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1. Formativ utvärdering 
Utvärderingsstrategin för Lust H-projektet har ett formativt syfte. Det innebär att 
utvärderingsinsatserna fokuserar på att samla in data som kan vara till nytta för utvecklandet 
av projektet. Resultaten ska återföras till projektprocessen och i första hand användas för att 
förbättra kvalitet och måluppfyllelse. Högskolans roll som utvärderare kan liknas vid en 
slags följeforskning. Vi följer och deltar i processen, samlar in data längs vägen och bidrar 
aktivt i lärandet i projektet. Vi ställer ibland kritiska frågor, inte för att döma utan för att ge 
nya infallsvinklar. Kunskapen som kommer fram är till för att förändra, inte bedöma. 
Målgruppen är i första hand team- och styrgrupp som ansvarar för att strategiskt leda 
projektprocessen. Utvärderingen inriktar sig mer på praktik och process än resultat och 
effekter.  
 
Denna delrapport är den elfte utvärderingsrapporten av Lust H-projektet. De tio tidigare har 
utvärderat och följt upp aktiviteterna. Varje delrapport bidrar med sina lärorika resultat. 
Denna undersökning riktades till projektets alla deltagare. Frågorna cirklar kring målen, 
nyttan och fortsättningen av projektet. Även denna gång är resultaten i första hand avsedda 
för den interna lärprocessen. Intresserade kan självklart ta del av rapporterna på Lust H:s 
hemsida men bör då ha i åtanke att syftet är lärande – inte kontroll. För mer information om 
formativ utvärdering se www.lusth.se
 
2. Metod 
När vi gjorde utvärderingsdesignen av Lust H ville vi försöka fånga en helhetsbild av vad 
alla deltagare tycker och får ut av projektet. Ett effektivt sätt att göra det på är med en 
kvantitativ deltagarenkät via webben. Fördelen är att man kan nå många på samma gång och 
att sammanställningen av resultaten underlättas. Nackdelen är att bortfallet kan bli stort, att 
frågorna inte kan vara för många och att svaren ger en ytlig bild av uppfattningarna. Enkäten 
skulle från början ha gått ut under hösten 2004, men pga problem med högskolans nya 
webbplats blev den möjlig först under våren 2005. 
 
Den bild som kommer fram är den av hur ett antal deltagare upplever situationen just då. 
Huruvida den speglar en mer objektiv bild är alltid svårt att säga med enkäter. Viktigare än 
den faktiska bilden är den förändrade bild som man kan få fram genom att göra samma 
enkät flera gånger med ett lämpligt tidsmellanrum. Då kan förändringen i resultaten säga 
något om effektriktningen. En bild säger inte så mycket om det absoluta läget. Däremot är 
en resultatbild alltid ett underlag för diskussion. De siffror och synpunkter som kommer 
fram kan fungera som en utgångspunkt för en relevant diskussion om projektets mål, nytta 
och framtid.  
 
Webbenkäten genomfördes i april 2005. Av 511 utskickade mejl kom sedan 135 enkätsvar 
in. Det ger en svarsfrekvens på 26 % vilket är för lågt för att ge statistisk säkerhet till 
utfallet. Dock visar utfallet på de demografiska variablerna stora likheter med utfallet på 
aktivitetsutvärderingarna, vilket stärker att bortfallet är jämt fördelat på de variablerna. Inget 
talar för att bortfallet skulle vara snedfördelat på något avgörande sätt.  
 
Tabell 1: Jämförelse utfall demografiska variabler (Fråga 2, 3 och 5) 

i  % Kvinnor/Män Offentlig/Privat Tjänsteman/Chef 
Aktivitetsutvärderingar 80/20 60/30 40/25 
Deltagarenkät 65/35 60/30 25/30 
 
Datasammanställning och statistiska beskrivningar har skett i SPSS och Word. 
Kommentarer och analyser bygger även på erfarenheter från tidigare utvärderingar av Lust 
H och aktivt deltagande i projektprocessen. Resultatet väcker frågor som bör diskuteras 
vidare och som är utvärderingens bidrag till projektutvecklingen.  

http://www.lusth.se/
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3. Resultat, analys och frågeställningar 
 
Nedan följer en genomgång av de viktigaste resultatdelarna och de frågor som därmed 
väckts i analysarbetet. En fylligare genomgång av varje fråga börjar på sid 7. 
 
3.1 Deltagarna 
En normal deltagare är enligt enkäten en kvinna (65 %) i 50-årsåldern (60 %) som arbetar i 
offentlig sektor (60 %) och bor i Halmstad (50 %). Hemsidan är välbesökt (85 %) men 25 % 
har inte deltagit på någon aktivitet. Dessa kan beskrivas som passiva då de inte varit med på 
en mötesplats för att träffa andra. Denna grupp passiva visar sig vid en närmare granskning 
bestå av ca 200 personer i projektet som helhet. Hälften av dem blev deltagare i projektets 
tidiga fas, deras svar är mer negativa än de aktivas och knappt hälften av dem är män. Vi vet 
väldigt lite om denna relativt stora deltagargrupp. Varför är de passiva då de är frivilliga 
deltagare? Vad hindrar dem att aktivera sig? Vad får de ut av sitt passiva deltagande? Det 
går inte att läsa ut av enkäten. Till det krävs en uppföljande undersökning. 
 
3.2 Måluppfyllelse 
Projektet har satt upp fyra mål: 

1. SAMVERKAN. Hållbara, gränsöverskridande, nytänkande samverkansformer ska 
skapas. Deltagande organisationer ska inom projekttiden ha engagerat sig i minst 2 
nya aktiva nätverk. I enkäten svarar 25 % att de har engagerat sig i ett nytt nätverk 
tack vare Lust H. 20 stycken anger att de är med i ett nytt nätverk och sex anger två 
nya nätverk.  

 
2. KOMMUNIKATION. Medvetenheten om kommunikationens betydelse för utveckling 

och lärande ska öka. Denna process ska stimuleras av nya kommunikationsformer 
och mötesplatser. Deltagande organisationer ska aktivt arbeta för detta. I enkäten 
svarar 22 % att de arbetar aktivt för detta och 18 stycken ger konkreta exempel. 

 
3. HELHETSFÖRSTÅELSE. Helhetsförståelsen för faktorer som påverkar hälsan på 

arbete och fritid och hur dessa samverkar ska öka. Deltagande organisationer ska 
uppleva en ökad förståelse för helheten. I enkäten upplever 30 % en ökad 
helhetsförståelse tack vare Lust H och 14 stycken ger konkreta exempel.  

 
4. UTVECKLING. Kunskapen om vad som stimulerar utveckling och lärande ska öka. 

Deltagande organisationer skall inom projekttiden öka medvetenheten om 
utveckling, dess hinder och villkor och pröva nya former för lärande och utveckling. 
Endast 11 % har provat nya former för lärande och utveckling, bara tre exempel ges. 

 
Att mäta måluppfyllelse av sådana här komplexa och svårfångade mål med hjälp av enbart 
ett par frågor, är ett otillräckligt sätt. Det ger en enkel, grov bild och lämnar stort utrymme 
för tolkningar av vad exempelvis ”nya former för lärande och utveckling” egentligen 
betyder för den som svarat. En ideal enkät hade behövt ett flertal frågor kring varje mål för 
att täcka in olika betydelser, men då hade enkäten växt i omfång och troligen hade färre 
svarat. Men även med flera frågor är enkäter trubbiga instrument för komplexa frågor. 
Resultatet måste därför ses i ljuset av detta och tas för vad det är. Inte en sann bild av 
måluppfyllelsen utan mer ett intressant resultat att diskutera utifrån och att jämföra med vid 
en mätning om ett par år igen.  
 
Vad kan vi då säga om måluppfyllelsen? Av projektets fyra mål har alltså tre en 20-30 % 
måluppfyllelse medan det fjärde når drygt 10 % efter två års verksamhet. Sett i ljuset av att 
problemområdet är komplext och att förbättringsprocesserna är långsamma, kan resultatet 
värderas som relativt bra inom den tid som gått. Den svaga måluppfyllelsen för det fjärde 
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målet är dock mindre bra. Det väcker frågor om hur detta mål särskilt kan stärkas och 
stödjas. En slutsats vi kan dra är att projektet är på rätt väg enligt svaren.  
 
En fråga som kan ställas är om 100 % måluppfyllelse verkligen är en realistisk målbild? När 
målen sattes var de kanske mer ett uttryck för en nedbrytning av visionen till mer konkreta 
mål. Inte för att de skulle nås inom tre år utan mer för att ha en tydlighet om i vilken riktning 
projektet skulle gå. Om projektet förlängs bör i så fall målbilden delas upp i delmål som kan 
tänkas vara rimliga att nå inom projekttiden.  
 
3.3 Nytta 
På frågan om vilken nytta man haft av Lust H svarar 25 % stor och 50 % liten. Detta kan 
tolkas som ett förvånansvärt svagt resultat med tanke på att aktiviteterna fått toppbetyg. Att 
alla de som utvärderat aktiviteterna, både under och en tid efter, som varit så positiva och 
beskrivit att de fått ut mycket som de tänker använda i arbetet, som de också tagit upp och 
där det i många fall har hänt något, ändå svarat att de haft liten nytta av Lust H är märkligt. 
Här kan det trubbiga sättet att mäta med få enkätfrågor visa sig igen. Nytta är ett inte helt 
enkelt definierat ord. Många ser kanske nytta som tydliga konsekvenser i den organisationen 
de tillhör och då blir svaret ”litet” eftersom önskan och förhoppningarna är större. I 
förhållande till graden av måluppfyllelsen stämmer dock resultatet väl överens. 25 % har 
svarat Ja på måluppfyllelsen och 25 % har också svarat stor nytta av Lust H.  
 
Även frågorna om erfarenhetsutbyte har ett liknande utfall. Endast 25 % har delat med sig 
mycket till och fått mycket kunskap och erfarenhet av andra. Att hela 75 % anger litet 
erfarenhetsutbyte ger anledning till flera frågor. Vad beror det på? Vill eller kan man inte 
dela med sig? Har envägskommunikationen dominerat på aktiviteterna? Vad kan göras för 
att öka erfarenhetsutbytet? Erfarenhetsutbytet och nyttan är centrala delar av Lust H-idén 
och vid en ev fortsättning av projektet bör dessa delar fokuseras och undersökas för att få 
mer kunskap om hur utbytet kan ökas. 
 
Notera att den positiva gruppen utgör 25 % i alla tre resultatområdena; måluppfyllelse, nytta 
och erfarenhetsutbyte. Om dessa till stora delar är samma personer finns det ett intressant 
samband mellan resultaten. Vi har då en mer positiv och en mindre positiv deltagargrupp. 
Ökad kunskap om dessa grupper, särskilt vad som skiljer dem, kan ge ett värdefullt bidrag 
till utvecklingen av projektet. 
 
3.4 Fortsättning 
I slutet av enkäten kommer ett antal öppna frågor om fortsättningen. Här har cirka 60 svarat. 
Av de 61 som svarat på vad som bör hända efter 2005 uttrycker 66 % att projektet bör 
fortsätta. Av dessa anger 41 % att det ska förändras och 25 % att det ska förlängas. Av de 34 
% som inte direkt skriver att projektet ska fortsätta, anger 18 % att projektet ska utvärderas 
eller följas upp, 8 % att det ska vara självgående och 8 % att det ska avslutas.  
 
