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Sammanfattning
Detta är ett examensarbete av undersökande karaktär för att se i vilken riktning man kan gå
när man utformar mötesplatser i det offentliga rummet i nya stadsdelar. Utgångspunkten för
detta arbete är den nya stadsdelen Ebbepark som håller på att byggas i Linköping i
Östergötland. I Ebbepark kommer människor båda att bo och jobba. I studien undersöks om
det finns några gemensamma nämnare mellan dessa två grupper (boende och anställda på
företag i Linköping) och hur de idag träffar andra människor i sin närhet. Vad som även
undersöks är hur de tänker kring hur dessa mötesplatser skulle kunna utformas och vad man
skulle kunna göra på en sådan mötesplats. De två undersökta grupperna får även möjligheten
att reflektera över om urbana odlingar skulle kunna vara ett inslag i dessa mötesplatser och
vad de tror att urbana odlingar skulle kunna bidra med för dem. Från resultaten av den
enkätundersökning som har genomförts har det visat sig att det inte återfinns någon
signifikant skillnad på någon av frågorna mellan de två olika grupperna i studien. Att det inte
finns någon signifikant skillnad mellan grupperna leder till att man enklare kan se i vilken
riktning som mötesplatserna kan utformas. Detta kan man då göra genom att studera
medelvärden för respektive kvantitativ fråga i enkäten. Det blir även intressant att studera de
identifierade teman från en tematisk analys på den kvalitativa delen av enkäten. Detta för att
erhålla en djupare förståelse för hur respektive enskild individ resonerar. Från de kvantitativa
resultaten ser man att deltagarna överlag ställer sig positivt till växter i närheten av där de
jobbar och bor. Det framkommer även att det redan finns några mötesplatser där deltagarna
jobbar respektive bor men att de skulle kunna tänka sig fler. Vidare anser de att det finns en
poäng med att boende och de arbetande i samma område beblandas och umgås med varandra.
Från den tematiska analysen framkom att en mötesplats för de tillfrågade försöksdeltagarna
antingen var en plats där man bara kunde vara, umgås och prata med andra människor. Det
andra identifierade temat var att man på en mötesplats samlas kring någon form av aktivitet.
Dessa två identifierade teman pekar antingen på lågintensiva eller högintensiva mötesplatser.
När man vidare studerar fler av de teman som uppkom i analysen så träffades människor ofta i
samband med måltider. När de tillfrågades vad man kunde göra på en mötesplats så menade
flera personer att de ville prata med andra människor och ville gärna fika. Detta är mer i linje
med de lågintensiva mötesplatserna där man inte behöver träffas kring en given aktivitet.
Denna kandidatuppsats är ett examensarbete som har genomförts tillsammans med Vissheim
och Sankt Kors Fastighets AB. Vissheim är ett nystartat företag som har tagit fram en lösning

för autonom odling. Sankt Kors är det företag som driver byggnationen av den nya stadsdelen
Ebbepark i Linköping, Östergötland.

Abstract
This is a work of an investigatory character to explore in which direction to go when
designing meeting places in the public area in new boroughs that are built.
This work is made with the new borough that is being built, Ebbepark in Linköping,
Östergötland, Sweden, in mind.
In Ebbepark there will be people living and working in the same area. This study investigates
if and what common grounds there might be between these two groups of future workers and
residents in the area. How are they meeting people in their surroundings today? How do they
think that these new meeting places should be formed and what would be of interest to be
doing there? The two groups are also given the opportunity to reflect upon if urban farming
could be an interesting component at the meeting places and what urban farming could
contribute with in their lifes.
From the quantitative results of the questionnaire survey that has been conducted, there is no
significant difference between the groups at any question. This however indicates that the
groups think in a very similar way and consequently one can study the means on each
quantitative question to see in which way to go in the design of the meeting places.
Further interesting to highlight are the results from the qualitative part of the questionnaire
survey which have been analyzed with a thematic analysis. This in order to obtain a deeper
understanding of the individual participant’s reflections. From the quantitative results, we can
see that the participants overall are positive to vegetation in the nearby surroundings of their
working place, respectively where they live. In addition, there are some existing meeting
places already where they live or work but they are positive to have more ones. Worth to note
is also that the participants consider it to be good to blend workers and residents in an area
with each other.
From the thematic analysis, a meeting place for the participants were either a place where
they could just be, socialize with and talk to other people. The second theme identified was
that you do some kind of activity on a meeting place. These two themes are either pointing to
the low intensive meeting places or the high intensive ones. With more themes and a further
analysis, it became clear that participants usually met in situations around food. When they

were asked what to do at a meeting place, many expressed that they wanted to socialize, talk
and have a coffee or a lite snack (in Swedish fika) together with other people. This is more in
line with those low intensive meeting places, where you do not have to meet up around a
given activity.
This work is a bachelor thesis that has been conducted with Vissheim and Sankt Kors
Fastighets AB. Vissheim is a newly started company that has a solution for autonomous
growing. Sankt Kors is the company that is building the new borough Ebbepark in Linköping,
Östergötland, Sweden.
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1. Inledning
Det finns flera positiva följder med att anlägga odlingar för de människor som bor och verkar
i ett område. Man kan se ett generellt ökat intresse för urban odling med olika projekt runt om
i Sverige och i världen, där olika projekt och aktioner genomförs med målet att förse städerna
med mer grönska (Hardman & Larkham, 2014, s.1). Detta kandidatarbete är av en
utforskande art för att se om och hur urban odling skulle passa in i den nya stadsdelen som
håller på att byggas i Linköping.
Vissheim är ett nystartat företag som har tagit fram en lösning för autonom odling. Företaget
erbjuder en så kallad plug-and-play-lösning vilket innebär att det enda som användaren
behöver göra är att plantera ett frö och sedan starta ett förinställt växtprogram. Detta
växtprogram förser plantorna med rätt mängd vatten, med vilken frekvens som den ska
vattnas samt ställer in det ljus som leder till en optimal tillväxt för plantorna. Varje enskild
växts behov tas i beaktande och man kan odla året runt med den här lösningen som Vissheim
erbjuder. Den första produkten som tagits fram från företaget heter Fjorgyn och är en
odlingsplats stor som en skänk som kan placeras inomhus i ett hus eller i en lägenhet. Nästa
produkt som Vissheim håller på att utveckla är autonom odling i ett modulsystem där man ska
kunna bygga ihop ett antal olika växtmoduler med varandra för att exempelvis kunna bygga
växtväggar i kontor-, restaurang- och boendemiljöer.
Ebbepark heter den nya stadsdel som har börjat byggas i Linköping. Stadsdelen planeras att
stå helt färdig inom några års tid och kommer att bli en modern ny stadsdel. Projektet för att
bygga Ebbepark drivs av företaget Sankt Kors som är ett bolag som jobbar för att främja
utvecklingen och tillväxten i Linköping och som ägs av Linköping Stadshus AB. Framförallt
jobbar Sankt Kors med att skapa kreativa företagsmiljöer för nystartade bolag och företag i
förändring. Men nu jobbar då även Sankt Kors med uppbyggandet av den nya stadsdelen
Ebbepark som dels kommer att ha företagslokaler men även hyreslägenheter. Hyresvärden i
Ebbepark kommer att vara Stångåstaden som är ett av de största hyrerättsbolagen i Linköping.
Ledorden för Sankt Kors är dare, care och share. Det finns ett intresse hos Sankt Kors för
urban odling och hur detta skulle kunna inkorporeras i uppbyggnaden av den nya stadsdelen
Ebbepark.
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1.1 Syfte
Det finns ett intresse att undersöka hur man kan skapa mötesplatser för människorna som bor
och verkar i Ebbepark. Särskilt intressant är att undersöka vilka eventuella gemensamma
nämnare som finns bland de företag som kommer förlägga sin verksamhet i Ebbepark och de
som kommer att bo där. Samtidigt är Sankt Kors ett företag som aktivt jobbar för att skapa
kreativa miljöer för sina kunder och där odling då skulle kunna vara ett intressant inslag i
utformandet av den nya stadsdelen. Syftet med denna studie är således att undersöka om det
finns några gemensamma nämnare för utformandet att skapa mötesplatser för anställda på
företag i Linköping och de kommande boende i Ebbepark.

