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1. Bakgrund 
 
Den 6 november 2003 arrangerade Lust H-teamet en inspirationsförmiddag på Ästad Gård 
utanför Varberg. Syftet med denna aktivitet var att:  

- fortsätta att bygga på den process som startat i och med de öppna forumen men i en 
mer strukturerad form 

- förmedla hur projekt Lust H utvecklats samt går vidare 
- visa att det finns mycket erfarenhet, idéer och kunskap att hämta inom Lust H:s 

nätverk 
- skapa en mötesplats för att knyta kontakter och nya nätverk 
- inspirera till att arbeta vidare för en bättre hälsa i Halland 

 
Innehållet bestod av:  

- en kort information om projektet, dess vision och mål samt vad projektet och 
deltagarna gör 

- en längre fikapaus för att deltagarna skulle få möjlighet att knyta kontakter 
- fem workshops med personer som kunde inspirera människor att se hälsa utifrån olika 

perspektiv: 
1. Naturen – Vad skall vi med den till? – Elisabeth Göransson 
2. Vad är och gör Hälsokraft i Falkenbergs kommun? – Marita Lindau 
3. Arbete, Hälsa och Trivsel på Södra Cell Värö – Hans-Eric Bengtsson 
4. Arbetsglädje – ett projekt vid Veingeskolan i Laholm – Ulf Nyborg och Åsa Bergh 
5. Rörelse, kreativitet och hälsa – Margita Freitag och Sabina Holstein-Beck 

- en avslutande frivillig timme för fortsatta diskussioner och för att knyta kontakter 
(som ingen utnyttjade) 

 
Inbjudan skickades ut i Lust H:s nätverk samt annonserades i de fyra länstidningarna. Cirka 
65 personer kom från alla kommuner i länet med följande spridning (från anmälningslistan): 
 

Kungsbacka 3 %
Varberg 20 %
Falkenberg 17 %
Halmstad 43 %
Hylte 14 %
Laholm 3 %

 
Kungsbacka och Laholm bör Lust H satsa extra på för att nå vid kommande aktiviteter.  
 
2. Metod 
 
En enklare enkät (se bilaga) arbetades fram av HH. Denna är tänkt att vara en standardenkät 
för Lust H aktiviteter och innehåller därför få, enkla och generella frågor. Flera är öppna för 
att samla in mer djupa, personliga attityder och synpunkter. Förutom tre bakgrundsfrågor och 
en helhetsbedömning, finns tre specifika fördjupningsfrågor och en allmän. Syftet är att få en 
bild av vilka som deltar, varför de deltar, vad dagen gett dem och hur de vill använda det. 
 
Enkäten delades ut och samlades in av projektteamet i slutet av de tre sista seminarierna. Av 
de 65 deltagarna var då 52 kvar. Alla fick den, fyllde i den direkt och lämnade tillbaka den på 
plats. Resultatet nedan baseras därmed på 80 % av alla deltagare.  
 
De som på fråga 2 ”Representerar” och fråga 3 ”Roll” svarat ”Egen företagare” under 
svarsalternativet ”Annat/n”, är kategoriserade till ”Mindre företag” respektive ”Chef”. För att 
få en överblick är fråga 4-6 kategoriserade i efterhand utifrån svaren i följande: 
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Fråga 4 ”Vad var den viktigaste orsaken till att du kom du hit?” – Information, intresse, 
kontakter och utsedd/rekommenderad. 
Fråga 5 ”Vad har du fått ut av förmiddagen?” – Kunskap, kontakter, idéer och inspiration 
Fråga 6 ”Hur vill du ta vara på och använda detta?” – I arbetet, sprida vidare, odla kontakter 
och för egen del. 
 
3. Resultat och diskussion 
(se detaljerat resultat i bilaga) 
 
3.1 Vilka deltog? Klar majoritet kvinnor, bra balans i övrigt 
 
Den kvinnliga dominansen var stor (77%) men detta stämmer med könsfördelningen bland 
projektets deltagare. Lust H som helhet domineras av kvinnor. Fördelningen mellan privata 
näringslivet och offentlig sektor var god. 44% av deltagarna kom från näringslivet (varav 13% 
stor- och 31% små/egen företagare) och 37% från offentliga sektorn.  
Även chefer (27%), projektledare (25%) och tjänstemän (31%) var jämnt fördelade. 
Deltagarbakgrunderna talar för att Lust H bör öka ansträngningarna att få med fler män.  
 