Tabell 2: Vad ska hända med projektet efter 2005? (Fråga 25) 

44 % Förändra Fortsätt 
66 % 22 % Förläng 

Utvärdera 
18 % 

Utvärdera 
Följa upp 
8 % Självgående Avsluta 

16 % 8 % Avsluta 
 
På frågan vad individen kan göra för att förbättra hälsan i Halland svarar i princip alla att de 
kan göra det genom att aktivera sig på olika sätt. Arbeta, agera, prata och delta. Bland annat 
nämns att arbeta med förebyggande åtgärder och miljöfrågor i allmänhet, att utbilda och 
sprida kunskaper. 
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På frågan vad organisationen kan göra svarar nästan alla att aktivera sig på olika sätt. Delta, 
fokusera, prioritera, informera, motivera och utbilda. 20 % nämner samverka och lära. 
Särskilt nämns att öka sin kunskap och kompetens, att utbilda sina chefer och att arbeta mer 
förebyggande med bland annat systematiskt arbetsmiljöarbete. 
 
På frågan vad projektet kan göra dominerar svaren att fortsätta som tidigare (60 %). Olika 
förändringstankar uttrycker 35 %. Dessa beskrivs med ord som organisera, aktivera, påverka 
och bistå. Särskilt nämns att utbilda i olika varianter. 
 
3.5 Styrkor och svagheter 
Lust H är på rätt väg. Projektet har gett positiva effekter bland individer och organisationer. 
En fjärdedel av deltagarna i enkäten har haft stor nytta och nått tre av målen efter två års 
verksamhet. Övriga är på väg men har en längre sträcka att gå. Många uttrycker positiva 
effekter som kontakter, kunskap och inspiration. Det finns ett stort engagemang med många 
konstruktiva synpunkter och ett uttalat behov av ett projekt av denna typ. En klar majoritet 
av svaren vill att projektet fortsätter i någon form även efter 2005.  
 
Utvecklingsmålet har låg uppfyllelse. En stor del av deltagarna är passiva och deltar ej på 
mötesplatserna. Erfarenhetsutbytet har varit lågt, både när det gäller att dela med sig och få 
kunskaper. Nyttan och den praktiska tillämpningen i arbetet uppfattas inte som stor. Män är 
starkt underrepresenterade i projektet och medelåldern är hög. 
 
 
4. Diskussion om olika utvecklingsmöjligheter 
Nedan följer ett antal utvecklingsmöjligheter som är tänkbara utifrån resultatet, samt 
intressanta frågor som dessa väcker. Vilka möjligheter som bör prioriteras vid en ev. 
fortsättning är en viktig diskussion att föra med styrgrupp, politiker, finansiärer och 
intressenter.  
 
4.1 Kvalitativa  
1. Utbildning är ett behov som uttrycks av flera i enkätsvaren. Frågan är om det är Lust H 

som ska möta dessa behov eller om det är andra aktörer? Vad kan Lust H i så fall göra? 

2. Förebyggande åtgärder och mer konkret tillämpning av Lust H-idéerna i organisationer 
efterfrågas. Detta kan kopplas till den svagare uppfyllelsen av utvecklingsmålet. Här 
finns flera anledningar att fokusera på metoder och enkla, konkreta tillämpningar. 
Kanske behövs även ett mer direkt riktat stöd till organisatoriskt lärande med fokus på 
hälsoarbete? 

3. Erfarenhetsutbytet behöver stärkas. Detta kan kopplas till behovet av att stödja 
nätverken. Få har delat med sig till och fått erfarenheter av andra. Kan folk inte 
nätverka? Har envägskommunikationen dominerat för mycket på aktiviteterna? Behövs 
andra, nya mötesformer? 

4. Nyttan är inte så stor trots att aktiviteterna får toppbetyg. Vad beror det på? Finns det en 
stor grupp av deltagare som nöjer sig med att bli inspirerade, få mera kunskaper och 
träffa andra med liknande intresse. Varför använder de inte kunskaperna mer? Vad 
hindrar dem i organisationerna? Är det en ledningsbrist i strategiskt arbete som gör 
hälsofrågorna lågprioriterade? Eller en personlig kompetensbrist i hur man går vidare 
med utvecklingsfrågor? Hur kan nyttan ökas? 
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4.2  Kvantitativa 
5. Få fler aktiva deltagare. Genom att nå ut till fler personer ökar förutsättningarna att få 

större effekter. Men det gäller att få dessa aktiva. Det finns en stor grupp passiva 
deltagare. Vad beror det på? Utgör de en vilande potential som vill bli mer aktiva med 
rätt förutsättningar? Eller är det en grupp som bara formellt står som deltagare men där 
skälen är inaktuella och som egentligen vill/borde strykas från listan? Här behövs mer 
kunskap.  

6. Nå fler män. Kvinnor dominerar stort i Lust H men de manliga deltagarna visar i 
webbenkäten ett större intresse för projektet än vad som kommer fram på aktiviteterna. 
Är de en möjlig resurs? Behövs mer manligt utformade aktiviteter i Lust H? Eller har ett 
otraditionellt hälsoprojekt som Lust H lett av kvinnor, svårt att nå fler män?  

7. Nå fler yngre. Medelåldern är hög. Kan det innebära att en viktig målgrupp inte deltar? 
Hur kan man i så fall särskilt rikta sig till och få med yngre personer?  

 
4.3 Målgruppsprioritering   
En fråga man kan ställa sig inför en fortsättning är vilka målgrupper Lust H ska prioritera. 
Med visionen att samverka för att förbättra hälsa och tillväxt i Halland samt de mål som 
finns uppsatta längs vägen, är uppgiften hisnande för ett projekt oavsett resurser. Det går 
inte att nå alla i länet. Utifrån de resurser som Lust H har, blir då målgruppsdefinitionen 
viktig. Idag finns 500 deltagare varav 300 är aktiva. Är det en bra siffra? Blir det bättre 
effekt om antalet ökar till det dubbla? Eller gäller det att vårda och förädla de deltagare som 
finns? Eller bör istället vissa deltagargrupper prioriteras både bland befintliga och nya? 
 
En första strategi kan vara att prioritera kvantitet. Att öka deltagarantalet genom att nå nya 
målgrupper och se till att så stor del som möjligt är aktiv. Då kan möjligheterna till ökad 
samverkan, erfarenhetsutbyte och nytta öka rent kvantitativt. Utifrån enkätresultatet skulle 
projektet då söka få fler män, yngre åldrar och fler från näringslivet att komma till 
mötesplatserna.  
 
En andra strategi kan vara att prioritera kvalitet. Att inte sikta på fler nya deltagare utan 
istället arbeta för mer utbyte och nytta bland befintliga deltagare. Att djupare undersöka vad 
de och deras organisationer behöver för att få ut mer av projektet. Detta för att i sin tur leda 
till högre måluppfyllelse. Denna strategi kan paradoxalt nog leda till högre statistisk 
måluppfyllelse genom att minska antalet deltagare (de passiva). 
 
En tredje strategi kan vara att kritiskt granska vilken kategori dagens deltagare tillhör och 
ställa det i relation till vilka deltagare som kan anses vara de önskade ur ett 
förändringsperspektiv. Det kan hypotetiskt vara så att flera av dagens deltagare är ”fel” 
deltagare. Fel i meningen att de inte har roller och positioner som ger effekt i 
organisationerna. Dessa är intresserade av Lust H, går på aktiviteter och är jättenöjda, men 
de kan inte använda resultatet mer än som egen, personlig utveckling. Lust H-inspirationen 
stannar där. Den överförs inte till organisatoriskt lärande och leder ej till 
organisationsutveckling. Det skulle kunna förklara de relativt låga siffrorna på 
måluppfyllelse och nytta. En grov hypotes är att den positiva 25 %-gruppen hör till ”rätt” 
deltagare. De har roller och positioner där de kan använda kunskaperna och erfarenheterna 
från Lust H. 75 % är i så fall ”fel” deltagare. De kommer till och gillar Lust H, men de kan 
eller vill inte göra så mycket av det.  
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Genomgång av webbenkät fråga för fråga med analys och kommentarer  
 

I bilaga 1 finns fullständig redovisning av de öppna frågorna. 
I bilaga 2 finns själva webbenkäten 

 
Population ca 511 antal svar =135  svarsfrekvens: ca 26 % 
 
 OBS! Sifferresultat nedan är i de flesta fall avrundade till närmsta femtal. 
 
 
Tabell 3: Jämförelse boendekommun (Fråga 1) 
 Aktivitets 

utvärderingar 
Deltagar- 
enkät 

SCB 

Halmstad  45 % 50 % 25 % 
Varberg 25 15 20 
Hylte 10 15 5 
Falkenberg 10 10 15 
Laholm 5 5 10 
Kungsbacka 5 5 25 
Halmstad är klart överrepresenterat och dominerar stort bland deltagarna. Lust H är till 
stora delar ett Halmstadprojekt. Även Hylte är starkt representerat. Kungsbacka är svagt 
representerat. Kan förklaras av avståndet till Halmstad, närheten till Göteborgsregionen 
och kungsbackapolitikernas svala intresse för Lust H (kommunen är ej medfinansiär). 
 
Tabell 4: Kön (Fråga 2) 
kvinnor 65 % 
män 35 
Mönstret består. Kvinnorna dominerar. Lust H är ett kvinnoprojekt. Fler män har dock 
svarat än vad som kommer på aktiviteterna där siffran varit 10 – 20 %. En tänkbar 
förklaring kan vara att män har större tillgång till en personlig dator och är mer 
teknikvana. En annan förklaring kan vara att män mer tycker till om Lust H än deltar. De 
prioriterar en högskoleenkät men ej en Lust H-aktivitet. Ytterligare en förklaring kan vara 
att aktiviteterna inte passar för män, att formen blir alltför riktad till kvinnor och hindrar 
männen att komma? Behövs mer manligt utformade aktiviteter i Lust H? Eller är det så att 
Lust H fått en kvinnostämpel för att formerna och metoderna är otraditionella? Tänker män 
för traditionellt för att lockas till ett otraditionellt projekt eller är män mindre intresserade 
av hälsa? En fråga man kan ställa är om det är möjligt att nå fler män med ett otraditionellt 
hälsoprojekt lett av kvinnor? Vad mer kan i så fall göras? Eller är 20 % män på 
aktiviteterna kanske ett godtagbart resultat och målsättningen att nå fler män kan strykas? 
 
Tabell 5: Vem representerar man (Fråga 3) 
offentlig sektor 60 % 
företag 30 
Fler företagare har svarat än vad som deltagit på aktiviteterna där de utgjort ca 20 %.  
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Tabell 6: Vilken befattning har man (Fråga 5) 
chef 30 % 
tjänsteman 25 
projekt 20 
annan 25 
 Något fler chefer har svarat än vad som kommit på aktiviteterna där siffran varit ca 25 %. 
Klart färre tjänstemän har svarat på webbenkäten än vad som kommit på aktiviteterna där 
siffran varit ca 40 %.  
 