1.2 Frågeställning
Vad finns det för intressen bland dessa två grupper, anställda på företag i Linköping och
boende i Stångåstaden, till att mötas och hur kan man bygga mötesplatser med hjälp av odling
i stadsdelen Ebbepark?

1.3 Avgränsningar
På grund av den tidsram som finns för projektet och med tanke på att det endast är en person
som genomför detta arbete så kommer inte några djupintervjuer hållas eller några
fokusgrupper att sättas ihop. Dessa två tillvägagångssätt skulle troligen skänka en annan,
eventuellt djupare förståelse för hur enskilda individer resonerar. Den enkätundersökning som
istället genomförs är en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod. Det finns fördelar
med att genomföra kvantitativa undersökningar då man har större möjligheter att generalisera
utifrån sina resultat (Eliasson, 2010).
Idéer för hur mötesplatser med koppling till, eller med hjälp av urban odling, kommer att
arbetas fram. Dessa idéer kan Sankt Kors och Vissheim förhoppningsvis ha nytta av i
uppbyggandet av den nya stadsdelen.
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2. Teori
2.1 Odling
Det finns ett flertal studier som visar på positiva hälso och sociala effekter av odling och
närheten till en trädgård för människor. I en rapport (Delshammar et al., 2013) som kommer
från Svenska lantbruksuniversitetet Alnarp (SLU) pekas de positiva effekterna av odling ut
när det kommer till lärande för barn. Skolträdgårdar kan skapa positiva sociala effekter och
det kan få stor betydelse för barnens utveckling och skolgång. Ytterligare styrks de positiva
hälsoaspekterna av odling i den trädgårdsterapi som SLU Alnarp har bedrivit sedan 2002.
Terapin eller rehabiliteringsverksamheten pågår under en tolv veckor lång period och bedrivs
i en cirka två hektar stor trädgård som har utformats efter teorier om miljöpsykologi och
hälsofrämjande miljöer. I en utvärdering av terapiträdgårdarnas påverkan på människorna
som har varit med i rehabiliteringsprogrammet har det kommit fram att det är många som
menar att odlingen blir som en tillflyktsplats och skänker sinnesro (Delshammar et al., 2013).

2.2 Urban odling
I boken Urban design: Green dimensions (Moughtin & Shirley, 2005) kan man läsa om hur
stadsodling har växt fram och utvecklats. I takt med den snabbt växande staden i England på
1800-talet ledde detta till att en önskan om parker och grönområden inne i städerna skulle
anläggas. Redan då såg man många fördelar med grönområden inne i städerna. Några av
dessa fördelar var ekonomiska, då en friskare och gladare befolkning leder till mer produktiva
arbetare. Andra aspekter var mer av en social karaktär då det skapades mötesplatser där
befolkningen kunde lära känna varandra och socialisera sig. Vidare kunde man även utbilda
sin befolkning i naturlära och senare på 1990-talet kom även biodiversitet upp på agendan.
Det har visats på positiva följder för områden som bedriver urban odling i en kvalitativ studie
som bygger på intervjuer med människor i Baltimore, Maryland i USA (Poulsen, Neff, &
Winch, 2017). Forskarna som har skrivit artikeln menar att det tidigare traditionellt nästan
uteslutande har fokuserats på de ekonomiska vinningarna när man undersöker urban odling.
De vill istället i denna studie undersöka de sociala följderna för ett område som bedriver
stadsodling. Poulsen, Neff och Winch (2017) visar på att medlemmar i dessa områden tycker
att odling är bra och förbättrar området genom att det ökar kontakten mellan människor, det
blir ett trevligare område, bostadsområdet får ett mer ansenligt rykte, det finns tillgång till nyoch lokalproducerade grödor samt att det bidrar till ökade utbildnings- och jobbmöjligheter i
3

området.

2.3 Internet of things
I och med teknikens snabba utveckling presenteras det nya tekniska lösningar i ett väldigt
högt tempo och dessa är i sin tur med och formar hur människors vardag ser ut. Internet of
things (IoT) är ett centralt område för mitt projektarbete. Jag använder mig av definitionen av
IoT från Mattern och Floerkemeier (2001). Området definieras där som ett synsätt där internet
förlängs och då vardagsobjekt i den riktiga världen förses med uppkoppling. De urbana
odlingslösningar som Vissheim tillhandahåller har internetuppkoppling och det går således att
sköta och följa sin odling var som helst ifrån i världen.
Dock har ett skifte i fokus skett inom området IoT. Ett skifte där man tidigare har intresserat
sig för tekniken i sig har nu snarare blivit att man är intresserad av de
uppkopplade föremålens påverkan på den sociala världen istället för på tekniken bakom dessa
objekt (Reddy & Linde, 20016).