3.2 Varför kom de och vad fick de ut? Intresse ger kunskap, inspiration, kontakter och 
idéer. 
 
Majoriteten kom av intresse och för att få information om temat för dagen och om projektet 
(ca 80%), vilket rimmar väl med syftet. Några anger även kontakter som den viktigaste 
orsaken att delta. Deltagarna har mest fått ut kunskap och inspiration (ca 27% var), men även 
kontakter (20%) och idéer (12%). Många nämner flera av dessa samtidigt, vilket också 
stämmer bra med syftet.  
 
3.3 Hur vill de använda det? I arbetet uppger de flesta. 
 
Knappt 40% vill använda detta i jobbet på ett eller annat sätt, 12% vill odla kontakterna och 
10% vill sprida kunskapen vidare. Detta är ett bra resultat då Lust H vill stimulera möten för 
att sprida erfarenheter och inspirera till engagemang kring hälsa. 14% uppger att de vill 
använda det själva. Detta kan tolkas som en mindre positiv attityd, då risken finns att det 
stannar hos individerna själva och inte leder till några konkreta åtgärder. Det kan även tolkas 
som en början på en attitydförändring som även kan leda till handling. I alla fall är det bara 
mindre del som svarat på detta, mera oklara sätt. 
 
3.4 Högt helhetsbetyget som visar en viktig skillnad mellan större och mindre/egen företag 
 
Helhetsbetyget är högt (7,8). Endast två har svarat under 5 (dvs mer meningslös än 
inspirerande). 69% har svarat 8 eller högre. Ser man på hur det fördelar sig så är männen 
något mer positiva än kvinnorna trots att de är få (medelpoäng 8,4 mot 7,7). 
 
Bland de olika representationerna fördelar sig medelpoängen så här i rangordning: 
 

 Medelpoäng Antal 
Projekt 8,3 7 

Mindre/egen ftg 8,1 16 
Offentlig sektor 7,7 19 

Större ftg 6,9 7 
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Bland rollerna är medelpoängen liknande för chefer och tjänstemän (runt 7,7) medan 
projektledare ligger högre (8,3). 
 
Resultatet talar för att Lust H bättre bör försöka få med och inspirera representanter från stora 
företag. Detta ter sig särskilt viktigt då deras personalansvar omfattar stora grupper. 
 
3.5 Positiv träff för lärande och utveckling 
 
Kommentarerna är överlag positiva. Från att dagen var bra organiserad och givande, att 
projektet är viktigt och måste spridas, till en önskan om fler träffar. Enda kritiken som 
framförs är att det var för kort. Det talar för att inspirationsdagen bidragit till 
erfarenhetsutbyte och lärande mellan deltagarna och kan leda till ett mer engagerat och 
utvecklat arbetsmiljöarbete i deras organisationer. Som en skrev i enkäten: 
 
Tack för en givande dag, jag ser fram emot att jobba vidare och ta hjälp av Lust H om så 
behövs. 
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Bilaga  
Resultat och urval av kommentarer från enkäten (Ästad) n = 52 
 
1. Kön 40 Kvinna 11 Man 
 
2. Representerar 19 Offentlig sektor 7 Större företag 
  16 Mindre företag/egen 7 Projekt 

3 Annat I Privat 
 
3. Roll 14 Chef /egen   13 Projektledare 16 Tjänsteman  

8 Annan I Privat 
 
4. Vad var den viktigaste orsaken till att du kom hit?  
13 information   28 intresse   7 kontakter    3 utsedd/rek 
Hur Lust H kan användas av oss i vårt arbete med utvärdering och utveckling av verksamheten. Knyta kontakter och den 
läkande platsen. Få kontakt med andra inom samma ”tanke”. Se vad som händer i länet. Få nya infallsvinklar. Inspiration till 
hur andra jobbar med hälsa. Brinnande intresse för personal- och arbetsmiljöfrågor. Vill följa vad som händer i Lust H 
projektet. Vidga mitt nätverk. Nyfikenhet och förväntningar på projektet. Jag behöver idéer för att kunna arbeta förebyggande 
på mitt arbete. Jobbar med friskvård. Viktigt projekt. Engagerad, driver detta frågor. Arbetar med hälsa på företag. Ta del av 
goda exempel. Blev tillfrågad. Nya ”vibbar”, lyssna på någon som inte jobbar med vård. Dela med mig av mina erfarenheter. 
Träffa andra företagare, öka kontaktnätet. Komma in i nätverket. 