Tabell 7: Ålder (Fråga 7) 
under 35 år 10 % 
35-44 30 
45-54 30 
55- 64  25 
65-   5 
 
 
Tabell 8: Ålder fördelat på kön 
  ålder Total 

  -34 35-44 45-54 55-64 65-   
kön kvinna 13 27 31 14 1 86 
    15,1% 31,4% 36,0% 16,3% 1,2% 100,0% 
  man 2 10 12 20 3 47 
    4,3% 21,3% 25,5% 42,6% 6,4% 100,0% 
Total 15 37 43 34 4 133 
  11,3% 27,8% 32,3% 25,6% 3,0% 100,0% 

 Medelåldern är hög bland deltagarna i Lust H. Enligt enkäten är medelåldern runt 50. 
Männen har klart högre medelålder än kvinnorna. Offentlig sektor har klart högre 
medelålder än företagen. Är detta ett problem? Hypotes: För att hälsoarbetet ska få effekt 
bland personalen, krävs stöd från toppcheferna och engagemang och insatser från 
mellancheferna. Om Lust H i huvudsak når äldre chefer och tjänstemän, blir effekterna 
lägre än om fler yngre hade omfattat målen. Slutsatsen blir då att Lust H behöver inrikta sig 
mot yngre målgrupper, dvs under 40-45 år. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabell 9: Ålder fördelat på vad man representerar 
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Tabell 10: Aktiv (Fråga 8 Vilka Lust H aktiviteter har du deltagit i?) 
20 - 25 %  i snitt på varje aktivitet 
25 %  ej deltagit på någon aktivitet 
Att en fjärdedel ej deltagit på någon aktivitet är intressant. Vid en närmare granskning har 
ca 200 deltagare i Lust H ej varit på någon aktivitet. Dessa kan kallas passiva deltagare 
eftersom de inte varit med på en mötesplats och träffat andra, medan de som varit på en 
aktivitet kan kallas aktiva. Hur har de passiva blivit deltagare? Vad innebär deltagandet för 
dem? Vad får de ut av sitt passiva deltagande? Varför kommer de ej på någon aktivitet? 
Enligt Lust H:s deltagarförteckning är ca hälften av de 200 passiva deltagarna, personer 
som lagts in under projektets uppbyggnad och tidiga aktiviteter, innan teamet tillsattes. 
Cirka 20 % är personer som önskat information från Lust H eller blivit inlagda genom tips 
från andra. Cirka 20 % är politiker. Kan projektet i början ha lockat till sig ett antal 
personer som sedan blivit besvikna eller avskräckta att fortsätta aktivera sig?  
Av de passiva i denna enkät är 45 % män. Resultatet talar för att en större andel av Lust 
H:s manliga deltagare är mer passiva än de kvinnliga. Har Lust H tidigt fått en stämpel som 
hindrar många att aktivera sig, särskilt män? En jämförelse mellan aktiva och passiva visar 
inte oväntat att de aktiva är mer positiva. 
 
 Tabell 11: Jämförelse aktiva och passiva deltagare (medelpoäng) 

Fråga 
 

Aktiva 
n=101 

Passiva 
n=34 

14 
18 
20 
21 

4,7 
4,6 
4,3 
4,4 

3,5 
2,9 
2,3 
2,9 

11 18 21 25 2 77
14,3% 23,4% 27,3% 32,5% 2,6% 100,0%

0 1 1 2 0 4
,0% 25,0% 25,0% 50,0% ,0% 100,0%

1 1 3 0 0 5
20,0% 20,0% 60,0% ,0% ,0% 100,0%

2 5 3 3 1 14
14,3% 35,7% 21,4% 21,4% 7,1% 100,0%

0 8 5 0 0 13
,0% 61,5% 38,5% ,0% ,0% 100,0%

1 0 7 2 0 10
10,0% ,0% 70,0% 20,0% ,0% 100,0%

0 4 3 2 1 10
,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 100,0%
15 37 43 34 4 133

 Offentlig sektor

11,3% 27,8% 32,3% 25,6% 3,0% 100,0%

Ideell förening 

Projekt 

Större företag 

Mindre företag 

Enmansföretag 

annat 

representerar 

Total

-34 35-44 45-54 55-64 65- 
ålder

Total
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Tabell 12: Hemsida (Fråga 9 Har du besökt Lust H:s hemsida?) 
ja 85 % 
nej 15 % 
Hemsidan är välbesökt. 
 
Tabell 13: Nätverk (Fråga 10 Har du och din organisation engagerat er i ett nytt aktivt 
nätverk tack vare Lust H?) 
ja 25 % 
nej 75 % 
En positiv siffra. Redan efter knappt två år har en fjärdedel engagerat sig i ett nytt nätverk 
tack vare Lust H. 25 % av dem är chefer och representerar företag, vilket också är bra.  
 
Tabell 14: Exempel (Fråga 11 Om Ja - hur många? Ge exempel.) 
20 st  har engagerat sig i minst ett nytt nätverk 
6 st  har engagerat sig i minst två nya nätverk (se bilaga)  
Ett klart positivt resultat. 20 anger engagemang i nytt nätverk och sex anger två nya 
nätverk, vilket får betraktas som ett gott resultat.  
 
Tabell 15: Kommunikation (Fråga 12 Har du och din organisation arbetat aktivt för att nya 
kommunikationsformer och mötesplatser kommit till stånd tack vare Lust H?) 
ja 22 % 
nej 78 % 
 Även detta är ett positivt resultat. Var femte deltagare har arbetat aktivt för nya 
kommunikationsformer och mötesplatser tack vare Lust H. 25 % av dem är chefer och 
representerar företag, vilket också är bra.  
 
Tabell 16: Exempel (Fråga 13 Om Ja, ge exempel.) 
18 st har arbetat aktivt för nya kommunikationsformer och mötesplatser (se bilaga) 
 
Tabell 17: Helhetsförståelse (Fråga 14 Anser du att du och din organisation upplever en ökad 
förståelse för helheten tack vare Lust H? Välj en siffra mellan 1 (Nej, inte alls) och 10 (Ja, i mycket 
hög grad) 
ja (6-10) 30 % 
nej (1-5) 70 % 
30 % upplever en ökad helhetsförståelse tack vare Lust H vilket är bra. Av dessa är 40 % 
chefer och representerar företag. Också positivt. 
 
Tabell 18: Konkret (Fråga 15 Om Ja, hur märks det konkret?) 
14 ger konkreta ex på ökad förståelse för helheten (se bilaga) 
 
Tabell 19: Lärande och utveckling. (Fråga 16 Har du och din organisation provat nya 
former för lärande och utveckling tack vare Lust H?) 
ja 11 % 
nej 89 % 
Endast 11 % har provat nya former för lärande och utveckling. Av dessa är 35 % chefer och 
20 % från företag. Detta tycks vara det svåraste målet att nå. Kanske nya former inte är så 
lätt att prova för att man ej kan dem. Då behövs det troligen mer hjälp och stöd. En annan 
förklaring kan vara att lärande är komplext – man kan ha varit med om något nytt men inte 
uppfattat det som lärande. En tredje förklaring kan vara att dessa processer tar lång tid och 
inte går att se effekter av på bara ett par år. 
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Tabell 20: Exempel (Fråga 17 Om Ja, ge exempel) 
3 ger ex på nya former för lärande och utveckling (se bilaga) 
Ett magert resultat. Lust H:s metoder är troligen svåra att kopiera. Open Space (som två 
anger som exempel) är ett mer tydligt metodkoncept än övriga aktiviteters upplägg. 
Resultatet talar för ett behov av mer enkla modeller och metoder som deltagarna kan ta hem 
till sina organisationer och tillämpa utan extra resurser. Ska Lust H genomföra 
utbildningsdagar om metoder? 
 
Tabell 21: Nytta (Fråga 18 Vilken nytta har du och din organisation haft av projektet Lust H så här 
långt? Välj en siffra mellan 1-Ingen alls och 10-Mycket stor) 

stor 6-10 25 % 
liten 1-5 75 % 
Endast en fjärdedel har haft stor nytta av Lust H. Ett märkligt resultat då 
aktivitetsutvärderingarna gett mycket höga poäng. Kan det vara så att det finns en stor 
grupp av deltagare som inte gör så mycket av Lust H-informationen? De nöjer sig med att 
bli inspirerade, få mera kunskaper och träffa andra med liknande intresse. Dessutom hör 
nästan alla i den passiva deltagargruppen hit. Resultatet ger anledning till fördjupade 
studier av dessa deltagare. Varför använder de inte kunskaperna mer? Vad hindrar dem? 
Vad kan göras för att få ut mer nytta? Ytterligare en förklaring kan vara att förväntningarna 
på nytta är högre och handlar om tydliga positiva effekter som lägre sjuktal och liknande.  
Av dem som svarat stor är 30 % chefer och 40 % från företag, vilket i sig är bra.  
 
Tabell 22: Vad (Fråga 19 Vad har nyttan mest bestått av?) n=60 
24 st  kontakter 
22  kunskap/lärande/utveckling 
13  inspiration/engagemang/stöd/idéer
1  resultat/färre sjukskrivningar  
Resultaten överensstämmer med de som kommit fram tidigare från aktivitetsutvärderingarna 
(se bilaga för fullständig redovisning) 
 
Tabell 23: Delat erfarenheter (Fråga 20 I vilken grad har du och din organisation DELAT 
MED ER av era kunskaper och erfarenheter inom Lust H? Välj en siffra mellan 1-Inte alls 
och 10-Mycket) 
mycket 6-10 25 % 
lite 1-5 75 % 
Bara 25 % har delat med sig mycket av sina kunskaper och erfarenheter. En låg siffra då ett 
av syftena med Lust H-idén är just att skapa arenor för gränsöverskridande 
erfarenhetsutbyte. Vad beror den på? Kan de ej dela med sig? Har inte något att dela med 
sig av? Vad kan göras för att ändra detta? En tolkning kan vara att 
envägskommunikationen dominerat för mycket på aktiviteterna. Presentationer av ny 
kunskap, erfarenheter och goda exempel har skett av ett fåtal experter, medan den stora 
majoriteten deltagare mest lyssnat.  Kan det sättas in andra åtgärder eller behövs aktiviteter 
med ett annat upplägg för att stimulera mer erfarenhetsutbyte mellan deltagarna? 
 
Tabell 24: Fått erfarenheter (Fråga 21 I vilken grad har du och din organisation FÅTT kunskaper 
och erfarenheter av andra inom Lust H? Välj en siffra mellan 1-Inte alls och 10-Mycket) 
mycket 6-10 25 % 
lite 1-5 75 % 
Även här är 25 % som fått mycket kunskaper och erfarenheter av andra en låg siffra.  
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Tabell 25: Du (Fråga 22 Vad mer kan DU göra för att förbättra hälsan i Halland?) n=64 
44 st arbeta/agera 
13  prata/informera 
4  vara frisk 
3  delta/engagera mig  
Av dem som anger arbeta/agera nämns särskilt att börja eller fortsätta med förebyggande 
åtgärder (5 st), ta upp/driva miljöfrågor i arbetet (4 st), öka medvetenheten och dela med 
sig av kunskaper (3 st), etablera eller fortsätta med egen verksamhet (3 st) samt utbilda i 
miljöfrågor (2 st). Flera av de övriga tar på olika sätt upp att fortsätta med det hälsoarbete 
som de håller på med, att få fram faktorer som påverkar hälsa och att påverka attityder. (se 
bilaga för fullständig redovisning) 
 
Tabell 26: Organisationen (Fråga 23 Vad mer kan DIN ORGANISATION göra för att 
förbättra hälsan i Halland?) n=54 
43 st delta/aktivera/fokusera/prioritera/informera/motivera/utbilda 
8  samverka 
3  stödja/lära 
I den stora gruppen nämns särskilt att öka kunskap och kompetens och utbilda, särskilt 
chefer (5 st), att prioritera hälsofrågor och arbeta mer strategiskt (4 st), att arbeta mer 
förebyggande (2 st) samt att fokusera systematiskt arbetsmiljöarbete (2 st). I övrigt handlar 
det om olika förslag på arbetsplatsen och i företaget, som att kartlägga ohälsa, ordna 
föreläsare, prova nya investeringar. (se bilaga för fullständig redovisning) 
 
