsotorget”. 

Svaren kan även ha påverkats av var och hur deltagarna satt vid enkätifyllandet. Om 

deltagarna suttit nära varandra kan det påverkar hur och vad som skrivs som svar på de öppna 

frågorna. Deltagarna kan även ha diskuterat frågorna innan de besvarades vilket kan påverka 
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deltagarnas åsikter. Författaren utgår också från att Hälsotorget faktiskt påverkar hälsan vilket 

kanske inte alls är fallet. Fråga 12 på enkäten borde därför omformulerats.  

 

Enkäterna delades ut i Hälsotorgets lokaler och på så sätt får forskaren inte svar från någon 

annan än de som går dit och oftast går inte människor till ett ställe som Hälsotorget om de inte 

trivs och tycker att det är bra. Detta kan vinkla resultatet en aning. Studiepopulationen 

innehåller både kvinnor och män och det finns deltagare från olika åldersgrupper som har 

olika sysselsättning som arbetar, student, sjukskriven och pensionär vilket gör att resultatet 

blir generaliserbart till övrig befolkning. Genom att använda en större studiepopulation hade 

resultatet eventuellt blivit ännu starkare men tid och möjlighet satte gränsen över hur många 

som kunde vara med i studien. Forskaren delade ändå ut enkäter under en och en halv vecka 

för att täcka in så många deltagare som möjligt från olika typer av aktiviteter. Dock har 

ytterligare temakvällar anordnats på Hälsotorget under den period som uppsatsen skrevs som 

inte kommer med i studien. Hälsotorget har även anordnat stegräknartävling och haft tre 

temakvällar om ungdomar för föräldrar.  

 

För att undersöka hur stort bortfallet var samlades även tomma enkäter in från deltagare som 

av någon anledning inte ville fylla i enkäten. Eventuellt om forskaren själv hade delat ut 

enkäten och samtidigt informerat om vad enkäten skulle användas till att mer utförliga svar 

hade kommit in. Men i och med att personalen på Hälsotorget själva har intresse i att så 

många som möjligt fyllde i enkäten så utförligt som möjligt tror jag inte att den risken var så 

stor.  

 

Reliabiliteten kan påverkas av deltagarnas dagsfrom. Deltagarna kan ändra uppfattning från 

dag till dag eller från vecka till vecka. En aktivitet kan uppfattas som mycket bra och 

tillfredsställande en dag och uppfattas helt annorlunda dagen eller veckan efter. Några 

deltagare som svarade på enkäten var på Hälsotorget för första gången vilket begränsar dem i 

tyckande om aktiviteterna. Några var där för att titta på en lokal konstutställning som 

anordnas i Hälsotorgets lokaler. Här får personalen på Hälsotorget en chans att samtidigt 

informera om verksamheten och på så sätt kunna locka fler ur befolkningen att delta på 

kommande aktiviteter. Det kan även vara så att de personer som kommer dit för att titta på 

konstutställning känner att de blir påtvingade saker som de inte alls är intresserade av.  

 

De tre chitvåtest som genomfördes (kön och åldersgrupper, kön och bemötande, kön och 

helhetsintryck) visade inte på något signifikant samband. För att chitvåtestet ska kunna ge ett 

tillförlitligt resultat får inget av värdena i fyrfältstabellen understiga fem (Olsson & Sörensen 

2007) vilket det gör för antalet missnöjda män som var tre deltagare. Detta gjorde att 

författaren i stället fick titta på värdet på Fishers exakta test. En studie där fler män deltog 

skulle antagligen lämpa sig bättre för att använda chitvåtest och på så sätt ge ett tydligare 

resultat. Jag kunde även ha gjort chitvåtest på övriga frågor men det fanns inte tid till det och 

frågan är om det är relevant att ha med det i resultatet.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

 

