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1. Bakgrund 
 
Ett av de ämnen som väcktes i de Open Space-möten som hölls under våren 2003 var Kultur 
och Hälsa. Ett nätverk bildades där länsteaterföreningens idé om kulturkortet spreds vidare. 
Idén blev snart ett regionalt projekt. Under hösten 2003 träffades projekt Lust H och projekt 
Kultur är Hälsa och planer på en aktivitet växte. Lust H tog huvudansvaret och bjöd även in 
Teater Halland och Musik i Halland till samverkan. Syftet med denna aktivitet var att peka på 
kulturen som en resurs i hälsoarbetet. Aktiviteten hölls på Teater Halland i Varberg den 22 
januari 2004.  
 
Teaterchef Stefan Ridell höll i en värderingsövning där deltagarna fick, både fysiskt och 
psykiskt, reagera på olika påståenden. Länsmusikchef Lena Borgljung stod för den andra 
övningen där deltagarna fick sjunga tillsammans. Aktiviteten avslutades med att Lena 
Teveldal, projekt Kultur är Hälsa, presenterade kulturkortet. Lust H inledde, knöt samman de 
olika delarna samt avslutade förmiddagen. 
 
Inbjudan skickades ut i Lust H:s nätverk (ca 300 personer). 37 personer deltog i aktiviteten, 
fördelade på kommunerna:  
Kungsbacka 13%, 
Varberg 24%, 
Falkenberg 3%, 
Halmstad 57% 
Hylte 3%, 
Laholm 0%. 
 
2. Metod 
 
En enklare enkät (se bilaga) tidigare framtagen av HH användes (se utvärdering av Ästad 
Gård). Enkäten delades ut och samlades in av projektteamet i slutet av förmiddagen. 
Deltagarna fyllde i den direkt och lämnade tillbaka den på plats. Av de 37 deltagarna var då 
29 kvar som svarade. Resultatet nedan baseras därmed på 78 % 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: 
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 Flest kvinnor, tjänstemän och offentlig sektor 
Av deltagarna var 72% kvinnor vilket stämmer med könsfördelningen bland projektets 
deltagare som helhet. Lust H som helhet och de olika aktiviteterna domineras hitintills av 
kvinnor. Är hälsa och samverkan ett kvinnligt område? De flesta av deltagarna kom från den 
offentliga sektorn (41%) men även näringslivet hade en god andel (28%). Tjänstemännen 
dominerade (38%) men även chefer var bra representerade (24%). Fackliga representanter och 
politiker utgjorde 17%. Deltagarbakgrunderna talar för att Lust H bör öka ansträngningarna 
att få med fler män och fler från näringslivet.  
 



3.2 Vill använda kunskap, kontakter och idéer i jobbet 
Majoriteten kom av intresse för att få veta mer om sambandet mellan kultur och hälsa samt 
om Lust H, vilket rimmar väl med syftet. Vad de fick ut av dagen kan beskrivas med tre ord: 
kunskap, kontakter och idéer, vilket också stämmer bra med syftet. 58% vill använda detta i 
jobbet på ett eller annat sätt och 33% vill sprida det vidare. Detta överensstämmer mycket bra 
med syftet då Lust H vill stimulera möten för att sprida erfarenheter och inspirera till 
engagemang kring hälsa. Bara ett par personer uppgav att de bara vill ha det för egen del. 
 
3.3 Män och tjänstemän mest inspirerade 
Helhetsbetyget är högt (medelpoäng 7,8). Ingen anger att dagen varit klart meningslös. Det 
svagaste betyget är en som svarat 4. 69% har svarat 8 eller högre. Ser man på hur det fördelar 
sig så är männen mer positiva (8,6) än kvinnorna (7,5) och tjänstemännen (8,4) mer positiva 
än cheferna (6,9). Bland de olika representationerna är skillnaderna små och antalet svarande 
för få för att uttala sig om i detalj.  
Resultatet talar för att Lust H bättre bör försöka fånga upp behoven hos chefer och få fler män 
att komma på aktiviteterna. De som deltog var få men mycket nöjda. 
 