Tabell 27: Projektet (Fråga 24 Vad kan projektet göra under 2005 för att stödja dig och din 
organisation så att ni kan göra ovanstående?) n=58 
36 st fortsätta 
15  organisera/aktivera/påverka/utbilda 
5  bistå/kontakta 
2  inte mycket 
Här nämns särskilt att utbilda i olika varianter (7 st) och att öka deltagandet i Lust H, 
särskilt fler företag (2 st). Bland övriga synpunkter nämns att få deltagarna mer aktiva, att 
skapa mer erfarenhetsutbyte och visa på organisationers nytta av att delta. Förslag finns på 
studiebesök, debatter, riktade insatser mot skola och organisera samverkan mellan facken 
(LO-TCO-SACO). (se bilaga för fullständig redovisning) 
 
Tabell 28: Efter 2005? (Fråga 25 Vad anser du bör hända efter att projektet är slut i januari 
2006?) n=61 
40 st förläng/fortsätt i någon form/förändra 
21  utvärdera/avsluta (utvärdera 8 st, följa upp 3, självgående 5, avsluta 5) 
Av de 61 som svarat tycker 66 % att projektet bör fortsätta. 34 % anger att projektet ska 
utvärderas eller avslutas. Av de 66 % som tycker att projektet ska fortsätta, anger 44 % att 
det ska förändras i någon form och 22 % att det ska förlängas.  
Bland dem som angett fortsätt i någon form/förändra nämns särskilt att stödja nätverken (3 
st). Det trycks på att vara mer konkret (2 st), att stötta redan initierade projekt och att nå 
nya målgrupper. (se bilaga för fullständig redovisning) 
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Bilaga 1 
 

Sammanställning av svar på öppna frågor  
 
Fråga 11  

11. Om Ja - hur många? Ge exempel. 
Initierat hälsa på arbetsplatsen   strukturerat arbete med rehab planer 
Nätverk mellan sex företag 
INTE I ROLLEN SOM POLITIKER 
Ja i det nätverk som startar den 2/3 i Lust H:s regi 
Jag har bara varit medveten om Lust H någon månad och därför inte deltagit i några aktiviteter. 
Ett antal samverkansprojekt är på gång. 
Natur och Hälsa 
Eftersom jag inte varit aktiv i någon träff - visar siffrorna inte rättvist - har endast deltagit i liten grad på hemsidan 
Både tillsammans med andra större privata företag, och med mindre nätverk tillsammans med andra med  
samma funktion. 
Ett nätverk för "hälsoinformatörer" inom offentlig sektor. 
Ja har fått kontakter som jag inte hade en möjlighet tidigare att komma i kontakt med. Personer är viktigare än  
nätverken. 
Folkhälsonätverket 
Ja, vi har bildat ett nätverk ihop med Dormer Tools, Albany, Ge Kås Ullared och vi själva på Stora Enso Hylte. 
Ja, delar av organisationen har deltagit i delar av Lust H´s arrangemang. Jag har svårt att uppskatta hur många. 
Ett nytt nätverk 
Ett som nu upphört, men resulterat i ytterligare konstellationer. 
jag har knutit kontakt med personer som jag annars inte skulle hittat 
1 st. Startade ett nätverk hösten 2004 med 3 företag, Dormer Tools, Albany och Gekås. Har haft ett möte i feb  
och ska ha ett i sep. 
Naturens betydelse för hälsan 
Etvå - Nätverk för företag i ungefär samma storlek (antal anställda och liknande bransch) och ett med kontakter  
sedan tidigare plus att nya tillkommit via Lust-H 
3-4 st 
Ett, än så länge. Hälsoprojekt. 
Inte ännu. Men kanske snart. 
Natur hälsa nätverket i Halland, har föreläst för dem men även tagit del av deras arbetssätt och  
olika verksamheter. 
Natur och Hälsa Inspirerat till uppstart av nätverket Hälsokraft för kvinnliga företagare i Hylte Inspirerat 
till ett Arbetsmiljöprojekt som startar upp nu i mars i Hylte 
hälsonätverk Campus Varberg 
Träffar där både offentlig och privat sektor möts. Vi som träffas jobbar med liknande uppgifter –  
friskvårdsanställda - och byter idéer, stöttar och ger feedback.  
För mig en mycket viktig grupp då man kan känna sig väldigt ensam i sin roll. Vi träffas regelbundet. 
Natur och Hälsa i Halland nybildad förening med årsmöte den 11 mars-2005.kl. 11.00 
Halmstads Kulturförvaltning kontaktade mig för en prova-på dag för anställda i kommunen.  
Jag skulle leda två grupper i frigörande måleri som ett led i ett projekt för att undersöka om kultur kan  
användas för att förbättra teamwork och hälsa i arbetslag i kommunen. Projektledare är Martin Odd.  
Jag kan inte tänka mig annat än att Lust H på något sätt inspirerat denna aktivitet. 
Den kommunala friskvården har utvecklats 
Tack vare Lust-H har jag kommit i kontakt med personer som jag nu har glädje av i Hälsocenter i Halmstads  
Kommun. Där har vi aktiviteter för sjukskrivna både av traditionell karaktär med gympa grupper samt med  
målar och musikinriktning, samt natur-hälsa-odlar grupper. 
1. Nätverk för hälsopedagoger med liknande arbete 2. Nätverk för organisationer som samarbetar med AFA 

2
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Fråga 13 
13. Om Ja, ge exempel. 
 
Var med om två grupper på open space med "samarbete mellan alternativ medicin och landstingsvård",  
samt "friskvård inom skolan för eleverna". Inget större intresse från andra visades därav svalnade intresset. 
HAR TAGIT INITIATIV ÖVERLÄGGNINGAR ANG. KULTUR OCH HÄLSA. BL.A. MED PERS.KONT. OCH  
HALLANDS LÄNSTEATERFÖR. OCH MUSIK I HALLAND SAMT MED KULTURARBETSFÖRMEDLINGEN osv 
Ja i vårt hälsoprojekt "Hälsa - sunt liv i Hylte" 
Försökt förmedla kontakt mellan olika aktörer 
skickat in uppgifter om vår organisation till Lust H, deltagit i inspirationsförmiddag i Ästad med två korta workshops 
Hälsa 
Olika seminarier där man också har haft workshops 
Nya sätt att arbeta på vid möten och träffar 
Inte inom området som LustH jobbar utan försöker ta lärandet i projektet till andra områden exempelvis inom  
Hälsoteknik 
Se ovanstående punkt 11. Dessutom har jag inom LustH bidragit till att sammanföra människor för samverkan. 
Vi tog initiativet till vårt nätverk. 
Införande av kulturkort i Halmstads kommun 
Samverkan klinikmöten eller annan info med t.ex. natur, tipspromenad med diskussionsunderlag rörande  
klinikfrågor. 
Genom att delta i ex. Open space, bjuda in LustH till våra aktiviteter osv. Ge av våra erfarenheter. 
kreativa träffar samt andningspaus inför sommaren 
Mentorprogram och föreläsningar Kompetensutveckling och Lust H. 
Kontakter med andra som arbetar med kommunikation i sitt arbete 
mötesträffar med personalgruppen från hela Region Väst 
Vi har efter detta fått inspiration och skapat ett nätverk där hälsoarbetande inom offentlig sektor i södra  
Sveriges kommuner är involverade. Hälsonätet. 
möten och workshops 
Natur och hälsa projekt 
Via studieförbundet Medborgarskolan erbjuder jag cirklar i Frigörande måleri. Intresset ökar stadigt. 
Vi använder oss av en variant av "open space" metoden vid frukostmöten etc. 
Projektet hälsokraft arbetar med att främja hälsa genom en rad olika friskvårdsaktiviteter 
Länsteaterföreningen hade redan ett projekt igång, Kultur är Hälsa, vi fick hjälp av Lust H att arrangera  
kultur och Hälsa i Varberg 
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Fråga 15 
15. Om Ja, hur märks det konkret? 
Nya projekt 
Då jag inte deltagit i så många träffar utgår jag från min tidigare erfarenhet och jämför med informationen på  
hemsidan samt den träff jag varit på.  Jag upplever att lust H försöker ge en mycket bra helhetsbild alltifrån  
kulturens inverkan till ekonomi och styrförhållandens inverkan på hälsa. 
NATURLIGTVIS SVÅRT ATT UTTALA SIG OM IFALL DET BEROR PÅ DET ENA ELLER ANDRA MEN  
GENOM INFO I KS OCH PERS.BEREDN, OSV SÅ HAR MAN SATT FOKUS PÅ DETSAMMA. 
Genom de olika aktiviteter som anordnas via Lust H och som inspirerar och engagerar 
Vi tycker oss ha haft ett stort förståelse för helhetens betydelse för hälsan redan innan. Därför är det svårt  
att se hur just Lust H har påverkat oss. 
Att vi måste arbeta med ledarskap, administration och kommunikation parallellt i olika utvecklingar.  
Dessutom att hälsa är både privat och jobb - helhetsförståelse 
Verka för att helheten tillgodoses 
I mötet med andra deltagare har jag tagit del av andra organisationers sätt att arbeta med hälsa 
Halmstads kommun är för stor för att alla ska veta om vad som pågår, dock tycker jag att det har gett ökad  
förståelse hos vissa nyckelpersoner o det är viktigt. 
Inhämtat kunskap i samband med LustH som jag har stor nytta av i mitt eget arbete. 
Vi är mer medvetna, tydliga. Använder våra kontorsträffar till diskussion, analys. 
jag tycker att lust H har uppmärksammat mig på samband som jag själv tänkt på men som nu blivit mera  
tydliga och erkända 
Med de olika innehållen och inriktningar av aktiviteter så får vi en bra översikt för att bättre se helheten 
God idé - kulturkortet - mottagen, bearbetad och därefter "Halmstadifierad" 
Det är inte så många i organisationen som kommit i kontakt med LustH 
Bra med en organisation som spänner över Halland som helhet. 
Vi lägger mer tid på att diskutera hälsofrågor idag än tidigare. Dels pga ökat fokus inom organisationen  
dels tack vare mer fokus från samhället i stort och när man träffar andra människor från andra  
företag/organisationer som t.ex. vid era träffar. 
Jag fick med mig min chef (personalchef på ekonomi och hälsa dagen) vilket gav en helt annan förståelse 
till mitt arbetsområde och kompetens ifrån ledningen på företaget. Mereffekter av hälsosatsningarna. 
Det dyker upp som ett samtalsämne lite då och då. Tyvärr lite osäker på hur stor roll lust h har spelat i detta 
Svårt att säga i en stor organisation som kommunen, men det är ju en aktiv disk. i samhället kring dessa frågor.
Mer diskussioner om hälsofrågor! 
Fler samtal om naturens betydelse för hälsan 
Vi försöker få en ökad förståelse. 
Inte direkt tack vare LustH, ligger i tiden att man insett att hela miljön och situationen runt människan är  
av betydelse för välbefinnande och hälsa 
Det går ej att skilja på hur medarbetarna mår och ekonomi 
Vi har sakta men säkert börjat lyfta fokus på hälsa istället för ohälsa. 
Ökat intresse, inspiration etc 
Vi arbetar i riktning med naturen som en resurs för hälsa 
Kanske inte "tack vare Lust H" - eftersom jag varit intresserad av detta länge. Men jag rekommenderar alla  
som är intresserade av det jag gör att kontakta Lust H och delta i nätverkandet där! Många blir glada över  
möjligheten. 
samarbete och inspiration 
Inom de olika förvaltningarna är det cheferna som har att ansvara för att friskvårdsarbetet på resp.  
förvaltning utvecklas i riktning mot ett synbart resultat 
Nya diskussioner finner grogrund. 
Genom att samarbetet med arbetsgivaren har blivit bättre. Större förståelse för våra medlemmars hälsa och 
vårt arbete att bidra till detta. 
När man får höra om goda exempel 
Eftersom vi redan hade en projektidé om att se kulturen ur ett hälsoperspektiv är det svårt att svara på frågan. 
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Fråga 17 
17. Om Ja, ge exempel. 
nytt projekt 
Vi har provat Open Space varianten 
INTE PÅ POLITIKERNIVÅ MEN DET HAR SÄKERT SKETT EN UTVECKLING BLAND DE INBLANDADE  
TJ.MÄN. 
fler diskussioner och mer kommunikation där man vågar ifrågasätta 
Vi har sökt mer utbildning inom natur som rehabilitering för att kunna använda detta framöver. 
Openspace 
Svårt igen i denna stora organisation 
Friskvårdssatsningar 
Möten 
Nej - men så har jag inte deltagit i alla utbildningstillfällena! 
Projekt hälsokraft arbetar inte bara med att främja hälsa utan mycket aktivt för att förebygga ohälsa. 
Genom att på olika sätt aktivera sjukskrivna personer. 
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Fråga 19 
19. Vad har nyttan mest bestått av?  
Inspirerande tankar och idéer, diskussioner samt bra nyhetsbrev 
egen utveckling 
nätverk 
Möjlighet till att träffa andra som är intresserade av området hälsa samt att kunna få ta del av erfarenheter  
och information. 
Nya kontakter 
Bra informationskanal för att få veta vad som händer i Länet. 
kontakter 
TROR ATT DET HAR FÅTT UOPP ÖGONEN PÅ MÅNGA SK FOLKVALDA ATT VI GICK IN I ETT  
PROJEKT DÄR INGEN VISSTE UTGÅNGEN. DETTA ÄR SOM BEKANT NÅGOT OVANLIGT I DESSA  
SAMMANHANG DÄR MAN OFTAST VILL VETA VAD SOM SKALL SKE. JAG HELA LUST H PROJEKTET  
SOM ETT SAMHÄLLSPROJEKT OCH DÄR VI SKALL PRÖVA OLIKA MÖJLIGHETER OCH SÄTT ATT  
FÖRSÖKA KOMMA TILLRÄTTA MED DETTA STORA SAMHÄLLSPROBLEM. OBS INGEN HAR JU FACIT.
Genom att deltaga i aktiviteter som anordnats och genom det nätverk som startar den 2/3 
Inspiration 
Vi fick ett visst moraliskt stöd genom att det fanns många andra intresserade att se holistiskt på hälsa. 
tankeverksamhet och spåning av idéer 
Att få höra om olika goda exempel. Detta skapar tankar och kommer i längden att på verka vårt arbete och  
kontakter i en positiv riktning 
Lärande 
Nytt lärande 
Min personliga utveckling. Eftersom jag är sjukskriven betyder positiva möten positiva tankar som leder till  
mer må bra. Detta kommer att komma min organisation till godo så småningom. 
Ökad kontakt med andra med samma funktion 
Kunskap 
Kontakter med övriga intressenter.  idéutbyte. 
Lärande hur vi måste arbeta för att driva utveckling 
Möjligheten att dra nytta av erfarenheter oavsett privat eller offentlig verksamhet. 
Förebild i hur arbetet kan bedrivas 
Träffarna vi har genom vårt nätverk med de andra företagen. 
Jag tror att vi har varit dåliga på att sprida Lust H´s budskap, för få inom organisationen vet om syftet. 
Nya insikter och idéer 
Ger information om projekt som är på gång inom länet. Man träffar andra egna företagare. Hoppas kunna  
knyta nya intressanta och givande kontakter för eventuellt samarbete. 
Nya kontakter 
kontakter 
Fått, skapat nya kontakter, en bredare syn på helheten, att det finns andra alternativ en de traditionella. 
Idédiskussion på Lust H:s kontor tillsammans med projektledningen. Vilka aktiviteter kan man organisera  
för att öka livskvaliteten hos långtidssjukskrivna fackmedlemmar? 
Träffpunkt för aktiva och engagerade människor 
Konferens om ekonomi och hälsa i Varberg 
Har fått information om olika aktiviteter som finns i länet. 
Vi har fått insikt i att just vårt företag ligger långt fram i sitt hälsoarbete jämfört med många andra.  
Vidare fått exempel på nya former att arbeta med, även om vi inte ännu hunnit praktisera det. 
Att få inblick i hur andra arbetar och att få nya infallsvinklar på hälsoområdet. Nya namn och föredragshållare.
Nytt mötes- och diskussionsforum för att se hur och vad andra gör. Ett seminarium runt Hälsa & Ekonomi 
Möta andra organisationer och verksamheter. 
Kontakter och en mötesplats. 
tips och idéer, tex. kring sjukanmälansförfarandet 
nya intryck 
Deltagande i aktiviteter. 
Nätverkskontakter 
Idéer 
Att folkhälsofrågorna blivit belysta utifrån ytterligare ett synsätt och aktör. Ytterligare ett forum att möta andra 
som har intresse för frågorna. 