2.4 Hållbarutveckling och integration
Det finns redan idag flera projekt där man har kombinerat odling och integration.
Studiefrämjandet bedriver odling med nyanlända till Sverige på ett koloniområde i
Malmö (Gelin, 2016). Där beskriver de sin verksamhet på detta sätt:
”Där får människor som har kommit till Sverige på flykt chansen att göra något stimulerande
samtidigt som de lär sig svenska språket.”
Vidare bedriver även Hushållningssällskapet (“Grön Integration - Hushållningssällskapet
Väst,”) odling för människor som är nyanlända i Sverige och beskriver syftet med sin
verksamhet så här:
” Hushållssällskapets roll… är att skapa mötesplatser som utvecklar kontakterna mellan stad
och landsbygd - mellan utrikesfödda och landsbygdens näringsliv. ”
Hushållssällskapet jobbar aktivt för att möjliggöra för utrikesfödda att arbeta eller driva
företag på landsbygden.
4

När man talar om hållbar utveckling brukar man utgå från de tre huvudområdena ekonomisk,
social och ekologisk hållbarhet. Begreppet introducerades i Brundtlandrapporten 1987 och
definieras som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Uppslagsverk - NE.se).
I Brundtlandrapporten (Commission on Environment, 1987) menar man att ekonomi och
ekologi bör samverka med varandra. Det är en hållbar utveckling när människor kan utvecklas
samtidigt som att inte miljön för kommande generationer blir lidande av det vi gör idag.
Det råder bred enighet om att hållbar utveckling bör vara det övergripandet målet för
samhällsutveckling på ett litet såväl som i ett stort globalt perspektiv (Uppslagsverk - NE.se).

2.5 Högintensiva och lågintensiva möten
Den norska forskaren Ragnar Audunson skrev en artikel 2005 om bibliotek som en
lågintensiv mötesplats (Audunson, 2005). Audunson gör distinktionen mellan hög- och
lågintensiva mötesplatser. De högintensiva mötesplatserna är där människor träffas på grund
av att de delar ett gemensamt engagemang och intresse för ett specifikt område. Anledningen
till intresset behöver inte vara detsamma för samtliga personer på mötesplatsen men det
handlar om att man samlas runt någonting som ett intresse finns kring. Dessa högintensiva
mötesplatser är mycket viktiga, dels för den enskilda individen då det skapar en meningsfull
tillvaro för denne, men även ur ett samhällsperspektiv då högintensiva mötesplatser leder till
en engagerad befolkning.
Men samtidigt kan dessa högintensiva mötesplatser också leda till en avgränsning mellan
olika grupper i ett samhälle och vi riskerar att bli osynliga för varandra. Audunson
exemplifierar vidare genom att ponera att en turist sitter på en parkbänk i Oslo och ska berätta
för sin familj där hemma om vad det finns för människor i staden som denne besöker.
Beroende på vilken parkbänk i vilket distrikt av staden som turisten befinner sig i, kommer
berättelsen till de anhöriga där hemma att skilja sig åt markant. Ragnar Audunson menar att
biblioteket är den platsen i staden som skulle ge en någorlunda differentierad bild av
befolkningen för turisten. I biblioteket möts människor över olika etniska, sociala och
demografiska gränser på en lågintensiv mötesplats. Tolerans utgår från att vi blir exponerade
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för andra människors värden och intressen och att vi lär oss att acceptera att människor är
olika. Lågintensiva mötesplatser tillhandahåller en möjlighet att exponeras för detta.

2.6 Tjänstedesign
Tjänstedesign handlar om att man utformar tjänster med ett fokus på hur människor upplever
en tjänst. Designmetodik används för att utforma dessa tjänster. Till skillnad från
interaktionsdesign och grafisk design så handlar tjänstedesign om människors upplevelser av
ett tjänstesystem. Interaktionsdesign och tjänstedesign skiljer sig en hel del åt. Men det är i
den konceptuella fasen av designprocessen inom de båda områdena som de påminner om
varandra. Detta då det inom båda områden i denna konceptuella fas är ett fokus på
tjänsteerbjudande och värdet av detta som man avser att definiera (Arvola, 2014).

2.7 Prototypning
En prototyp är en tidig version av hur en produkt eller tjänst kan komma att se ut. Den
prototyp som tas fram behöver inte vara alltäckande utan kan även utgöra en begränsad del av
en större produkt för att ge ett smakprov på eller representera en designidé. En prototyp blir
användbar för designern för att visa upp idéer och koncept för andra intressenter. En
anledning till att man väljer att skapa en prototyp är för att det ofta är svårt att förutse hur
olika designval påverkar upplevelsen av produkten eller tjänsten. Istället för att lägga stora
resurser på att ta fram en hel produkt som sedan kan visa sig innehålla stora brister, kan man
istället ta fram snabba enklare prototyper (Arvola, 2014).
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3. Metod
I denna studie kommer en så kallad triangulering att genomföras. För att täcka av olika
infallsvinklar och tillföra undersökningen olika slags information så kommer det aktuella
arbetet att bestå av en kombination av både kvalitativ och kvantitativ metod (Eliasson, 2010).
Ett av de vanligaste sätten för att samla in data till en kvantitativ undersökning är genom att
genomföra en enkätundersökning. Det går bra att distribuera frågeformuläret som enkäten
består av via internet till försöksdeltagarna. Det blir billigare och mer resurseffektivt att
genomföra en enkätundersökning jämfört med om man ska genomföra intervjuer. En annan
fördel med enkätundersökningen är att deltagarna får möjlighet att svara i sin egen takt och
när den har tid om den har fått ett frågeformulär hemskickat eller genom att besöka en
internetadress. Det finns dock risk för missförstånd i formuleringarna av frågorna i en
enkätundersökning. Det blir således viktigt att man är noga när man konstruerar
frågeformuläret. När man väljer tillvägagångssätt för en undersökning är det viktigt att man
tänker på vilken metod som passar tillsammans med den aktuella problemformuleringen, de
begrepp och teorier som man har för studien. Det går även bra att kombinera olika metoder
och således har det valts en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod i denna
enkätundersökning (Eliasson, 2010).

3.1 Kvalitativ analys
Ett av de vanligaste sätten att analysera kvalitativa data är genom tematisk analys. Att söka
efter teman är inte något som är unikt för just denna analysmetod utan återfinns i många av de
kvalitativa metoderna. Tematisk analys går ut på att centrala teman och subteman identifieras
genom noggrann läsning av det insamlade materialet. Dessa identifierade teman ställs sedan
upp i en matris. Ett tema har flera olika subteman. Dessa subteman presenteras sedan och
belyses med utdrag ur det insamlade datat (Bryman & Nilsson, 2011). Enligt Ryan och
Bernard (2003) finns det vissa saker att ta under beaktande när man ska identifiera teman, så
som repetitioner av teman, lokala typologier eller kategorier, metaforer och analogier,
övergångar mellan teman, likheter och skillnader mellan hur olika deltagare beskriver samma
tema.
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De fritextsvar som deltagarna i min enkätundersökning svarar på kommer att tematiskt
analyseras för att identifiera centrala teman och ytterligare belysa de svar som de har lämnat i
de kvantitativa delarna av enkäten.