6.2.1 Deltagare på Hälsotorget 

Det fanns förväntningar att det skulle vara en yngre publik som dominerade på aktiviteterna 

men efter bearbetning av materialet visar resultatet att det var majoritet äldre som deltog på 

aktiviteterna. Det var inte speciellt förvånande att det var mest kvinnor som deltog under 

insamlingsperioden då jag tror att det är främst kvinnor som faktiskt nyttjar verksamheter som 
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Hälsotorget. Nu går det inte att säkert säga att det är mest kvinnor som går till Hälsotorget 

men en tendens visar att det är så. Det går heller inte att säga att det är flest pensionärer som 

deltar men det var det under insamlingsperioden. Jag kan inte uttala mig om hur det ser ut 

övrig tid under året. Författaren har ändå försökt att fånga så många som möjligt av deltagarna 

från olika aktiviteter då insamlingsperioden varade över en vecka för att täcka samtliga 

aktiviteter som basutbudet består av. Författaren försökte räkna fram chitvåvärde för att se om 

det fanns ett samband mellan kön och ålder för deltagarna på Hälsotorget. Det går ej att 

signifikant säkerhetsställa att det fanns ett samband mellan kön och ålder för deltagarna på 

Hälsotorget. För att få ett mer trovärdigt resultat skulle en större studiepopulation behövas och 

det fanns det inte tid för.  

 

Hälsotorgets verksamhet är till för samtliga i kommunen men få från den yngre generationen 

väljer att delta. En anledning kan vara att nästan alla aktiviteter förutom temakvällarna 

anordnas på dagtid och då kan det vara svårt för personer som arbetar eller studerar under 

dagtid att delta. Men det kan inte vara den mest överhängande anledningen då den andra 

största gruppen som deltar arbetar. Det kan i och för sig vara personer med skiftjobb, 

nattarbete eller deltidsarbete. Resultatet kan även ha påverkats av att det var majoritet kvinnor 

och pensionärer som fyllde i enkäten då uppfattningar och åsikter kan skilja sig mellan kön 

och vid olika åldrar. Om fler yngre skulle delta på de olika aktiviteterna på Hälsotorget skulle 

nog ett annat resultat ha kommit fram och jag tror även att Hälsotorget behöver utveckla 

utbudet av aktiviteter så att det bättre passar den yngre befolkningen.  Hälsotorget kanske 

även bör marknadsföra aktiviteterna på ett annorlunda sätt för att på så sätt locka fler från den 

yngre befolkningen till att delta. Det är nog även bra att utöka marknadsföringskanalerna över 

lag för att få fler ur Katrineholms befolkning att delta. Ju fler som deltar desto bättre för 

folkhälsan i Katrineholm. Befolkningen inhämta information på Hälsotorget om diverse 

livsstilsfaktorer som påverkar hälsan.  

 

En idé kan vara att anordna aktiviteter med både barn och vuxna så att Hälsotorget även blir 

en arena som förenar grupper över generationsgränserna. Folkhälsomål tre tar upp det viktiga 

att skapa trygga och goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar och att olika faktorer som 

exempelvis familjens ekonomi påverkar. Det är bra med en arena som Hälsotorget där 

aktiviteterna inte kostar något för deltagarna och att både ungdomar och vuxna går till samma 

ställe.  

 

Något som kan vara viktigt för samtliga deltagare på Hälsotorget är det sociala utbytet som 

sker mellan deltagarna. Precis som Borglin med flera (2006) visar i sin studie om upplevd 

hälsa och integration med andra bland äldre. Det är viktigt med ett socialt nätverk och där kan 

Hälsotorget fungera som en bra träffpunkt när caféverksamhet och sittgympa anordnas. 

Resultatet visar att det är majoritet äldre som nyttjar Hälsotorget vilket ger en koppling till 

Borglins med flera (2006) studie som visar att äldre som deltar på olika aktiviteter och träffar 

andra upplever en högre livskvalitet jämfört med äldre som inte gör det. Jag tror att det annars 

är lätt som äldre som eventuellt har förlorat sin man eller maka och flertalet vänner att 

personen i fråga stänger in sig i lägenheten i stället för att gå ut och träffa nya människor.  