 18

Ett ökat engagemang. 
Hjälpt till att få upp hälsofrågor på agendan 
Se sambandet mellan friskfaktorer och ekonomi 
Kontakter, det seminariet vi var på i Varberg var mycket lärorikt och givande. 
Kontakter med andra deltagare och mycket lärorikt seminarium som jag deltog i. 
Möten med andra och allt vad det kan medföra - nya tankesätt, ideér, tillvägagångssätt. 
Ökad kunskap om den egna organisationen samt kopplingen till hälsa 
Finna intresserade av natur och hälsa 
Fått lyssna på intressanta projekt 
Open Space gav inspiration. många bra möten. 
Kontakter - Nätverk! 
ökad kunskap om pågående projekt 
Vi har mött personer på Open Space i Halmstad som vi fortfarande har kontakt med. 
Nyhetsbrev. 
Antalet sjukskrivningsdagar visar en nedåtgående trend. 
Större kontaktnät som underlättar den praktiska vardagen. 
Att ta tillvara kunskapen vi har fått genom Lust H arrangemang. 
Knyta kontakter 
Eftersom vi redan hade en ide och så småningom också ett projekt kultur är Hälsa så utgick jag ifrån att  
Lust H uppgift skulle vara att hjälpa oss i att ex arrangera möten seminarium, att förmedla oss i deras  
kontaktnät, att kanske också hjälpa oss att finna användbara kontaktnät etc 
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Fråga 22 
22. Vad mer kan du göra för att förbättra hälsan i Halland? 
Via kliniken som jag arbetar på fortsätta att behandla och ge kunskap om kost, motion etc. vilket ger  
klienterna möjlighet till ett friskt liv i harmoni och balans även efter behandlingen. Samtidigt ställa mig till  
förfogande för att sprida kunskapen om en sund livsstil. 
Mer diskussion, konkreta åtgärdsförslag, enkla uppföljningsbara förslag 
Jag har inte drivit några frågor vidare ännu därför är alla siffror mycket låga. Det beror på mitt engagemang  
och inte projektet i sig 
arbeta med miljöfrågor som ren luft, rent vatten, minska utsläpp äta närproducerat påverka arbetsmiljön i  
rätt riktning,  driva frågor om rökförbud, folkhälsoarbete tillse att våra planer efterlevs. 
Fler måste komma med på arenan. Speciellt de företag som har lyckats att vända trenden-ökad hälsa 
Vara ett föredöme, dela med mig av den kunskapen jag har. Visa att jag bryr mig om andra, arbeta  
förebyggande istället för efterhjälpande. 
satsa på friskvård via arbetet 
Fortsätta arbeta långsiktigt, strategiskt och kontinuerligt i tvärsektoriell samverkan. 
FÖRST MÅSTE ALLA BLI MEDVETNA OM ATT DE HAR ETT EGET ANSVAR FÖR SIN HÄLSA.  
HÄR SKULLE MAN NATURLIGTVIS ÖNSKA SIG ATT DET FANNS ETT "MOROTS-SYSTEM"  
UTBILDNING OCH INFO TILL DET UPPVÄXANDE SLÄKTET ÄR LÅNGSSIKTIGT VIKTIGT.  
VI MÅSTE FÅ FRAM LEDARE SOM BRYR SIG OM SIN PERSONAL. ARBETSKAMRATER EMELLAN  
MÅSTE OCKSÅ BRY SIG. T.EX. GENOM ATT HA KONTAKT MED VARANDRA ÄVEN NÄR NÅGON  
SKULLE BLI SJUK. VI MÅSTE HA FRAM "BRYOMOLOGER" NYTT YRKE SOM KAN OCKSÅ KAN  
OCH BÖR INGÅ I ALLA YRKEN. 
Få fram faktorer som påverkar hälsa, livsstil och psykosocial arbetsmiljö hos vår personal Genom att  
uppmuntra engagemang för dessa frågor Genom att underlätta för arbetsledare och personal att skapa  
friskare arbetsplatser 
Har inte varit aktivt deltagande i Lust-H- processen. Bara fått nyhetsbreven. Jag själv Kan via min  
arbetsgivare bättre arbeta för att förmedla de kunskaper, tips och idéer jag får genom olika nätverk.  
Om vår arbetsplats mår bättre är de ju en del av hälsan i Halland.  Kan även förmedla samma kunskaper,  
tips och idéer till Lust-H-deltagare om jag blir mer aktiv i detta nätverk. 
Jag håller mig frisk och nöjd själv. 
få in mer förebyggande åtgärder samt få in mer egenansvar på de enskilda personerna. 
Engagemang 
Dela med mig av erfarenheter av t ex Hälsotramparprojektet på Länssjukhuset. 
Utveckla de projekt som är på gång inom området ytterligare. 
Få till en mötesplats mellan "folket" och de som bestämmer, politikerna och tjänstemännen. 
Jag kan genom att peppa mina kollegor att använda sig av friskvårdspengarna, öka sitt välbefinnande.  
Själv tränar jag flera ggr i veckan på gym och det har fler i organisationen möjlighet att få pengar till. 
Att fokusera mera på det friska 
Gå ut och berätta om bra och lyckade insatser som vi har gjort. Dela med sig av sina erfarenheter! 
Genom att förändra attityder till socialförsäkringen, dess syfte och regler. Detta sker vid möten med  
arbetsgivare och fackliga organisationer där jag går igenom utvecklingen sedan 1998, kostnader,  
troliga orsaker, aktörer (medskyldiga) och olika tillvägagångssätt för att komma till rätta med situationen. 
Rikta hälsoinformation mot personer i chefsbefattning. Det är dessa som kan bestämma större beslut om  
ex cykelbanor, friskvårdssatsningar mm. 
Fortsätta med det hälsoarbete som vi har satt igång med inom vår förvaltning. 
Engagera mig i de mötesplatser som arrangeras. 
Få in hälsoaspekten som en prioriterad och integrerad del av styrning, ledning och uppföljning av 
verksamheten 
Öka allas medvetenhet. Mera kunskap till allmänheten, via studiecirklar, skola - skolbarnen tar hem kunskap, 
föräldragrupper, pensionärsorg, politiska partier och företagen-arbetsgivarna. Försöka få "alla med på båten  
samtidigt", kanske nu när Hälsan i Halland presenteras i höst. Media måste vara med och vara uthålligt tema 
över tid inte dagssländor. 
Efter avslutat projekt kommer resultat och kunskapsspridning - Rapporter/möten inom Stora Enso.  
- Forskningsrapporter som utges av Arbetslivsinstitutet. - Artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter.  
- Presentationer på inhemska och internationella konferenser. 
Jag har inte varit LustH´s kontaktperson o ej heller engagerat mig i div föreläsningar mm, har ändå i mitt  
uppdrag att arbeta hälsofrämjande o fortsätter så. (Lust H har till stor del handlat om arbetsplatsen o då  
Halmstads kommun är engagerad i AFA-projektet har det nog upptagit en större del av tid o engagemang  
hos berörda tjänstemän.) 
Jag kan genom utbildningar, föreläsningar och rådgivande konsultationer enskilt och i grupp underlätta vid  
rehabilitering, göra rehabiliteringsutredningar , ha samtal för att korta sjukskrivningar, förbättra arbetsklimat  
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genom grupputveckling, konflikthantering och ledarskapsutveckling. Förebyggande kan jag erbjuda kurser i  
personlig utveckling samt hur man hanterar stress och förändringar för att förebygga negativ stress. 
Bidra till att människor i olika positioner diskuterar hälsofrågorna utifrån ett "möjlighetsperspektiv" och inte 
 fastnar i ett problemorienterat synsätt. 
gemensamma aktiviteter som är trivsamma, trygga, roliga. Har en hälsoinspiratör 
som journalist kan jag välja att ta upp ämnet hälsa och särskilt då de samband mellan hälsa och  
natur/kultur/helhet som lustH fokuserar på 
Minska vårdköerna. Påverka attityder, ansvar för sin egen hälsa! Mer fokus på det friska. Bättre ledarskap. 
Fortsätta att driva lokala projekt 
Fortsätta arbeta i nätverksform och erbjuda olika träffar, kurser. 
Påverka politiker mfl om betydelsen av fysisk aktivitet för hälsan och på detta sätt öka anslag till  
organisationer som arbetar med frågan. Påverka sjukvården att skriva recept till motion (sk FaR) 
Vi arbetar redan idag med samverkan i olika sammanhang med olika företag. 
Dela med mig av mina erfarenheter till andra jag träffar som verkar i andra sammanhang än jag själv gör 
Fortsätta hitta möjligheter och vara proaktiv och sprida detta budskap. 
Fortsätta utbilda och inspirera såväl individer, grupper och organisationer. 
fortsätta driva det strategiska folkhälsoarbetet vidare genom befintliga kanaler 
Än fler intressanta föreläsningar om arbetsmiljöns betydelse för hälsan. Konflikter, förändringstakten,  
avsaknad av delaktighet, jämställdhetens betydelse mm. Interaktiv teater och värderingsövningar.  
Riktat till både chefer och medarbetare. 
Fortsatt politiskt arbete för att ge ökade möjligheter att arbeta för att förbättra hälsan i Halland 
Sprida information om vad som pågår inom forskning och praktiskt arbete. 
Delta i de anordnade föreläsningar och träffar som arrangeras. 
Som folkhälsoplanerare förväntas det mer att jag arbetar ut mot patienter/befolkning. Tyvärr inte så  
mycket med arbetsmiljö/personal. Det jag gjort när det gäller personal är att vi ska får en rökfri miljö och  
är engagerad i vår personalklubb. Vi försöker jobba med de mål som finns i Folkhälsopolicyn samt de  
Nationella folkhälsomålen. 
fortsätta missionera om beröringens betydelse för hälsan 
Lyfta fram medarbetarkraften att tro på människan. 
Se till att det blir fler "medmänniskor" som kan ta del av människans livssituation och framför allt när det är 
kris. 
Genom att arbeta för att etablera ett antal s k FunSportCenters i Halland. Ett ökat utbud av aktiviteter knutna 
 till "rolig motion" är nödvändigt för att vi i Halland ska nå nya grupper i hälsoarbetet. Det mesta av det som  
sker annars når bara de "redan frälsta". 
Jobba långsiktigt med målinriktade och organiserade hälsofrämjande och förebyggande åtgärder i 
samverkan. 
Arbeta aktivt i både det stora och på mindre plan. 
Fortsätta fokusera, 
Se till att jag själv mår bra och att ge positiv energi till mina arbetskollegor 
Vi arbetar med hälsofrågor. Vår affärsidé är hälsosam lönsamhet för våra kunder. Vi erbjuder arbetsgivare  
verktyg som ökar lönsamheten hos företaget/organisationen genom att de anställdas hälsa ökar.  
Syftet är att åstadkomma positiv hälsoutveckling för arbetstagare och ökad lönsamhet för arbetsgivare. 
Sälja vårt verktyg som just gör detta. Vi säljer hälsosam lönsamhet till företag. 
Fortsätta med det som är påbörjat. Jag tror på att hålla fast vid sin idé. 
Kommunicera behovet och möjligheterna 
Verka mot mindre, medelstora företag och privata personer i friskvårdsfrågor. Utveckla konceptet  
Natur och Hälsa. 
Arbeta med arbetsmiljöfrågor, hälsobefrämjande arbete inom sjukvården 
Jag fortsätter att erbjuda Frigörande målning till alla som är intresserade av avstressande tekniker. 
riktade insatser för att stärka svaga grupper 
Fortsätta att påverka arbetsgivarna att förebygga/gå in tidigt vid ohälsa hos anställda. 
Belysa dessa frågor inom främst personalutskottet. Kräva att kommunens personalenhet i allt större  
omfattning nyttjar/samordnar egen verksamhet med Lust H. Syftet med den samordningen borde bl.a.  
vara att komma åt erfarenheter inom hela Halland. 
Jobba med rehab. Upplysa om förebyggande insatser. 
Har inget svar på p 20 - 21. Positiva insatser på arbetsplatserna genom aktiva friskvårdsinsatser  
Det skall finnas hälsoinspektörer på arbetsplatserna. 
Börja att arbeta i förebyggande syfte. 
Vi gör vad vi kan i vårt projekt Kultur är Hälsa 
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Fråga 23 
23. Vad mer kan din organisation göra för att förbättra hälsan i Halland? 
Samt att fortsätta ha handen utsträckt till skolmedicinen och andra alternativ/ 