3.2 Kvantiativ analys
3.2.1 Ordinalvariabler
När man studerar attityder i kvantitativa undersökningar är det typiskt att använda sig av
ordinalvariabler. En typisk sådan mäts på en skala som kan se ut såhär, eller på liknande vis;
-mycket liten, - ganska liten, -varken liten eller stor, -ganska stor, och -mycket stor (Eliasson,
2010). Således kommer jag att använda mig av ordinalvaribler i min enkätundersökning.
3.2.2 Variansanalys (ANOVA)
För att ta hand om en eventuell snedfördelning i normalfördelningen kommer en
variansanalys (ANOVA) att genomföras. ANOVA är ett allsidigt test för att se om
medelvärdena mellan grupper varierar (“One-Way between-group ANOVA – Discovering
Statistics,”). I denna studie är jag intresserad av att se om svaren från de två olika grupperna
skiljer sig åt för varje specifik fråga. Skiljer sig svaren åt signifikant betyder det att de olika
grupperna av människor tycker olika.

3.3 Genomförande
Som tidigare nämnts så är denna studie en triangulering där kvalitativ och kvantitativ metod
kombinerats. Den framtida stadsdelen Ebbepark kommer dels att ha bostäder för
privatpersoner men samtidigt även erbjuda kontorsplatser som företag kommer att kunna
förlägga sina verksamheter i. En enkät har konstruerats (se bilaga 1) och skickats ut för att
besvaras av dessa två olika grupper, boende i Stångåstaden samt personer anställda vid
företag i Linköping. Detta för att få en uppfattning om vilka attityder som de anställda på
företag i Linköping och boende i Stångåstaden har till mötesplatser, odling samt översiktligt
ta reda på hur deras erfarenheter av tidigare mötesplatser ser ut.
Tanken med utformningen av enkäten är att de kvantitativa frågorna ska kunna göras
beräkningar på för att kunna dra generella slutsatser från insamlat data. De kvalitativa
fritextsvaren som är kopplade till den kvantitativa frågan är tänkt att ytterligare kunna belysa
viktiga fakta som speglar de enskilda individernas åsikter för att erhålla en djupare förståelse.
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3.4 Deltagare, urval och rekrytering
I dagsläget finns det inga personer som bor i Ebbepark utan enbart företag som verkar där. På
Ebbeparks hemsida finns en lista på de företag som redan nu har etablerat sig på platsen.
Enkäten har skickats ut till personer anställda på företag i Linköping via min kontaktperson på
Sankt Kors nätverk och kanaler. Vidare har försöksdeltagarna till gruppen boende i
Stångåstaden dels rekryterats via Stångåstadens nyhetsbrev samt ordföranden i
hyresrättsföreningen Stolplyckan i Linköping.
Försöksdeltagarna kontaktades i de olika kommunikationskanalerna och blev introducerade
på tre olika sätt för enkätundersökningen, beroende på om de var anställda vid företag i
Linköping, boende i Stångåstaden eller om det var ett utskick i en kanal där båda grupperna
kunde tänkas rekryteras från. Se bilaga 2, 3 och 4 för respektive meddelande.
Försöksdeltagarna fick en länk till enkäten som de kunde följa och således svara på via sin
egen dator på jobbet eller i hemmet.
Svar till enkäten samlades in under en dryg månads tid. Totalt svarade 25 personer varav 11
stycken tillhörde gruppen boende i Stångåstaden och 14 stycken var tillhörande gruppen
anställda på företag i Linköping. För att se tendenser i insamlad data genomfördes två
preliminära analyser under tiden som datainsamlingen pågick. När sedan 25 svar hade samlats
in utfördes en slutgiltig analys (se avsnitt 4. Resultat).
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4. Resultat
4.1 Kvantitativa resultat
Nedan presenteras resultatet från ett enfaktors ANOVA-test tillsammans med gruppernas
olika medelvärden. Innan medelvärdet presenteras skrivs den skala som försöksdeltagaren
ombeds att besvara frågan utifrån ut.
I den föreliggande studien kunde ingen signifikant skillnad ses mellan grupperna gällande
frågan om det finns tillräckligt med mötesplatser där deltagarna jobbar eller bor, 𝐹(1,24) =
0,72, 𝑝 = 0,40, 𝑀𝑘𝑣 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟 = 0,70. Försöksdeltagarna svarade på en skala från
1 − 4 där 1 motsvarade ”Det finns inga mötesplatser” och 4 motsvarade ”Det finns flera olika
mötesplatser”. Medelvärdet för gruppen boende var 2,91 (𝑆𝐷 = 1,08) och för gruppen
anställda på företag var medelvärdet 2,57 (𝑆𝐷 = 0,82).
Det var heller ingen signifikant skillnad mellan grupperna gällande frågan om det fanns någon
poäng med att blanda de som jobbar och de som bor i samma område, 𝐹(1,23) = 1,04, 𝑝 =
0,32, 𝑀𝑘𝑣 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟 = 0,53. Försöksdeltagarna svarade på en skala från 1 − 4 där 1
motsvarade ” Jag ser ingen poäng med det” och 4 motsvarade ” Jag ser många fördelar med
det”. Medelvärdet för gruppen boende var 3,80 (𝑆𝐷 = 0,40) och för gruppen anställda på
företag var medelvärdet 3,50 (𝑆𝐷 = 0,82).
Vidare var det heller ingen signifikant skillnad mellan grupperna på frågan om de uppskattade
om det fanns växtlighet i närheten av där de jobbar eller bor, 𝐹(1,24) = 0,07, 𝑝 =
0,79 , 𝑀𝑘𝑣 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟 = 0,02. Försöksdeltagarna svarade på en skala från 1 − 4 där
1 motsvarar ”Jag uppskattar det inte alls, skulle vilja ha mindre” och 4 motsvarade ”Jag
uppskattar det mycket, skulle vilja ha mer”. Medelvärdet för gruppen boende var 3,73 (𝑆𝐷 =
0,62) och för de anställda på företag var medelvärdet 3,79 (𝑆𝐷 = 0,41).
Inte heller gick det att påvisa någon signifikant skillnad mellan grupperna på frågan om hur
ofta de träffar kollegor eller grannar där de jobbar eller bor, 𝐹(1,24) = 0,02, 𝑝 =
0,88 , 𝑀𝑘𝑣 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟 = 0,03. Försöksdeltagarna svarade på frågan på en skala från
1 − 4 där 1 motsvarade ” Tillräckligt ofta” och 4 motsvarade ” Alldeles för sällan”.
Medelvärdet för gruppen boende var 2,36 (𝑆𝐷 = 1,07) och för gruppen anställda på företag
var medelvärdet 2,43 (𝑆𝐷 = 0,90).
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Slutligen kunde heller ingen signifikant skillnad påvisas mellan grupperna på frågan om vad
de skulle tycka om fler möjligheter till att odla fanns där de jobbade respektive bodde,
𝐹(1,23) = 1,60, 𝑝 = 0,22 , 𝑀𝑘𝑣 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟 = 2,26. Försöksdeltagarna svarade på
en skala från 1 − 4 där 1 motsvarade ” Skulle inte vara intressant för mig” och 4 motsvarade ”
Skulle verkligen vara intressant för mig”. Medelvärde för gruppen boende var 3,00 (𝑆𝐷 =
1,13) och för gruppen anställda på företag var medelvärdet 2,38 (𝑆𝐷 = 1,15).
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4.2 Kvalitativa resultat
Nedan följer en tematisk analys av fritextsvaren från enkätundersökningen.
2.a Vad är en mötesplats för dig?
Från de insamlade svaren på frågan om vad en mötesplats är för försöksdeltagarna var det två
teman som kunde identifieras.
Prestigelöst umgänge
Det första temat som identifierades var att försöksdeltagarna menade att en mötesplats var en
plats där ett prestigelöst umgänge möjliggjordes och kunde uppstå. Det var inte kring någon
särskild aktivitet som dessa möten uppstod kring utan snarare att platsen var inbjudande för
att människor bara skulle kunna vistas på platsen och då kunna träffa nya människor.
Citatet nedan exemplifierar detta prestigelösa umgänge som inte sker kring en given aktivitet.
”Platser där nya möten kan uppstå och där det känns ok och trevligt att bara hänga”
Att träffas kring en aktivitet
Det andra temat som urskildes ur svaren var att en mötesplats var då man samlades för att
göra någonting tillsammans med andra. Egentligen spelade det inte så stor roll vad det var för
aktivitet som man samlades kring utan att just samlas vid en aktivitet som förenar människor
och möten uppstår. Detta är ett citat som belyser detta tema:
”Där människor kan träffas o utöva olika aktiviteter”