 

6.2.2 Hälsotorgets påverkan på hälsan 

Av de deltagare som svarat på de öppna frågorna om hur Hälsotorget har påverkat hälsan och 

om vad Hälsotorget tillför dels för individen och även för befolkningen i Katrineholm är de 

flesta positivt inställda. Deltagarna anser att Hälsotorget är en bra, social träffpunkt där 

deltagarna kan inhämta råd och stöd när det gäller hälsan. Jag tror att deltagarna känner att 
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kommunen de bor i bryr sig om hur befolkningen mår och investerar på att främja hälsan för 

befolkningen trots neddragningar. Detta går att knyta samman med hälsans 

bestämningsfaktorer. Hälsotorget bidrar med aktiviteter och verksamhet för många av 

bestämningsfaktorerna. Deltagare kan utöka det sociala nätverket och finna nya kontakter 

genom att delta på olika aktiviteter. Något som är viktigt för oss människor är att integrera 

med andra och på så sätt få ett socialt utbyte. Det är viktigt att kännas sig behövd precis som 

Molarius med flera (2006) tar upp i deras studie. Just känslan över att känna sig behövd kan 

gå förlorad vid pension, arbetslöshet och sjukskrivning. Det är då mycket viktigt att det finns 

en gemensam träffpunkt som Hälsotorget där invånarna kan delta på olika aktiviteter som 

exempelvis caféverksamheten, promenadgrupper, temakvällar eller sittgympa. Deltagarna får 

även en chans till fysisk aktivitet genom att delta på exempelvis promenadgrupper eller 

sittgympa. Det går att dra en koppling till folkhälsomål nio som tar upp den påverkan som 

fysisk aktivitet har på individens hälsa då fysisk aktivitet kan motverka olika sjukdomar och 

hälsotillstånd. Det är även viktigt att informera om rätt sammansatt kost för att minska risken 

för övervikt och fetma. Övervikt och fetma kan leda till olika följdsjukdomar som diabetes, 

hjärt- och kärlsjukdomar, ledsjukdomar och olika cancerformer som Takehiro med flera 

(2007) tar upp i en studie och här kan Hälsotorget bistå med råd och tips om hur en rätt 

sammansatt kost ser ut och vad som en person bör undvika att äta för att inte bli överviktig. 

Det anordnas livsstilsgrupper på Hälsotorget där deltagare får en möjlighet till att får råd och 

hjälp till exempelvis viktreducering. För att öka den fysiska aktiviteten och på så sätt reducera 

övervikt och fetma finns promenadgrupperna på Hälsotorget. Genom att öka den fysiska 

aktiviteten hos befolkningen kan även hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes reduceras hos 

befolkningen i Katrineholm.  

 

Det är ganska anmärkningsvärt att samtliga deltagare som svarat på frågan om temakvällarna 

anser att de har varit lärorik inte anser att temakvällarna är givande och inspirerande i samma 

utsträckning som lärorik. Det borde vara så att om en person anser att en temakväll varit 

lärorik så borde den även uppfattas som givande och inspirerande, men så visar inte resultatet. 

Det har anordnats olika temakvällar som tar upp ämnen som exempelvis alkohol, tobak och 

matvanor. Det finns livsstilsgrupper där deltagarna kan få hjälp att sluta röka och gå ner i vikt. 

Det är av stor relevans att få så många som möjligt ur befolkning att sluta bruka tobak som 

folkhälsomål elva tar upp. Hälsotorget anordnar rökslutargrupper för deltagarna. Det kan vara 

lättare att sluta bruka tobak när en person är en del av en grupp. Deltagarna kan stötta 

varandra och förstår varandra på ett speciellt sätt då de befinner sig i samma situation. Det kan 

vara svårt för en utomstående att förstå vad det innebär att sluta bruka tobak. Hälsotorget 

anordnade även kärleksveckan i samarbete med RFSU och SPF Näckrosen. Det är viktigt att 

informera och lyfta fram en positiv syn på trygg och säker sexualitet som folkhälsomål åtta tar 

upp. Det skulle vara bra om Hälsotorget kanske anordnade föreläsningar för både unga och 

äldre om sex och samlevnad. Ungdomar har sexualundervisning i skolan men jag tror att det 

är bättre om en utomstående föreläsare håller i den utbildningen för att öka koncentrationen 

och intresset hos ungdomarna. Det finns även företag som hyr ut informationstavlor om just 

sex och samlevnad som kanske kan hyras in vid föreläsningstillfället. En idé kan även vara att 

anordna kvällar med både ungdomar och föräldrar där man tar upp det aktuella ämnet.  

