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1. Bakgrund 
I maj samlades 40 personer på Laholms teater kring temat ”Hälsa & Ekonomi- som en del av 
verksamheten”. Ingela Broberg gav under denna halvdag deltagarna tankar och modeller om 
sambandet mellan hälsa, ledarskap och lönsamhet.  
   
2. Metod 
En enklare utvärderingsenkät (se bilaga) tidigare framtagen av Högskolan i Halmstad 
användes (se utvärderingsrapport 2 och 3). Enkäten låg i deltagarnas välkomstmapp. De 
uppmanades fylla i den i slutet av dagen och lämna den i en låda vid registreringen. Av de 40 
deltagarna, fyllde 36 i den. Resultatet nedan baseras därmed på 90 % av alla deltagare.  
 
3. Resultat och kommentarer 
(se detaljerat resultat i bilaga) 
 
3.1 Vilka deltog? Kvinnor, chefer och offentlig sektor dominerade 
 
Geografisk spridning: 

 

kungsbacka
varberg
falkenberg
halmstad
hylte
laholm

kommun

 
 

 

kvinna
man

kön
 
 
Könsfördelning
25 % män. Om
lite fler män än
 
 
 
 
 

Halmstad (19 st) och 
Laholm (12 st) 
dominerade. Bägge 
dessa kommuner hade 
även uttryckt ett behov 
av mer ledarskap och 
hälsoekonomi. 
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en var 75 % kvinnor och 
rådet ekonomi lockade 
 på tidigare aktiviteter. 



Ännu en gång dominerade offentlig sektor  

 

(69 %) men även företagen var lite bättre 
representerade än tidigare. Mindre företag 
fanns representerade med 19 % och stora 
företag med 11 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

offentlig 
sektor
större 
företag
mindre 
företag

representerar

 
Chefer och företagsledare var 
projektgrupp
chef/ledare
tjänsteman

roll en dominerade roll (69 %). 
Tjänstemännen utgjorde 28 %.  
 
Lust H mönstret består. Flest 
deltagare är kvinnor från 
offentlig sektor. Ett trendbrott 
är dock att chefer/ledare är fler 
denna gång. Även företagen är 
något bättre representerade. 
Ämnet ekonomi är säkerligen 
en viktig orsak.  En annan kan 
vara att det i inbjudan särskilt 
betonades att aktiviteten vände 
sig till chefer.  
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3.2 Vilken var anledningen till att de kom? Allmänt intresse och information svarar många. 
Allmänt intresse och få information uppger hälften av svaren. En fjärdedel anger att möta 
andra.  
 
3.3 Vad har de fått ut av aktiviteten? Kunskap och idéer dominerar. 
21 st uppger kunskap och idéer. 12 anger kontakter.  
 
3.4 Hur vill de använda detta? För att utveckla arbetet. 
Nästan alla anger att man vill använda resultatet i arbetet (30 st), vilket är positivt. Det stärker 
projektmålet om utveckling. Svagast är att odla kontakter vilket är rimligt när det gäller ett 
ämne som ekonomi. Dock kan det påpekas att samverkansmålet inte får mycket stöd av denna 
aktivitet.  
 
3.4 Vad tycker de om helheten? 
Medelbetyget för helheten är 7,6 vilket är väl godkänt. Deltagarna är klart nöjda med dagen. 
 
3.5 Kommentarer 
Kommentarerna stärker det goda helhetsbetyget: Trevligt. Givande.  Några lyfter fram 
behovet av mer tid till gruppdiskussioner.  
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bilaga 
Resultat utvärdering av mötesplatsen  

”Hälsa & Ekonomi – som en del av verksamheten” 
    n=36 

 
1. Kommun 
1 Kungsbacka 2 Varberg  1 Falkenberg 
19 Halmstad 1 Hylte  12 Laholm   
 
2. Kön 
27 Kvinna  9 Man   
 
3. Representerar 
25 Offentlig sektor 4 Större företag 0 Projekt 
7 Mindre företag  0 Annat  
 
4. Roll 
1 Projektgrupp 25 Chef/företagsledare 10 Tjänsteman 
  
5. Vad var den viktigaste orsaken till att du kom hit? 
19 allmänt intresse 18 få information 8 möta andra 
Uppdatering & bekräftelse på ”gammal” kunskap. Ökad hälsokompetens. Inbjudan via kollega. Ingår i 
ett projekt på Ringhals som vi benämner ”kärnfriskt” en hälsosatsning. Egen input.  
 
6. Vad har du mest fått ut av dagen? 
21 kunskap  21 idéer  12 kontakter 
Diskussioner. Inte mycket nytt 
 
7. Hur vill du ta vara på och använda detta? 
7 allmänt sprida 30 utveckla arbetet 4 odla kontakter 
Inom den styrgrupp som jag ingår i. Tyvärr inte så mycket att använda konkret. Vissa tankar 
förstärktes kanske. 
 
8. Vad tycker du som helhet om dagen? 
Skala: 1 Meningslös – 10 Givande      Medelvärde: 7,6 
 
9. Andra kommentarer på dagen samt reaktioner eller förslag på Lust H projektet 
Tack för konkreta exempel. Bra med små grupper. Ett trevligt o lättsamt sätt att hålla en information 
på. Tack för en givande förmiddag! Mycket bra. Lokalen hade dålig akustik. Lite dåligt avsatt tid att 
diskutera i gruppen. Bra med mindre diskussionsgrupper och många diskussionsavbrott. Mycket bra 
gruppdiskussioner, flera idéer att ta med sig till verksamheten. Kort tid i diskussionsgrupperna. Svårt 
att höra i lokalen. Svårt att läsa texten på duken. Bra och tydligt budskap. För lite tid till 
diskussionsfrågorna i början. Ser fram emot fler föredrag i denna serie. Projektet verkar bra. Bra att 
träffa andra som har intresse av att arbeta med hälsa. Val av föreläsare? Jag saknade källhänvisning 
varifrån kommer dessa siffror. Hörde ngt om studenter har räknat ut. Är det tillförlitligt? Kan jag ta med 
detta vidare eller? Jag tyckte att det var lite tajt med tid när vi skulle prata i grupp. Frågorna var lite 
otydliga. Bra med gruppindelning och blandade grupper. Hon inbjöd inte till att fråga utan man kände 
att hon tog det som kritik. Vilket kanske är en felaktig uppfattning av mig. Lite för kort tid i 
gruppdiskussionerna.  
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