3a. Vad skulle man kunna göra tillsammans?
Prata med andra människor
Försöksdeltagarna uttryckte det på några olika sätt med det gemensamma temat att de ville
prata med människor. De ville höra andra människors berättelser och åsikter och socialisera.
Citaten nedan belyser detta:
”Prata, dela kunskaper och erfarenheter, kanske byta tjänster”
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”Prata med varandra, det finns många fascinerande berättelser där ute som aldrig lämnar en
persons safezone”
”Utbyta synpunkter o erfarenheter från andra ställen med mötesplatser”
Aktiviteter och utbyte av tjänster
Det andra temat som kunde identifieras var att man kunde byta tjänster och hjälpa varandra
med dagliga sysslor. Möten kan uppstå när man samlas och hjälps åt med vardagliga
aktiviteter. Man kan även dela på olika resurser människor sinsemellan. Citaten nedan
illustrerar detta tema.
”Hjälpa varandra med dagliga göromål som gå ut med hunden, ta hand om trädgård eller
liknande.”
”Umgås! Prata! Göra saker tillsammans. I vårt hus finns t.ex pysselrum och gympasal som
äldreboende och stödboenden i huset skulle kunna utnyttja mer TILLSAMMANS med oss
boende.”
”Dela resurser, odla, nätverka, hitta kompetenser, ha samarbetsprojekt.”
5a. I vilka sammanhang träffas ni?
I samband med måltider
Temat som kunde identifieras på frågan om i vilka sammanhang människor träffade andra på,
var i samband med måltider. Det kunde vara över luncher eller vid en fika. Det bildas en
naturlig mötesplats när människor ska ta en paus, sätta sig ner och äta. Det behöver inte vara i
sammanhang då man måste äta en stor måltid tillsammans, det är just vid den här matpausen
som folk tenderar att socialisera sig med andra och möten uppstår. Det var självklart inte
uteslutande i samband med måltider som möten uppstod, men det kunde identifieras som en
naturlig plats för möten. Nedan är ett citat för att belysa detta tema:
”Matlagning, cafe´[sic!], utemiljö, andra situationer.”
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5b. Finns det någon eller några stunder under dagen att träffa andra människor på för
dig, vilka i sådana fall?
När träffas då människor? Det var två teman som tydligt kunde urskiljas.
Före- eller innan jobbet och skolan
Från många svar kunde man uttyda att människorna träffade andra innan eller efter kontorseller skoltid. Detta citat blir typiskt för att illustrera detta tema:
”Efter kontorstid då man är hemma.”
Under arbetsdagen
Men det fanns även de personer som såg det som möten och träffade andra människor under
sin dag på jobbet. Då också i samband med luncher och liknande aktiviteter. Citatet nedan
visar på detta identifierade tema.
”Lunchen är den tydligaste under arbetsdagen. På kvällar och helger oftast i samband med
aktiviteter eller middagar.”

6.a Om (fler möjligheter till att odla) det skulle vara av intresse, vad skulle du vilja
odla?
Det får inte ta för mycket tid och gärna till maten
Uteslutande det som människor ämnade att odla ifall de hade tillgång till en odling i närheten
av sitt boende eller jobb var växter som gärna inte var för tidskrävande och som man kunde
använda till matlagning. Dessa citat ansågs relevanta för att visa på detta tema:
”något som tål att man inte är tillgänglig.”
”Basilika eller andra örter och ev. Plantor man kan göra te på eller äta.”
”Jag älskar matlagning så jag skulle odla örter och grönsaker för att få de bästa råvarorna”