 

Hälsotorget är ett samverkansprojekt mellan Katrineholms kommun, Landstinget Sörmland 

och Apoteket AB vilket gör att det är flera stora aktörer i samhället som kan samla in personer 

som kan ha nytta av aktiviteterna på Hälsotorget och rekommendera dessa att delta. På 

fysiotetek kan deltagare som fått fysisk aktivitet på recept (FaR) få råd och tips om aktiviteter 

som passa just den personen. Det blir ett bra samarbete mellan kommun och landsting och 

deltagaren behöver inte känna att den måsta ta tag i det helt själv utan får hjälp på vägen med 
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hur man ska gå till väga och vilken aktivitet som bäst lämpar sig för att ge bäst resultat. Det 

går att göra en koppling till målområde sex som handlar om en mer hälsofrämjande hälso- och 

sjukvård där fokus ligger på att upplysa om metoder att förebygga sjukdom och skada. 

 

6.2.3 Bemötande 

Angående bemötande från personalen på Hälsotorget var det inte förvånande att majoriteten 

kryssade i att de var nöjda eller mycket nöjda. Det var ett fåtal som inte var nöjda med 

bemötandet. Jag kan tänka mig att det blir en speciell relation mellan servicevärdinna och 

deltagarna då hon nästan alltid finns tillgänglig i lokalerna. Det är en liten fixare som gör i 

ordning fika till deltagare som till exempel haft sittgympa. Jag har själv träffat henne vid två 

tillfällen och det verkar vara en mycket glad, positiv och social person. Hon känner nog till de 

flesta av deltagarna på Hälsotorget vilket ger deltagarna en välkomnande känsla när de 

kommer till Hälsotorget och när det kommer någon ny person verkar inte hon vara den som 

drar sig för att inleda en konversation och välkomna personen till Hälsotorget.  

 

Till Hälsotorget är alla välkomna. Det finns inga kriterier som måste uppfyllas för att kunna 

delta på de olika aktiviteterna.  

 

6.2.4 Framtida folkhälsoarbete 

Det är viktigt för folkhälsan i Katrineholm att verksamheten på Hälsotorget får fortsätta efter 

att projekttiden går ut årsskiftet 2008. Det är även vikigt att projektet fortsätter för att kunna 

uppfylla det slutgiltiga utfallet som presenteras i projektteorin (figur 1) att öka jämlikheten i 

hälsa bland befolkningen i Katrineholms kommun. Genom att främja levnadsvanor, minska 

ohälsotalen och förebygga sjukskrivningar ska det slutgiltiga utfallet nås vilket påverkas av att 

deltagarna etablerar mer hälsofrämjande levnadsvanor. Jag tror att det är nödvändigt att 

utveckla aktiviteterna och utöka utbudet så att det passar fler för att kunna fortsätta med 

verksamheten. Den grupp som känns mest angelägen är den yngre. Det kan även vara bra att 

eventuellt anordna grupper för exempelvis nyblivna föräldrar. Som nybliven mamman kan 

olika stressmoment uppkomma som exempelvis över amning, trötthet och brist på socialt stöd 

(Schytt & Walderström 2007). Det finns barnvagnspromenader på Hälsotorget men resultaten 

från enkätundersökningen visar att det är en liten del som nyttjar dessa. En anledning till att 

det inte är så många som deltar på barnvagnspromenader är antagligen att majoriteten av 

deltagarna på Hälsotorget är äldre. Som nybliven förälder kan det vara bra att träffa andra i 

liknande situation för att utbyta råd och tips. Det kan hända att det finns andra arenor i 

Katrineholms kommun som anordnar sådana träffar men jag anser inte att det inte är en 

andledning till att Hälsotorget låter bli. Det kan även vara temakvällar för mammor och 

pappor som tar upp olika saker som är bra att veta inför föräldraskapet.  