 
5. Vad har du fått ut av förmiddagen? 
14 kunskap 10 kontakter  6 idéer   14 inspiration  
Bra info. Att jag sysslar med rätt saker. Trevlig, intressant avkoppling. Träffat andra med goda idéer. Jättekul. Bra, mycket 
var ändå bekräftelse på vad jag redan visste. Lust att gå vidare, tankar och tid till reflektion. Avslappning, energi. Fått ett par 
kontakter. Provat nya arbetsmetoder. Mycket inspirerande, fått ut en hel del kring det arbete jag själv bedriver, många tips 
samt nya kontakter (hälsopedagog). En del nya idéer. Träffat nya personer. Pratat, lyssnat. Nyfiken. Inspiration, kunskap och 
kontakter. Mycket, nya infallsvinklar och idéer. Bättre bild av vad som händer i Halland inom hälsa. Nya tankar och idéer. 
Nya kontakter som kan bli värdefulla för mitt arbete. Mycket insikt om mekanismerna bakom bl a stress. Bekräftelse på hur 
viktig hälsa är och behovet att skapa goda förutsättningar för att utveckla den. Mycket som man vill föra vidare. Positiv AHA. 
Nya vinklar och kunskap är alltid givande. Den fria målningen var rolig. Inblick i andras verksamheter ger inspiration. Några 
tips som vi kan arbeta vidare utifrån. Tankeväckande lösningar på problemet med stress och sjukfrånvaro. Fler nya kontakter 
genom givande samtal. Träffat människor som jag ska kontakta framöver. Spännande idéer på seminarierna.  
 
6. Hur vill du ta vara på och använda detta?  
20 i arbetet 5 sprida vidare   6 odla kontakter   7 för egen del 
Arbeta med att binda ihop hälsa med verksamhetsutveckling. Påverka. Utveckla vidare. Bilda hälsogrupp. Bidra till minskad 
stress. Arbeta vidare. Fundera vidare. Komma på fler träffar. Bilda nya nätverk. Hålla kontakt med andra i liknande 
verksamhet samt fortsätta gå på Lust H träffar. Att själv göra ett bra jobb inom min nya utbildning. I fortsatt arbete med hälsa 
på arbetsplatsen. Spännande. Anpassa till den egna organisationen, nätverk. Inga problem. Gå vidare i mitt eget arbete 
utifrån nya kontakter. Först och främst i det egna arbetet, gärna i nätverksform. Ska kontakta Hälsokraft. Fördjupa mitt 
engagemang om mänskliga sammanhang. Fortsätta och försöka ta nya kontakter. Försöka hjälpa till i arbetet med att 
förändra livsstilen hos folk. Lära mig mer, driva projekt. Försöka införa nytt arbetssätt på arbetet. Ta reda på mer. I 
utvecklingsarbetet. Ta med info till arbetsplatsträff. ”Starta eget” på hemmaplan. Ta vara på och arbeta vidare med den 
energi man fått idag. Funderar på att köpa lite färg mm att använda vid stressade situationer, delge andra mina upplevelser. 
Ha arbetssätt i bakhuvudet. Ev införa något i mitt hälsoarbete. Informera min arbetsplats och hälsogrupp vilka möjligheter 
som finns och hur vi kan jobba vidare. Söka möjlighet till att medverka i projektet, hur kan vår organisation använda AHA-
projektet. Förmedla till resten av arbetslaget, fundera hur jag ska använda det för mig och i mitt arbete, följa upp nya 
bekantskaper. Kommer att kontakta några. 
 
7. Vad tycker du som helhet om förmiddagen? 
   1                    X (7,8)     10 
Meningslös           Inspirerande 

 



 5

8. Andra kommentarer, reaktioner eller förslag på Lust H projektet 
Bra med nyhetsbrev och tankar om nätverk. För kort, kunde samlat oss under eftermiddagen. Parallellföredrag inte så lyckat, 
ville närvara vid fler. Fortsätt! Lite mer grupparbeten där man får presentera sig. Möjlighet att delta i fler seminarier, lite kort. 
Bra initiativ och mycket givande. Jag är glad att jag tog mig tid att åka hit. Var kommer vi görare in i bilden? Ser gärna en 
heldag med utbyte av erfarenheter, lite splittrat med ½ dag. Önskemålet hade varit att få delta i samtliga seminarier. Att den 
existentiella dimensionen kommer med (boktips: ”Yttre tryck – inre vila”). Bra organiserat, enkelt och lättsamt. Hoppas stödet 
från Lust H blir konkret och obyråkratiskt. Något kort. Mycket sympatisk ”nystart”, hur hålla ihop ”gänget” och allt som händer 
inom projektet, viktigt med ett tydligt och kraftfullt ”nav”. För kort när man ändå åker så långt, lägg på två timmar. Detta 
måste fortsätta efter projekttidens slut. Mycket bra programpunkter. Gör eftermiddagen till en frivillig del för de som åkt långt 
och vill stanna. Vill veta mera, jag hade ingen aning om att detta fanns. Bjud in kooperativ utveckling i Tvååker. Tack för en 
givande dag, jag ser fram emot att jobba vidare och ta hjälp av Lust H om så behövs.  
 
 
 