komplementärmedicinare för samarbete. På så sätt bidra till en öppenhet utan revirtänkande som ger  
bästa möjlighet att göra svenskarna friskare. 
Mer aktivt delta i debatten, jobba mer förebyggande 
Dessa frågor och många fler måste vi tillsammans arbeta med 
Öka deltagandet - sprida kunskap 
Fokusera mycket mer på ledarskap. Ställa krav på alla chefer. Utbilda chefer, ge dem kunskap och verktyg  
för att arbeta med hälsofrågor. 
Implementera det hälsofrämjande synsättet i organisationen. 
Genom att informera ännu mer mina möjligheter att förbättra människors hälsa. 
FRAMGÅR DELVIS I SVARET PÅ FRÅGA 22. MER INFO I SKOLAN OCH LEDARSKAPSUTBILDNING  
SAMT TEAMUTBILDN. ÄR MYCKET VIKTIGT. 
Genom vårt projekt "Hälsa-sunt liv i Hylte" och vad det mynnar ut i för handlingsplaner och konkreta åtgärder 
Eftersom min arbetsplats är ett sjukhus så skulle hela sjukvården kunna arbeta mer förebyggande och  
hälsobefrämjande och inte vänta tills folk blir sjuka och behöver vård. 
Det finns mycket jag skulle vilja göra, men för närvarande tycks det inte vara möjligt. Vi har bland annat  
utarbetat ett projekt där arbetsgivarna, FK, fackföreningar och ABF skulle samarbeta kring  
långtidssjukskrivningar. Vi fick ingen finansiering. Vidare har vi ett program för att utbilda Livsstilscoacher – 
 än är kursen inte fulltecknad. 
Vi arbetar med folkhälsa och redan efter Lust H: s principer, därför har vi genom Lust H exv inte fått någon  
ny förståelse för helheten, utan vi arbetar redan utifrån ett helhetsperspektiv. Däremot är det alltid intressant  
att få goda exempel, nätverka och få ta del av andras erfarenheter.  Det vi kan göra för att förbättra hälsan 
 i Halland är att marknadsföra oss bättre så allt fler får reda på att vi finns och vad vi förmedlar, nå ut till  
kommunerna och landstingen bättre samt samordna verksamheten som bedrivs bättre så det  
hälsofrämjande arbetet i Halland blir mer effektivt. 
Ge stöd till olika förslag som kan förbättra hälsan. 
Motivera till mer samåkning/cykling/promenader och minskad bilkörning 
Hjälpa till att föra ut de Goda exempel som finns inom området samt framförallt försöka lära av dessa och 
föra in detta i den egna organisationen. 
Det är ett långsiktigt arbete med dessvärre, rätt många mentala uppförsbackar. Jag tror på positivt tal om  
friskvård och inom min organisation pågår några friskvårdsprojekt som dock inte är inom Lusth.  
En lyftteknikkurs pågår och kan nog följas av fler liknande projekt. 
Få en ökad insikt om ledarskapets betydelse och att våga prova nya och annorlunda investeringar 
Ett fortsatt aktivt arbete för ökad hälsa på vårt eget företag, vilket förhoppningsvis ger ringar på vattnet.. 
arbeta mer på hälsofrämjande arenor + tänka på vår egen personals hälsa 
Kartlägga och informera om ohälsans utseende. 
Fortsätta med salutogent tänkande och promotivt arbete, så som lättsmält information om hur var och en  
kan öka sin personliga hälsa etc. 
Fortsätta med implementeringsarbetet gällande hälsofrågor inom vår förvaltning. 
Hela tiden påpeka betydelsen av kopplingen mellan hälsa, utveckling och tillväxt i Halland 
Få in hälsoaspekten som en prioriterad och integrerad del av styrning, ledning och uppföljning av 
verksamheten 
Arbeta med att få i gång det systematiska arbetsmiljöarbetet på varja arbetsplats genom AFA-metodiken. 
Vi arbetar med den dagligen på alla nivåer, men behöver systematiseras. 
Dela med oss av vår kunskap, se till att våra egna medarbetare (1000 personer) har en bra hälsa. 
Halmstads kommun tänker inte på hälsan i Halland, endast hälsan i Halmstad, tyvärr, men så är det.  
Jag tror att ambitionen är hög men kunskapen för liten. Viktigt att fortsätta arbeta med att lyfta hälsofrågan. 
Bidra till att skapa många goda exempel vad gäller arbetsplatser som upptäckt nyttan och glädjen med att 
 arbeta med hälsofrågorna både utifrån ett lönsamhetsperspektiv och ett allmänmänskligt perspektiv. 
Vara dom vi är 
fler program (UR) i ämnet 
Påverka attityder, ansvar för sin egen hälsa! Mer fokus på det friska, förebyggande friskvård. 
Prioritera dessa frågor på dagordningen 
Ordna föreläsningar på arbetsplatsen. Fortsätta inspirera och ge nya infallsvinklar på hälsa motion mm. 
Vi kan vara delaktiga i olika projekt som anordnas 
Fortsätta på det påbörjade arbetet med helhet inom hälsoarbete; friskvård, sjukskrivningstal/frisktal bl.a. 
Börja gräva där vi står. Påverka de människor som arbetar i företaget och på så sätt nå många människor  
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och deras familjer, detta leder förhoppningsvis till ett ökat hälsomedvetande hos många Hallänningar. 
Arbeta långsiktigt, strukturerat och med tydliga mål och ansvarsfördelning. Öka kompetens runt hälsa &  
arbetsmiljö, för såväl ledare som medarbetare. 
se till att folkhälsoperspektivet lyfts fram i olika viktiga sammanhang kring planering, budget redovisning  
styrning etc 
Jobba med etik, mångfald, jämställdhet, delaktighet mm. 
använda sig och deltaga i det som anordnas av högskolor, föreningar och närverk. 
Öka förståelsen för vikten att arbeta med hälsofrågor. Bestämma sig för att lyfta upp dessa frågor på  
dagordningen. 
Mycket, just nu börjar en stor arbetsmiljöutb. för chefer och arbetsledare inom kommunen för att förbättra  
hälsan och få ner sjuktalen 
Framförallt arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vara mer tillåtande när det gäller  
anställningsformer, förändrade och anpassade arbetsuppgifter.  Vara mer generös när det gäller enkla 
 former av uppmuntran och belöningar som motionskort etc. 
Vi fortsätter jobba mot de mål som finns i Folkhälsopolicyn samt de Nationella folkhälsomålen. från hösten  
kommer vi också att ha resultaten från befolkningsenkäten som gjordes under 2004. 
Utbildning Nya metoder Bättre struktur och kontinuitet Bättre omvärldsbevakning 
Att jobba mot ett gemensamt mål- alla. 
Arbetar ensam. 
Lyfta folkhälsofrågorna till en mer strategisk nivå. Verka mer för hälsofrämjande än för tertiärprevention. 
Jobba mer med arbetsmiljö tex. 
erbjuda ett koncept innehållande konkreta verktyg hur företaget själv kan lära sin organisation att befrämja  
hälsofaktorer 
Sälja vårt verktyg som just gör detta. Vi säljer hälsosam lönsamhet till företag. 
Låta mig få fortsätta det jag påbörjat. 
Bjuda in till föreläsning och inspirationsmöten avseende behovet av kunskap kring hälsa 
Verka mot mindre , medelstora företag och privata personer i friskvårdsfrågor . Utveckla konceptet Natur  
och Hälsa. 
Arbeta mot hälsobefrämjande sjukvård. Där du som medarbetare oavsett var patienten dyker upp inom  
Hälso- och sjukvård tar upp frågor som rör alkohol, tobak, fysisk aktivitet och kost. 
- är inte med i någon organisation! 
satsa mera på hälsofrämjande utbildning och forskning 
Vårt projekt "Hälsa på arbetsplatsen" kommer under 2005 att mer handgripligen implementeras och  
förhoppningsvis framöver ge mycket för hälsan i kommunen. 
Sprida information om uppnådda resultat på området - bättre hälsa fysiskt, psykiskt och socialt. 
Öka samarbetet med arbetsgivaren. 
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Fråga 24 
24. Vad kan projektet göra under 2005 för att stödja dig och din organisation så att ni kan göra ovanstående?
Har tyvärr inte följt projektet noga sista tiden 
Inte mycket 
Fortsätta med inspirerande träffar ge metodstöd och inspiration 
Belysa fördelarna med att man deltar aktivt 
Bistå med ledarskapsutbildningar, där fokus är på hälsa, vad vi kan göra för att få vår personal att må så bra 
som möjligt, hantering av sjukfrånvaro och rehabilitering. Dela med er av goda erfarenheter, goda exempel. 
Anordna föreläsning med Bodil Wennberg om Eq för skola, arbetsliv osv. 
Bjuda in mig att informera. 
TROR DET ÄR MYCKET ATT I OLIKA SAMMANHANG FÖRA UT DETTA BUDSKAPET. KANSKE MAN  
SKULLE TA FRAM EN BRA LISTA PÅ DETSAMMA DVS EN ÅTGÄRDSLISTA. 
Genom att det nätverk som startas blir en givande mötesplats  Genom att förmedla kunskap och nya rön  
Genom informationsdagar och utbildningsdagar så att man kan få ta del av andras erfarenheter och 
kunskaper 
Fortsätta vara mötesplats och stimulator 
Bjuda in företrädare för Hälso- och sjukvården till en diskussion om mest kostnadseffektiva arbetssätt för att 
 få hallänningen till att må bättre och behöva mindre sjukvård. 
Anordna möten med tema: 1. Hur samarbetar vi för att förebygga sjukskrivningar och rehabilitera  
långtidssjukskrivna. 2. Vad ska vi med Livsstilscoacher till? Eller något liknande. 
Fortsätta med sitt goda arbete 
Aktivera politikerna. 
Anordna fler aktiviteter med temat natur/miljö/hälsa för att öka nätverket och samarbetet mellan de olika  
intressena samt visa sambandet. 
Nå ut ännu mer! 
Finnas till 
Det har jag ingen anig om. Min position i organisationen ger mig inte den kunskapen. 
Anamma synsättet att utbilda i Friskfaktorer istället 
Fler goda exempel! Konkreta sådana! 
Sammankalla till en sittning med aktuell rubrik.  Exempelvis "Varför är vi frånvarande på grund av 
sjukskrivning? Trötthet? Bråk med chefen? Strejk på dagis? Sjukdom?" 
Ge idéer på hur andra offentliga förvaltningar har gått till väga i frågan. 
Kunna ge tips och råd på föreläsare inom hälsoområdet. 
Ordna mötesplatser Kommunicera lärandet i projektutveckling 
Fånga upp idéer och anordna mötesplatser 
Nätverksträffar 
Dra igång projekt enl 22. 
Bra inspirationsdagar och föreläsningar. 
Jag vet att Lust H´s ambition var att stödja verksamheterna med det de saknade/önskade, men jag tror att  
det hade varit lättare om LustH hade haft ett mer konkret uppdrag från början för att sedan vara behjälpliga  
i den individuella utvecklingen. Kunskapen om hälsa är olika stor o har olika inriktning. Förslagsvis behöver 
 man redan nu visa på den nytta som organisationen har upplevt/fått för att stimulera till en vidare fortsättning.
Förhoppningsvis kan jag den vägen hitta kanaler för att få förmedla min kunskap och dela med mig av  
min kompetens. 
Bidra till att sprida information och kanske arrangera träffar som ligger i linje med ovanstående. 
fortsatta seminarier 
Inget mer som det känns nu, tycker att det varit ett stort urval av aktiviteter. Hemsidan är bra. 
Organisera samverkan mellan huvudskyddsombud från olika fackliga huvudorganisationer under Lust H:s  
ledning. LO pratar med LO-folket, TCO-förbunden håller sig för sig själva, SACO syns inte till alls i någon  
samverkan. Här kan Lust H göra en god insats! 
Påverka offentlig sektor att satsa mer på frivilligorganisationer 
Har inget konkret svar i dagsläget. 
Fortsätta med nätverksbyggandet - skapa mötesplatser likt det jag deltagit i, då möjligheten till  
erfarenhetsutbyte bjuds. 
Fortsätta att inspirera och engagera på det sätt Lust-H redan gör. 
Erbjuda seminarium med fokus på ledarskap och sambandet hälsa & ekonomi. Hålla oss informerade om 
FoU,  