14

7. Vad tror du att en grön mötesplats, med odling och inslag av växter skulle kunna
tillföra i din vardag?
Ökad trivsel, lugn och harmoni
Människorna som svarade trodde att en grön mötesplats skulle kunna bidra med en ökad
känsla av trivsel. En grön mötesplats skulle skänka personerna som besökte den lugn och den
skulle bidra till en känsla av harmoni. En person som redan hade en sådan mötesplats i
närheten av där hen bodde menade att det var väldigt trivsamt och uttryckte sig såhär:
” Finns redan och det är underbart! Även människor som inte odlar hänger vid odlingarna för
lugnet och människorna.”
Vidare kom det fram från ett av svaren att det skulle kunna bidra till att personen skulle känna
att den kunde stressa ner. Citatet från denna person lyder:
”Öka mitt välmående och min trivsel , minska stress”
I ett lite längre svar på denna fråga från en av försöksdeltagarna trodde hen också att det
skulle leda till ökat välbefinnande men samtidigt fanns det en strimma av oro för att inte alltid
hinna med att engagera sig. Citatet lyder:
”Hälsa, lugn och ro. Ett visst åtagande, kanske dåligt samvete om jag har svårt att hinna med
pga tillfälliga arbetstoppar på jobbet, ohälsa i familjen med mera. Ett sätt att möta andra i en
jämlik situation, nära jorden. Det skulle vara mycket trevligt! Även om jag vill bo i en större
stad så saknar jag det gröna och närheten till jorden.”
8. Om det skulle finnas en odling i närheten där du jobbar eller bor, hur tror du att du
skulle använda den?
Odling
Självklart var ett identifierat tema att människor skulle odla. Människor tänkte att de skulle
använda platsen för att odla för sin matlagning med örter och grönsaksproduktion. Det var
även i ett svar som en deltagare uttryckte att den redan hade tillgång till odling och att den där
kunde lära sina barn om naturen. Detta är några av citaten för att belysa temat.
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”Jag skulle klippa kryddor kanske.”
”Finns. Odla och möta grannar. Visa barnen på hur växande fungerar. Egenproduktion av
grönsaker.”
”Vara mycket där och odla om jag fick”
Socialisera och umgås
Samtidigt fanns det de svar som pekade dels på att människor saknade tid för odling:
”Vem skulle sköta den? Jag kommer inte att sköta odling, jag har sommarstuga.”
Vidare fanns det flera som uttryckte att de tänkte att de inte skulle använda platsen för odling
utan enbart för att hänga på en trevlig plats. Dessa citat belyser detta:
”Sitta i”
”Jag skulle vara där, men inte odla.”
”Njuta av, hinner nog inte delta så mycket. /../”
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5. Diskussion
5.1 Analys och tolkning av resultat av kvantitativa data
Från resultatet kan man se att det inte är någon signifikant skillnad mellan grupperna boende
och anställda på företag på någon av de kvantitativa frågorna i enkäten. Det högst p-värdet
som uppmättes var 0,88 på fråga 5 och det lägsta uppmätta p-värdet var 0,22 på fråga 6. Vad
detta egentligen betyder är att grupperna svarar överlag väldigt homogent och de tycker lika
på de frågor som de har besvarat. Således kan man studera medelvärdena och använda sig av
dessa i utformandet mötesplatser i den nya stadsdelen då dessa medelvärden blir
representativa för båda gruppernas åsikter och attityder.
5.1.1 Medelvärden och tolkning av siffror till ord
Då det inte återfinns någon signifikant skillnad på någon av de kvantitativa frågorna kan man
studera samtliga medelvärden från frågorna för att få en uppfattning om vad de båda
grupperna tycker. Skalorna som försöksdeltagarna angav sina svar på var av typen
ordinalskalor från 1 till 4 där värdena längst ut på skalorna hade satts ord på och det blir
nödvändigt att försöka sätta ord på värdena mellan dessa.
Syftet med den föreliggande studien har varit att undersöka om det finns några gemensamma
nämnare för utformandet att skapa mötesplatser för anställda på företag i Linköping och de
boende. De två olika grupperna svarade varandra väldigt lika, men vad svarade de egentligen?
Nedan följer ett försök till att tolka medelvärdena av de båda grupperna på de kvantitativa
frågorna i enkäten (se bilaga 1 för enkät). Att svara ett (1) på en fråga var att man inte höll
med alls och fyra (4) innebar att man starkt höll med.
På den första kvantitativa frågan, fråga 2 som frågar om det finns tillräckligt med
mötesplatser där försöksdeltagarna jobbar respektive bor, var medelvärdet för grupperna
tillsammans 2,72 (𝑆𝐷 = 0,96). Denna siffra i ord skulle kunna översättas till något i form
med att det finns några mötesplatser där deltagarna jobbar eller bor.
På den andra kvantitativa frågan i enkäten, fråga 3 som undersökte om deltagarna ansåg att
det finns någon poäng med att blanda de som jobbar och bor i samma område, var
medelvärdet för de två grupperna tillsammans 3,63 (𝑆𝐷 = 0,70). Detta värde skulle kunna
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översättas till att deltagarna ser flera fördelar med att blanda de som jobbar och bor i samma
område.
På den tredje kvantitativa frågan, fråga 4 där deltagarna tillfrågades om de uppskattade om det
fanns växtlighet i närheten av där de jobbar eller bor, var medelvärdet för de båda grupperna
tillsammans 3,76 (𝑆𝐷 = 0,51). När man sätter ord på denna siffra skulle översättningen
kunna lyda; jag uppskattar att det finns växtlighet i närheten och skulle kunna tänka mig mer
av detta.
På den fjärde kvantitativa frågan, fråga 5 i enkäten som beträffar hur ofta som
försöksdeltagarna träffar sina grannar respektive kollegor där de bor eller jobbar, var
medelvärdet för de båda grupperna tillsammans 2,4 (𝑆𝐷 = 0,98). Då man sätter ord på denna
siffra skulle en tolkning kunna vara att deltagarna träffar grannar och kollegor ibland.
På den sista kvantitativa frågan i enkäten, fråga 6 som undersöker vad deltagarna skulle tycka
om fler möjligheter till odling skulle finnas där deltagarna jobbar respektive bor, var
medelvärdet för de båda grupperna tillsammans 2,67 (𝑆𝐷 = 1,18). När ord sätts på den
siffran så skulle det kunna tolkas som att deltagarna menar att det eventuellt skulle vara
intressant för de om fler möjligheter fanns.
Det som resultaten sammanfattningsvis pekar på i denna studie är att det inte är någon
skillnad mellan de två grupperna som har undersökts. Boende och anställda på företag i
Linköping tycker överlag väldigt lika. Kanske är det föga förvånande då man kan tänka sig att
det egentligen inte är så stor skillnad mellan grupperna. I många fall skulle en försöksperson
kunna identifiera sig som tillhörande de båda grupperna då Stångåstaden är en så pass stor
aktör på hyresrättsmarknaden i Linköping.
I meddelandena som gick ut för att rekrytera försöksdeltagare i de olika kanalerna var det
noga med formuleringarna för att inte skapa förvirring kring vilken grupp man tillhörde. Det
var viktigt att försöksdeltagarna skulle förstå att de potentiellt kunde tillhöra dem båda
grupperna men de svar som efterfrågades av dem i sådana fall enbart skulle spegla en av deras
grupptillhörigheter. Detta för att göra distinktionen mellan de olika grupperna tydligare för att
undersökningen skulle kunna genomföras på bästa sätt.
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Från medelvärdena på den kvantitativa delen av resultatet kan man sammanfattningsvis se att
det finns några existerande mötesplatser. Men det är bara ibland som de träffar sina grannar
och kollegor där. De tillfrågade ser fördelar med att blanda dem olika grupperna boende och
anställda och skulle uppskatta om det fanns mer växtlighet i närheten av där de jobbar eller
bor.