3.4 Positiv träff för lärande och utveckling 
Övriga kommentarer är överlag positiva. Från att dagen var bra upplagd till en önskan om fler 
träffar. Många uttrycker aktivt sin uppskattning över att Lust H projektet finns och särskilt 
över dess kontaktskapande träffar. Ingen är klart negativ eller besviken. Det talar för att 
inspirationsdagar som denna bidrar till kollektivt lärande mellan deltagarna och till ökad 
utvecklingskraft i deras organisationer. Som en skrev i enkäten: 
 
Fler liknande träffar! 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 
Resultat och urval av kommentarer från enkäten  n = 29 
 
1. Kön 21 Kvinna 8 Man 
 
2. Representerar 12 Offentlig sektor 3 Större företag 
  5 Mindre företag 3 Projekt 

6 Annat II Fackförbund, RH, II Stiftelse 
 
3. Roll 7 Chef                2 Projektledare 11 Tjänsteman  

9 Annan II Facklig förtroendeman, III Politiker 
 
4. Vad var den viktigaste orsaken till att du kom du hit?  

13 information 14 intresse  
Varför är kultur hälsa? Nyfiken på hur kultur kan främja hälsa. Rek från Statens Kulturråd. Arbetar med hälsa. Intresse+vi 
lovat ställa upp. Lära mer om Lust H. Arbetar med hälsa. Få vidgade vyer. Intressant inbjudan. Få idéer på hur ni leder en 
process. För att knyta kontakter. Utsedd av arbetskamraterna. Ta del teater hallands verksamhet. Få ett nätverk (nyinflyttad). 
Följa upp hur kultur-hälsa projektet utvecklas och uppfattas. Utbyta erfarenheter om friskvård på arbetsplatsen. Lust H är en 
bra mötesplats att träffa andra. Möta andra, få inspiration, knyta nya kontakter, få info. Ett nytt sätt att se helheten i friskvård.  

 
5. Vad har du fått ut av förmiddagen? 

 11 kunskap  11 kontakter 6 idéer  
Varför är det bra med kultur, saknas exempel. Kontakter, vissa tankar och idéer. Som att skicka fram en väckelsepastor till 
en församling (endast första två timmarna). Bra att knyta kontakter, intressant med kortet. Ett hälsolyft. Mer kunskap. Många 
nya kontakter (viktigast) och idéer. Mer än förväntat. Förväntat och mer därtill, mixen info-musik-upplevelser känns rätt och 
engelägen. Idéer om hur man kan göra mötena annorlunda på jobbet. Exempel på vad man kan göra för att skapa hälsa. 
Nya möten, lärt mig om Lust H. Bra info, trevligt. Kunskap, kontakter, idéer. Info om olika alt till kultur på arbetsplatsen, 
intressanta erfarenheter. Nya tankar, inspiration. Info, idéer, tankar.  
 
6. Hur vill du ta vara på och använda detta?  

 14 i arbetet  8 sprida vidare 2 för egen del 
Fortsatt i arbetet. Egen insikt ökar, info om denna möjlighet vid mina företag träffar. Söka upp kontakter med gemensamma 
nämnare i arbetet, det gäller att inte se varandra som konkurrenter utan medaktörer. Arbeta fram rehabiliteringsprogram, 
pusha för kortet som komplement till friskvård. Försöka få kommunen att tända på kortet, använda eget nätverk. Ta med till 
kultur, studieförbund och företag. Förmedla vidare på arbetet. Odla kontakterna. Kommer att ta upp det vid kommande 
möten. Återge till mina chefer och kolleger, resonera om hur det kan bidra till bättre hälsa på vår arbetsplats. Vidarebefordra 
på möten. Berätta i arbetsgruppen. Sprida idéerna. Vill först reflektera och sedan gå vidare med några kontakter jag fått. 
Genom fortsatt samarbete med övriga kulturinstitutioner. Ska söka upp och göra studiebesök. Hjälpa till att marknadsföra 
och utveckla hälsoprojekten. Föra in kortet i Landstinget Halland. Förmedla till medarbetare, verka aktivt för utveckling av 
kortet. Föra info vidare, ev börja samarbeta med nya kontakter. För att det vidare till arbetsplatser där jag har uppdrag. Har 
bestämt möte med två nya personer. Diskutera med min organisation, ev beslut under året.  
 
7. Vad tycker du som helhet om förmiddagen? 
   1         X (7,8)   10 
Meningslös              Inspirerande 

 

8. Andra kommentarer, reaktioner eller förslag på Lust H projektet 
Bra början! Nyttigt att info om kortet når ut till företagsledarna och bra info som skapar kunskap/insikt. Hoppas det drivs med 
stor öppenhet, allt för många ser man aldrig vad som händer i, först då kan vi lära, mötas och gå vidare. Himla bra, ordentligt 
fika hjälper till vid kontaktskapande. Fler liknande träffar. Bra upplägg och struktur. Viktigt att sprida budskapet från Lust H. 
Bra bredd på intressanta idéer. Ser fram emot nästa möte! Både inspirerande och konkret – jättebra! Ett mycket positivt 
projekt med stor kreativitet. Positivt med den kommande hemsidan där flera aktörer kan samordna sig. Satsa på lite längre 
dag. Mer tryckt info (Lenas del). Tack för ännu en bra träff, tar gärna emot sammanfattning om ex kortet över nätet. Trevligt 
upplägg. 
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