 

Som det är idag då jag utgår från enkätsvaren och antalet deltagare så måste det bli fler som 

deltar på de olika aktiviteterna för att det ska vara lönsamt för samverkansgruppen 

(Katrineholms kommun, Landstinget Sörmland och Apoteket AB). Hälsotorget bör 

marknadsföra sig på lite andra sätt för att på så sätt nå ut till fler. Hälsotorget sprider 

informationen genom relativt många kanaler i dagsläget men eventuellt att radio borde 

utnyttjas och internet som någon av deltagarna kom med som förslag. Informationen om 

Hälsotorget finns på kommunens hemsida men det är inte alla som går in på den och tittar 

utan anledning. Aktiviteter som vänder sig mot den yngre delen av befolkningen känns som 

en viktig del att starta på Hälsotorget och då kan information spridas på skolorna och 

fritidsgårdar. En annan deltagare hade även som förslag att skicka vecko- eller 
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månadsinformation till de större företagen i Katrineholm som i sin tur kan delge personalen 

informationen.  

 

6.3 Etikdiskussion  

Det har inte uppstått några problem när det gäller de etiska aspekterna. Ingen koppling har 

kunnats göra mellan enkäterna och deltagarna då en försluten låda har använts vid 

insamlingen av enkäterna vilket styrker anonymiteten. Deltagandet var helt frivilligt och det 

gick att avbryta när helst deltagarna så önskade. Information om enkäten fanns i ett 

missivbrev som följde varje enkät. Varje deltagare gav sitt godkännande till medverkan 

genom att fylla i och lämna in enkäten. Det är enbart forskaren som haft tillgång till insamlat 

material och enkäterna kommer att förstöras efter att uppsatsen är färdigställd. Det kan tänkas 

att folkhälsoenheten i Katrineholm har ett visst intresse av insamlat material men de får läsa 

uppsatsen för att på så sätt få reda på resultatet.  

 

 

7 SLUTSATSER 

 

Syftet var att redogöra för deltagarnas uppfattning om Hälsotroget och dess aktiviteter vilket 

har gjorts genom att besvara frågeställningarna. 

 

□ Personer som besöker Hälsotorget är i majoritet kvinnor och pensionärer. 

□ Hälsotorgets verksamhet har påverkat den individuella hälsan hos befolkningen i 

Katrineholm genom att fungera som en social funktion med tillgång till fysiska 

aktiviteter och råd och stöd. 

□ Sambandet mellan kön och åldersgrupp, uppfattning om bemötande och 

helhetsintryck går ej att signifikant säkerhetsställa.  

□ Majoriteten av deltagarna är mycket nöjda med det personliga bemötandet på 

Hälsotorget, och det gäller både män och kvinnor. 

□ Genom att utveckla verksamheten på Hälsotorget med diverse aktiviteter är 

förhoppningen att verksamheten fortsätter efter projekttidens slut då det är ett bra 

sätt att arbete hälsofrämjande för befolkningen i en kommun. 

□ Det är av relevans för verksamheten på Hälsotorget att en mer utvecklad 

marknadsföring sker för att nå ut till fler av kommunbefolkningen. 

□ Hälsotorget bör även se över utbudet för den yngre befolkningen. Fler aktiviteter 

bör anordnas som lockar yngre att delta.  
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Bilaga 1 

Enkät för utvärdering av Hälsotorget. 
 

1. Kön? Sätt ett kryss i rutan. 

 
 

Man    Kvinna   

 

 

2. Ålder? Skriv aktuell ålder med siffror 

 

…………… år.  

 

 

3. Sysselsättning? Sätt ett kryss i rutan/rutorna som passar. 

 

Heltidsarbete Sjukskriven heltid 

Deltidsarbete  Sjukskriven deltid 

Student  Föräldraledig 

Arbetssökande  Pensionär 

Annat  Vad……………………… 

 

4. Vilken/vilka aktiviteter har du nyttjat på Hälsotorget? Sätt ett kryss 

i rutan efter aktiviteten. Vad tyckte du om aktiviteten/aktiviteterna? 

Glad gubbe står för mycket nöjd och ledsen gubbe står för missnöjd. 