lagar/föreskrifter och utbildning/aktiviteter/litteratur inom hälsa/arbetsmiljö/samhälle. Visa på goda exempel. 
Hjälpa till att visa goda exempel. Kanske ordna studiebesök mm. 
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Genom att visa på konkreta positiva resultat stärker projektet förutsättningarna för arbete med hälsan i 
Halland 
Förhoppningsvis fortsätta förädla arrangemangen på olika orter i Halland till låga kostnader. 
Precis det de gör. Ordna inspirerande och informativa träffar och vara den mötesplats som behövs för att  
det ska bildas nätverk. 
Vår organisation behöver jobba aktivt med frågorna i sitt inre arbete. Kan inte se att det yttre stödet i det  
läge vi är nu 2005 har någon avgörande betydelse. 
Vet inte. Jag samarbetar med Folkhälsochefen och övriga hälsoplanerare i Halland. 
Bidra till ovanstående (pkt 23) 
Att fortsätta med bra föreläsningar och utbildningsdagar. 
Är osäker på detta. Vi får väl träffas och prata om det... 
Fortsätta att jobba ihärdigt med att lyfta frågorna ur olika perspektiv 
Utbilda. Gemensamma träffar med föreläsare t.ex. 
Anordna utbildningar och seminarier, uppmuntra projekt inom området. Riktade insatser mot skola för att  
arbeta med ämnet, diskutera livsstil och vikten av uteaktiviteter och lek för framtidens Halland - våra barn! 
Ta personliga kontakt med oss 
Verka för att öka deltagandet vid olika aktiviteter. 
Få alla deltagarna lite mer aktiva och att Lust H ska vara en spjutspets när det gäller träffar om hur man  
främjar hälsan i Halmstad. Mer föreläsningar där det samtidigt finns tid till att utbyta erfarenheter mellan  
deltagarna. 
Skapa möten med både "gamla" och nya människor. Gärna med olika teman. 
Inbjuda till möten där dels varje boende kommun kan utbyta erfarenheter på hemma plan samt även i en  
större utsträckning fler möten där förutsättningarna för utbyte av erfarenheter inte låses fast utan deltagarna  
kan under en dag välja vad de vill kommunicera kring kanske kan varje organisation få , typ 10 min och 
 beskriva sin verksamhet och knyta kontakter kring vad de kan erbjuda de andra etc. liknande man gör på  
frukostmöten. Samkväm runt frukost som senare genererar att de som vill kan föreläsa kring ngt. intressant 
 allt alla inbjudna möts öppet för att förmedla det de vill få fram, få ut av gemenskapen etc. 
Marknadsföra föreningen Natur och Hälsa i Halland 
Många känner fortfarande inte till Lust H?! Kanske lite bättre marknadsföring? Komplettera med  
utbildningskvällar så att de som inte kan delta på dagtid fortfarande har en möjlighet att få uppleva Lust H. 
göra det mera synligt 
Försöka påverka politiskt så att arbetsgivarna ges större möjligheter/stöd för ovanstående 
Vårt begränsade engagemang beror snarare på vår begränsade möjlighet att deltaga, än på Lust H. 
Förmedla nya rön som utvärderingen har resulterat i 
Fortsätt i samma anda. Föreläsningar och diskussioner har varit mycket givande. 
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Fråga 25 
25. Vad anser du bör hända efter att projektet är slut i januari 2006? 
Då jag inte följt utvecklingen sista tiden vet jag inte med säkerhet. 
Om det ska fortsätta bör tydligare och enklare mål sättas, vad vill vi uppnå? Konkretare och mer synligt. 
Jag har varit på Ästad en förmiddag. Det är allt. Tyvärr. Som verksamhetschef inom äldreomsorgen har 
 jag inte kunnat prioritera LustH. Men nu går jag in i ett skede där det finns utrymme för detta. Åker till  
Kurorten med sex personal, på en spännande föreläsning hoppas jag. Detta ska bli början på något nytt för oss!
Projektet bör permanentas 
UTVÄRDERA- SPECIELLT BELYSA 
Utvärdera projektet, vad kan vi dra för nytta av projektet? Försöka att nå ut till så många som möjligt med  
alla goda erfarenheter/exempel vi lärt oss i projektet. MVH Lars Davidsson Arbetsmiljöingenjör 
uppföljning 
Det bör även i fortsättningen finnas ett forum där olika organisationer ocg företag på ett naturligt sätt kan 
 träffas och ta hjälp av varandra. Hur detta skall finansieras är en av de viktigaste frågorna under 2005 så  
att inte hela projektet LUSTH rinner ut i sanden och inte får en fortsättning. 
Att de nätverk som startats upp fortsätter på eget engagemang. 
TROR DET ÄR VIKTIGT ATT DET HELA FORTSÄTTER I NÅGON FORM. DET ÄR JU EN PROCESS  
SOM MAN SATT IGÅNG. REGION HALLAND BÖR INRÄTTA EN TJÄNST SOM HÅLLER IHOP DET HELA. 
 TJÄNSTEN KAN NATURLIGTVIS KOMP. MED NÅGOT ANNAT. DET HELA ÄR JU EGENTLIGEN 
 FOLKHÄLSO-FRÅGA. 
Någon form av fortsättning så att man inte tappar de människor som har engagemang för dessa frågor  
och att det finns möjligheter att fortsätta arbetet med att förbättra hälsan i Halland 
Jag tror det är viktigt att det fortsätter. 
förlängas och riktas in mot mer konkreta lösningar 
fortsatt uppföljning på de projekt som startat. 
Jag hoppas att vi medlemmar i projektet kan fortsätta att nätverka utan Lust H:s hjälp och att projektet  
på så sätt fortlever. 
Utvärdering 
Någon form av fortsättning - det behövs alltid vara levande. 
En återsamling efter tio år där man utvärderar vad som härstammar från projektet 
Fortsättning naturligtvis. Bygga nätverk och skapa personliga kontakter är det viktigaste som finns. 
Att de traditionella aktörerna blir mer insiktsfulla och börjar samverka kring det friska FK - AF - LAN –  
Regionen - LO - TCO - Svenskt Näringsliv - AV - Landstinget m.fl. 
Jag tycker att det är viktigt att ha tänket kring hälsa inom verksamheten. Det jag ser som Lust-Hs framtida  
arbete är att vara ett bollplank och inspirera till hälsofrämjande insatser. Att jag svarar lite knapphändigt  
beror på att jag har bytt arbetsuppgifter inom Lt och i verkligheten gått från ord till handling. 
Lust H som en kommunikationsplattform bör vara kvar men kanske  mot fler arenor och med fler teman 
Om inte näringslivet tagit till sig budskapet och nätverk bildats på initiativ från LustH, bör detta projekt avslutas. 
Förhoppningsvis fortsatt kontakt via nätverk. 
Jag tycker inte att LustH bör fortsätta i sin nuvarande form. Exakt hur fortsättningen ska ser ut vet jag inte i  
dagsläget. 
Fortsättning så att kunskapen om projektutveckling, lärande och hälsoförbättringen kan hämtas hem.  
Tre år är för kort tid för att se resultat. 
Hoppas på en fortsättning i någon form. 
Viss verksamhet i LuST H bör bli en naturlig del av verksamheten vid Region Halland 
Alla projekt måste leda fram till något det måste vara tanken vid starten. Använd kunskapen som projektet  
givit och gå vidare i de former som visat sig vara framkomliga. Så länge vi har höga ohälsotal så finns jobb  
att göra. Kommer alla ungdomar in på arbetsmarknaden idag+ om inte är det en stor utmaning för framtiden,  
utan meningsfull sysselsättning och pengar blir man sjuk. Hur har vi tagit tillvara vår invandrade arbetskraft? 
Ge stöd till dem som har kommit igång så att de kan fortsätta på egen hand. Återkoppla till resp verksamhet  
vad/vilka som har engagerat sig inom vilket område så att man på lokal nivå kan stödja dem i sitt fortsatta  
arbete. Se 24. 
Att självgående nätverk har bildats. 
Att Region Halland på något sätt permanentar rollen som sammanhållande instans för "hälsofrågor i 
framkanten" 
någon form av ambassadörer i varje kommun vore bra, som inspiratörer för ett fortsatt arbete 
Hemsidan bör i någon form vara kvar. Kanske ett stor möte för en "avslutning". 
Fortsätta på samma sätt som tidigare. Inspiration behövs fortlöpande. Personalomsättning i deltagande  
organisationer gör att det alltid finns något nytt och lockande för några/många. 
Det vore positivt om det kunde fortsätta med det jag skrivit i frågan ovan! 
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Eftersom jag inte hört något negativt under projektets gång utan tvärt om - har Lust-H fyllt ett stort tomrum.  
Vi som arbetar med hälsa är oftast väldigt ensamma på arbetsplatserna och behöver ett forum att träffas  
och diskutera. Mycket för att själva må bra men även för att föra utvecklingen framåt. 
Att LustH får mandat att fortsätta sitt arbete som en naturlig verksamhet i ett långsiktigt och processinriktat 
 hälsoarbete för ett friskare Halland. 
Någon form av stöd behövs även i fortsättningen. Kanske höja målen! 
Efter utvärderingen kommer vi att ta ställning till vad som ska hända efter projektets slut 
Stöd skall finnas så att åtminstone närverken kan fortsätta. 
Innan projektet slutar bör framtiden diskuteras med alla berörd för att ta reda på hur väl effektmålen har nåtts.  
En fortsättning bör diskuteras, även under vilka former det bör ske i. 
Förstår inte meningen med detta projekt. Lägg ner det. 
Jag förutsätter att projektet kommer att fortgå. Eftersom det betyder så mycket för många som arbetar med 
dessa frågeställningar. Att vara det "tankningsställe" som man behöver för att få inspiration och arbeta vidare i 
dessa viktiga frågor. Vi behöver alla varandra. 
Det får utvärderingen visa. 
Bra - LustH verkar vara en papperstiger där ett gäng projektledare får sin inkomst säkrad.   
Sorry, men jag har inte blivit bemött på något sätt i mitt försök att delta. ... och den här gången lämnar  
jag inte namn eftersom jag gjort det ALLA andra gånger!!! 
Dokumentera framgångsfaktorerna i arbetet och sprida dem till beslutsfattare och deltagare.  
Verka för att redan igångsatta nätverk kan fortsätta om intresse finns. 
Fortsätta arbetet på olika plan. 
Det är väl bra om vi har råd att ha någon regional resurs som jobbar med folkhälsa så här innovativt och 
 framåtsyftande! 
Det bör fortsätta eftersom det berör frågor som även kommer att vara aktuella i januari 2006. 
Det bör fortsätta eftersom dessa frågor fortfarande är intressanta efter januari 2006. 
De nätverk som är igång kommer säkert att fortgå men det behövs något forum som skapar nya vägar hela 
tiden. 
Uppföljning och inspirationsmöten årligen. Återkoppling samt en sammanställning av resultaten kanske  
en projektbok. Frukostmöten kommunvis ett par ggr/år 
Att projektet fortsätter i någon form, vi kan inte släppa det vi börjat arbeta med. Vi kommer att behövas  
än mer i framtiden . Att bibehålla det friska och förstärka det är viktigt. 
Det här ligger i tiden och kommer att ge positiva effekter på sikt, frågan är om ni kan göra er hörda.  
Nå nya målgrupper istället för sådana som redan är engagerade i folkhälsan? Jag hoppas att ni kan få  
fortsätta i någon form - om inte annat så berätta om resultaten - om de har varit bra! 
utvärdera och sprida resultat 
Alla kommunens arbetsplatser skall bli hälsodiplomerade.   Lycka till 
Fortsatt projekt, eftersom arbetet kring dessa frågor aldrig ta slut och det behövs drivande och stödjande 
 projekt som Lust H 
Utifrån utvärderingen komma fram till att Lust H hade uppnått bättre resultat om man hade gått in och  
stöttat redan initierade projekt och inte enbart fungerat som någon allmän informationskanal utan något  
egentlig åtagande. 