5.2 Lågintensiva mötesplatser
När det kommer till den tematiska analysen som fördjupar den kvantitativa delen av enkäten
så framkom det några olika teman. Försöksdeltagarna träffas i dagsläget ofta kring
matsituationer och när man är i rörelse och på väg någonstans. Det fanns två huvudsakliga
teman som dök upp på frågan ”Vad är en mötesplats för dig?” Det ena identifierade spåret är
där ett naturligt och prestigelöst umgänge kan uppstå. Det andra temat är att man samlas kring
någon form av gemensam aktivitet. Det första av dessa två spår stämmer väl överens med de
lågintensiva mötesplatserna som diskuterades i avsnitt 2.6. Försöksdeltagarna ser en
mötesplats som en plats där ett prestigelöst umgänge kan uppstå. Vidare, på fråga 3a som rör
vad man skulle kunna göra tillsammans, så är även dessa identifierade teman att
försöksdeltagarna resonerar att man kan prata med andra människor, utbyta tjänster och fika
tillsammans på mötesplatsen. Dessa är möten där man inte samlas kring någon särskild
aktivitet och ett lågintensivt möte kan uppstå.
I fråga 8 ställs uttryckligen frågan vad människor tror att de skulle använda en odling till om
den fanns i närheten av där de jobbar eller bor. Denna fråga skulle kunna tolkas som en fråga
kring om en högintensiv mötesplats fanns, hur skulle den användas? Det intressanta när man
studerar de identifierade teman från den frågan är att försöksdeltagarna säger dels att de skulle
använda den för att odla, men andra uttrycker även att de kanske inte skulle odla själva utan
att de enbart skulle vara och umgås där. Således är detta ytterligare ett argument för de
lågintensiva mötesplatserna.
Slutligen menar försöksdeltagarna att en grön mötesplats skulle skänka människorna lugn och
harmoni, det skulle bli en plats för återhämtning och möten mellan människor som bor och
verkar i samma område som skulle bidra positivt till omgivningen.
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5.3 Odling och urban odling
Som belyses i den tematiska analysen från fråga 8 så resonerar försöksdeltagarna att de gröna
mötesplatserna skulle bidra till harmoni och ett lugn för människor där de kan återhämta sig.
Detta är i linje med SLU Alnarps studier (Delshammar et al., 2013) som visar på de positiva
hälsoeffekterna av närheten till en trädgård för människor (se avsnitt 2.1). Urbana odlingar i
Ebbepark kan skapa en oas för rekreation. Detta kan bli en plats dit invånarna söker sig för
återhämtning om de känner sig stressade.
Vidare är det heller inte otroligt att urban odling i stadsdelen Ebbepark kommer, så som togs
upp i avsnitt 2.2, leda till att stadsdelen får ett högt anseende och det upplevs som attraktivt att
bo i just det området. Den nya stadsdelen anläggs på en plats dels med närhet till natur och
motionsmöjligheter i Vallaskogen (se bilaga 5 för karta) samt att man kan ta sig till
Linköpings stadskärna på bara några minuters promenad. Om det dessutom anläggs urbana
odlingar inne i själva stadsdelen så tror jag att det ytterligare skulle bidra till att öka
attraktiviteten av området, dels för gruppen boende men även för företag att vilja placera sina
verksamheter där.

5.4 Hållbar utveckling
Vad gäller de tre olika aspekterna av hållbar utveckling så är det kanske framförallt den
sociala aspekten som berörs och skulle kunna förbättras genom en satsning på urbana odlingar
i Ebbepark. Anledningen till att den sociala delen skulle kunna förbättras beror troligen på en
rad olika faktorer. Som tidigare nämnts i avsnitt 2.2 har det visat sig att ett områdes anseende
kan öka i samband med urbana odlingar i området (Poulsen et al., 2017). Vidare i samma
avsnitt så påvisades det att park- och grönområden hade en positiv effekt för en befolkning då
människor möttes och kunde socialisera och träffa varandra i de olika grönområdena runt om i
staden (Moughtin & Shirley, 2005). Detta leder till en välmående befolkning. En välmående
befolkning skulle i ett vidare led även kunna resultera i en hållbar utveckling i avseende till
den ekonomiska aspekten.

5.5 Metoddiskussion
Det har betydelse att peka ut faktorer med en eventuell påverkan för studien. Nedan följer en
metoddiskussion med orsaker som eventuellt skulle kunna ha påverkat studien.
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Det är lätt hänt att frågor som undersöker attityder blir ledande. Detta bör tas i beaktande vid
utformandet av frågorna och de ska sträva efter att vara formulerade så neutralt som möjligt.
Dock kan man med en enkätundersökning rikta sig och få in många fler svar jämfört med om
man ska göra djupintervjuer.
För denna studie valdes det mellan att genomföra djupintervjuer eller att göra en tringulering
med både kvalitativ och kvantitativ metod i en enkätundersökning. Troligen skulle resultatet
från en studie med enbart djupintervjuer bli annorlunda. Specifika områden som har ett högt
värde för enskilda intervjupersoner skulle dock kunna lyftas fram i en sådan studie. Men i en
renodlad kvalitativ studie saknar man förmågan att kunna dra några generella slutsatser, vilket
det ändå finns en poäng med att kunna göra i denna aktuella studie. Det är även viktigt att
kunna kvantifiera resultat istället för att göra en subjektiv bedömning huruvida de två olika
grupperna, boende och anställda på företag, skiljer sig åt i sina åsikter kring mötesplatser och
hur de anser att dessa bör utformas. Denna jämförelse mellan grupperna blir nästintill omöjlig
att genomföra om det insamlade materialet enbart består av djupintervjuer.
5.5.1 Svårigheter med rekrytering av försöksdeltagare
Det ska inte stickas under stol med att det har varit mödosamt att rekrytera försöksdeltagare
till denna studie. En trolig anledning till detta kan vara att de två grupperna som har
undersökts är relativt specifika. De kommunikationskanaler som har använts för rekryteringen
har varit nyhetsbrev och grupper i sociala medier som har relativt många prenumeranter och
medlemmar men tyvärr har det ändå inte varit så många som deltagit i studien och det tog en
ganska lång tid att samla in de 25 svaren som studien bygger på.