Sätt ett kryss på skalan. 
   Mycket nöjd        Missnöjd 

Barnvagnspromenader  

Måndagscaféer   

    Var god vänd! 
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  Mycket nöjd       Missnöjd 

Frukostcafé 

Dagledig verksamhet 

Rökslutarstöd 

Temakvällar/temadagar   

Fysioteket    

Samtalsstöd    

Sittgympa    

Promenadgrupper    

Studie- och yrkesvägledning   

Livsstilsgrupper    

Apotekets bemannade Hälsotorg  

Annat Vad?……………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

Var god vänd! 
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5. Sätt ett kryss på skalan för hur lärorikt, inspirerande och givande 

det har varit för DIG personligen att delta på 

temakvällen/temadagen. Glad gubbe är mycket lärorik, givande och 

inspirerande och ledsen gubbe är inte alls lärorik, givande och 

inspirerande. Skriv även vilket ämne temakvällen/temadagen hade 

som du deltog på. 

 

Ämne: ……………………………. 

 

Mycket   Inte alls Mycket               Inte alls 

lärorikt  lärorikt givande             givande 

  

 

Mycket inspirerande Inte alls inspirerande 

  

 

 

6. Har Du önskemål på ytterligare ämne som Du vill att Hälsotorget 

ska anordna på en temakväll? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Har Du förslag på ytterligare aktivitet/aktiviteter som bör finnas 

på Hälsotorget? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

8. Hur har Du fått information om Hälsotorget? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Var god vänd! 
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9. Har Du förslag på andra sätt som Hälsotorget kan marknadsföra 

sin verksamhet på? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

10. Hur uppfattar Du det personliga bemötandet på Hälsotorget? Sätt 

ett kryss på skalan där glad gubbe är mycket nöjd och ledsen gubbe 

är missnöjd. 

 
Mycket nöjd  Missnöjd 

 

 

 

11. Påverkar Hälsotorget Din Hälsa? Sätt ett kryss i rutan.  

 

 

 Ja Nej Vet Inte 

 

12. På vilket sätt påverkar Hälsotorget Din Hälsa? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

13. Vad tillför Hälsotorget Dig? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

14. Vad tillför Hälsotorget, enligt Dig, befolkningen i Katrineholm? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Var god vänd! 
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15. Vad är Ditt helhetsintryck av Hälsotorget? Sätt ett kryss på 

skalan där glad gubbe är mycket nöjd och ledsen gubbe är missnöjd.  

Mycket nöjd  Missnöjd 

 

 

16. Övriga tankar, idéer eller tillägg till enkäten.  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 

Hej! 

 

Jag heter Ida Olsson och läser tredje året på folkhälsovetenskapliga programmet och gör en 

delutvärdering av Hälsotorgets verksamheter. Syftet med utvärderingen är att ta reda på 

deltagares uppfattning av Hälsotorget och hur Hälsotorget kan utvecklas för att fortsätta som 

stödjande arena för befolkningen i Katrineholms kommun gällande det hälsofrämjande 

arbetet. 

 

För att ta reda på hur Hälsotorget fungerar idag för befolkningen och hur aktiviteterna 

eventuellt kan utvecklas är det viktigt med just Din medverkan. Deltagandet är frivilligt och 

lämnade uppgifter skyddas av sekretesslagen, det är även helt i sin ordning om Du inte vill 

fullfölja enkäten utan väljer att avbryta. Uppgifterna kommer att samlas in och bearbetas av 

ansvarig för undersökningen. Det insamlade materialet kommer att fastställas statistiskt och 

presenteras i en uppsats. Det går heller inte göra någon koppling mellan enkätsvaren och den 

som skrivit i den utan enkäten är helt anonym.  

 

Enkäten består av fem sidor och tar enbart några minuter att fylla i och det är viktigt att du 

fyller i så uppriktigt som möjligt för att få ut så korrekta svar ifrån den som möjligt.  

 

 

 

 

 

 

Tack på förhand för din medverkan! 
 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………… 

 

För frågor, vänligen kontakta: 

 

Ida Olsson: 0702-92 65 33 

ion05003@student.mdh.se  

Mälardalens Högskola 
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Bilaga 3 

 
Figur 1. Hälsans bestämningsfaktorer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Bearbetning efter original av Göran Dahlgren och Margret Whithead 1991.  