 
 



Bilaga 2 
Utvärdering - deltagarenkät Lust H  

Här följer en kort enkät med 25 frågor. En hög svarsfrekvens är viktig för projektets utveckling. 

1. Boendekommun 

 

2. Kön 

 

3. Representerar 

 

4. Om Annat, vad? 

 

5. Roll 

 

6. Om Annan, vad? 

 

7. Ålder 

 

8. Vilka Lust H aktiviteter har du deltagit i? 

 

9. Har du besökt Lust H:s hemsida? 

 

Nedan vill jag som utvärderare ta reda på effekterna av Lust H projektet. Om du anser att 
projektet gett några resultat. Frågorna är ganska generella och utgår från visions- och 
måldokumentet. Måltexterna inleder. 

 

Samverkan 

Hållbara, gränsöverskridande, nytänkande samverkansformer ska skapas. Deltagande 
organisationer ska inom projekttiden ha engagerat sig i minst 2 nya aktiva nätverk. 

 

10. Har du och din organisation engagerat er i ett nytt aktivt nätverk tack vare lust H? 

 

11. Om Ja - hur många? Ge exempel. 

 

Kommunikation 

Medvetenheten om kommunikationens betydelse för utveckling och lärande ska öka. Denna 
process ska stimuleras av nya kommunikationsformer och mötesplatser. Deltagande 
organisationer ska aktivt arbeta för detta. 

12. Har du och din organisation arbetat aktivt för att nya kommunikationsformer och 
mötesplatser kommit till stånd tack vare Lust H? 

 

13. Om Ja, ge exempel. 

 

Helhetsförståelse 

Helhetsförståelsen för faktorer som påverkar hälsan på arbete och fritid och hur dessa 
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samverkar ska öka. Deltagande organisationer ska uppleva en ökad förståelse för helheten. 

14. Anser du att du och din organisation upplever en ökad förståelse för helheten tack vare 
Lust H? 
Välj en siffra mellan 1 (Nej, inte alls) och 10 (Ja, i mycket hög grad) 

 

15. Om Ja, hur märks det konkret? 

 

Utveckling 

Kunskapen om vad som stimulerar utveckling och lärande ska öka. Deltagande organisationer 
skall inom projekttiden öka medvetenheten om utveckling, dess hinder och villkor och pröva 
nya former för lärande och utveckling. 

16. Har du och din organisation provat nya former för lärande och utveckling tack vare Lust H? 

 

17. Om Ja, ge exempel. 

 

18. Vilken nytta har du och din organisation haft av projektet Lust H så här långt? 
Välj en siffra mellan 1 (Ingen alls) och 10 (Mycket stor) 

 

19. Vad har nyttan mest bestått av?  

 

20. I vilken grad har du och din organisation DELAT MED ER av era kunskaper och erfarenheter 
inom Lust H? 
Välj en siffra mellan 1 (Inte alls) och 10 (Mycket) 

 

21. I vilken grad har du och din organisation FÅTT kunskaper och erfarenheter av andra inom 
Lust H? 
Välj en siffra mellan 1 (Inte alls) och 10 (Mycket) 

 

Slutligen följer några frågor om processen. Syftet är att få kunskap som kan användas till att 
förbättra projektet medan det pågår. Var konkret! 

22. Vad mer kan du göra för att förbättra hälsan i Halland? 

 

23. Vad mer kan din organisation göra för att förbättra hälsan i Halland? 

 

24. Vad kan projektet göra under 2005 för att stödja dig och din organisation så att ni kan 
göra ovanstående? 

 

25. Vad anser du bör hända efter att projektet är slut i januari 2006? 

 

Tack för hjälpen!  

Mats Holmquist, Högskolan i Halmstad 
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