5.5.2 Validitet och reliabilitet
Svårigheterna med rekryteringen speglar sig i det låga (𝑁 = 25) deltagandet i studien och
detta gör att resultatet har varit känsligare för enskilda individers svar. Resultatet skulle
eventuellt bli detsamma vid en replikering med fler försöksdeltagare, men det skulle även
kunna skilja sig åt relativt mycket. Således skulle fortsatta studier ämna att samla in data från
fler deltagare. Man skulle kunna tänka sig att bredda de två olika grupperna så att de
exempelvis innefattar hyregäster generellt samt låta enkäten gå ut till chefer för företag i
Linköping som sedan kan distribuera ut dessa enkäter till sina anställda medarbetare.
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Vad beträffar undersökningens validitet så är syftet relativt öppet; att undersöka de två
gruppernas attityder. Således skulle enkäten kunna formuleras på lite olika sätt. En stor orsak
till enkätens höga validitet är att det är en triangulering där den kvalitativa delen av enkäten
kompletterar och ger djupare förståelse för de kvantitativa frågorna. De kvalitativa frågorna
blir som en ostrukturerad intervju där försöksdeltagaren ytterligare får möjlighet att förklara
hur den resonerar och tänker kring ett givet ämne.
Däremot kan man gå miste om andra saker om man har en så pass bred och öppen
frågeställning som denna studie har. Det är svårt att uttala sig generellt om specifika områden
när det kommer till de olika gruppernas attityder kring mötesplatser med denna öppna
frågeställning. Dock är det flera år kvar innan Ebbepark kommer att vara färdigbyggt och då
har man mer utrymme för dessa mer öppna undersökande frågeställningar till en början, för
att ju närmare projektet blir färdigt, behöva avgränsa det man undersöker.
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6. Slutsatser
Denna studie har undersökt i vilken riktning man kan gå när man utformar mötesplatser i det
offentliga rummet i nya stadsdelar. Utgångspunkten för detta arbete är den nya stadsdelen
Ebbepark som håller på att byggas i Linköping i Östergötland. I Ebbepark kommer människor
båda att bo och jobba. I studien undersöks om det finns några gemensamma nämnare mellan
dessa två grupper (boende och anställda på företag i Linköping) och hur de idag träffar andra
människor i sin närhet. Vad som även undersöks är hur de tänker kring hur dessa mötesplatser
skulle kunna utformas och vad man skulle kunna göra på en sådan mötesplats. De två
undersökta grupperna får även möjligheten att reflektera över om urbana odlingar skulle
kunna vara ett inslag i dessa mötesplatser och vad de tror att urbana odlingar skulle kunna
bidra med för dem. Från resultaten av den enkätundersökning som har genomförts har det
visat sig att det inte återfinns någon signifikant skillnad på någon av frågorna mellan de två
olika grupperna i studien. Att det inte finns någon signifikant skillnad mellan grupperna leder
till att man enklare kan se i vilken riktning som mötesplatserna kan utformas. Detta kan man
då göra genom att studera medelvärden för respektive kvantitativ fråga i enkäten. Det blir
även intressant att studera de identifierade teman från en tematisk analys på den kvalitativa
delen av enkäten. Detta för att erhålla en djupare förståelse för hur respektive enskild individ
resonerar. Från de kvantitativa resultaten ser man att deltagarna överlag ställer sig positivt till
växter i närheten av där de jobbar och bor. Det framkommer även att det redan finns några
mötesplatser där deltagarna jobbar respektive bor men att de skulle kunna tänka sig fler.
Vidare anser de att det finns en poäng med att boende och de arbetande i samma område
beblandas och umgås med varandra. Från den tematiska analysen framkom att en mötesplats
för de tillfrågade försöksdeltagarna antingen var en plats där man bara kunde vara, umgås och
prata med andra människor. Det andra identifierade temat var att man på en mötesplats samlas
kring någon form av aktivitet. Dessa två identifierade teman pekar antingen på lågintensiva
eller högintensiva mötesplatser. När man vidare studerar fler av de teman som uppkom i
analysen så träffades människor ofta i samband med måltider. När de tillfrågades vad man
kunde göra på en mötesplats så menade flera personer att de ville prata med andra människor
och ville gärna fika. Detta är mer i linje med de lågintensiva mötesplatserna där man inte
behöver träffas kring en given aktivitet.
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8. Bilagor
8.1 Bilaga 1 Enkät
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8.2 Utskick för rekrytering av försöksdeltagare
8.2.1 Bilaga 2 Anställda på företag
Notera att Vissheim tidigare hette SIOS.
Hej,
Jag heter Johannes André och studerar kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap vid
Linköpings universitet. Tillsammans med SIOS genomför jag en enkätundersökning för att
kartlägga attityder och intresse för mötesplatser och odling i den framtida stadsdelen
Ebbepark som håller på att byggas i Linköping.
Du har blivit tillfrågad att svara på denna enkät eftersom att du jobbar på ett företag i
Linköping.
(Denna enkät kommer både att besvaras av boende i Stångåstaden samt personer som jobbar
på olika företag i Linköping. )
Det finns en del som både jobbar på företag i Linköping och som bor i Stångåstaden men när
du svarar på denna enkät fyller du alltså i utifrån detta perspektiv; i egenskap av anställd på
ett företag i Linköping.
Att fylla i enkäten tar ca 5 minuter.
Stort tack!
Johannes André
johan368@student.liu.se
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8.2.2 Bilaga 3 Boende i Stångåstaden
Hej,
Jag heter Johannes André och studerar kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap vid
Linköpings universitet. Tillsammans med SIOS genomför jag en enkätundersökning för att
kartlägga attityder och intresse för mötesplatser och odling i den framtida stadsdelen
Ebbepark som håller på att byggas i Linköping.
Du har blivit tillfrågad att svara på denna enkät eftersom att du är boende i Stångåstaden.
(Denna enkät kommer både att besvaras av boende i Stångåstaden samt personer som jobbar
på olika företag i Linköping. )
Det finns en del som både jobbar på företag i Linköping och som bor i Stångåstaden men när
du svarar på denna enkät fyller du alltså i utifrån detta perspektiv; i egenskap av boende i
Stångåstaden.
Att fylla i enkäten tar ca 5 minuter.
Alla uppgifter behandlas anonymt och att det är helt frivilligt att delta.
Stort tack!
Johannes André
johan368@student.liu.se
Klicka här för att komma till enkäten:
https://goo.gl/forms/IkmKu1X4QWvtwW7g2
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8.2.3 Bilaga 4 Utskick i en kanal där båda grupperna fanns
Hej,
Jag heter Johannes André och studerar kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap vid
Linköpings universitet. Tillsammans med SIOS genomför jag en enkätundersökning för att
kartlägga attityder och intresse för mötesplatser och odling i den framtida stadsdelen
Ebbepark som håller på att byggas i Linköping.
(Denna enkät kommer både att besvaras av boende i Stångåstaden samt personer som jobbar
på olika företag i Linköping. )
Det finns en del som både jobbar på företag i Linköping och som bor i Stångåstaden men när
du svarar på denna enkät fyller du i utifrån ett av dessa perspektiv; antingen i egenskap av
boende i Stångåstaden eller i egenskap av anställd på ett företag i Linköping.
Att fylla i enkäten tar ca 5 minuter.
Alla uppgifter behandlas anonymt och att det är helt frivilligt att delta.
Stort tack!
Johannes André
johan368@student.liu.se
Klicka här för att komma till enkäten:
https://goo.gl/forms/IkmKu1X4QWvtwW7g2
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8.3 Bilaga 5 Karta över Ebbepark
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