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1. Bakgrund 
 
En ny mötesplats arrangerades av Lust H den 11 mars 2004 på temat Ledarskap och Hälsa, ett 
av de ämnen som har lyfts fram tidigare av deltagare inom projektet. Syftet med aktiviteten 
var att belysa olika perspektiv på hur ledarskap påverkar hälsan. Detta visades i konkreta 
övningar och genom tre halländska ledare som delade med sig av sina erfarenheter. 
    
Projektet Lust H samverkade denna gång med PALL, Partnerskap för Ledarskap och Lärande. 
PALL höll i förmiddagens övningar som baserades på en upplevelseinlärningsmodell. 
Deltagarna ställdes inför uppgifter som skulle visa hur vi fungerar i grupp och hur man kan 
agera som ledare i en grupp.    
 
På eftermiddagen fick deltagarna ta del av tre halländska ledares erfarenheter kring rubriken 
”Så här leder jag för att ha friska medarbetare”. Ledarna utgjordes av Eva Hultfeldt, 
personalchef på Hallands Husdjur, Jan Svensson, vd Söndrums Svets och Mekaniska samt 
Jonas Berndtsson (JB), personalchef på Stora Enso Hyltebruk.   
 
Inbjudan var öppen för alla. Den skickades ut till runt 300 personer. Cirka 75 personer kom 
med följande spridning (från enkäten, n = 55)  
 

Kungsbacka 7 %
Varberg 22 %
Falkenberg 9 %
Halmstad 40 %
Hylte 15 %
Laholm 0 %

     
2. Metod 
 
En enklare enkät (se bilaga) tidigare framtagen av Högskolan i Halmstad användes (se 
utvärderingsrapport 2 och 3). Enkäten låg i deltagarnas välkomstmapp. De uppmanades fylla i 
den i slutet av dagen och lämna den i en låda vid registreringen. Av de ca 75 deltagarna, 
fyllde 55 i den. Resultatet nedan baseras därmed på ca 73 % av alla deltagare.  
 
  
3. Resultat och kommentarer 
(se detaljerat resultat i bilaga) 
 
3.1 Vilka deltog? Klar majoritet kvinnor och offentlig sektor 
 
Den kvinnliga dominansen var åter igen stor (80 %) trots att ledarskap är ett ämne som 
normalt intresserar många män. Hälften kom från offentlig sektor och ca 40 % från privat 
sektor. Spridningen i länet var rätt normal förutom från Laholm som saknade deltagare. 
Chefer och ledare dominerade, vilket var naturligt och bra då det var inriktningen. Intressant 
var att väldigt många ”andra” kom. Bland annat åtta studenter och sex egna hälso- och 
friskvårdsarbetare. 
 
Resultatet talar återigen för att Lust H bör arbeta än mer aktivt med att få med fler män. Det är 
inte bra när ett så viktigt och brett område har en så sned könsfördelning bland deltagarna. 
Laholm har ännu inte kommit med i projektet. De har haft mycket få eller inga deltagare på de 
senaste tre aktiviteterna. Laholm är viktigt att få med för att täcka alla kommuner i länet. 
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3.2 Vilken var anledningen till att de kom? 
 
De flesta (70 %) anger intresse som viktigaste orsak till att de kom. Cirka 35 % anger också 
att få information och att skapa kontakter. Ledarskap var alltså ett område som intresserade 
många då det lockade flest deltagare av alla tema aktiviteter hitintills. 
 
3.3 Vad har de fått ut av? 
 
Idéer svarar 70 %, kunskaper och kontakter anger 45 %. Ett gott betyg utifrån syftet. 
 
3.4 Hur vill de använda detta? 
 
Här uppger glädjande 80 % av deltagarna att de vill använda idéerna till att utveckla arbetet. 
Ett mycket bra resultat för projektet som helhet. Kan Lust H aktiviteter leda till att deltagare 
utvecklar temat ledarskap och hälsa på sina arbetsplatser, finns goda förutsättningar att det 
även leder till förbättrad hälsa på flera företag i Halland. Runt 30 % anger att de tänker sprida 
kunskaperna och odla kontakterna. 
 
3.4 Vad tycker de om helheten? 
 
Helhetsbetyget är klart godkänt (6,9 samma siffra oavsett om jag räknar på de som särskilt 
angett att de avser hela dagen eller de bara svarat på den olyckliga formuleringen 
”förmiddagen”).  Tittar jag närmare på skillnader så är Falkenberg klart mer inspirerade än 
övriga kommuner, men underlaget är bara fem deltagare så det får man ta med en nypa salt. 
Kvinnorna är något mer inspirerade (7,1) än männen (6,3). Företag, både stora och mindre, är 
mer inspirerade (7,3) än offentlig sektor (6,5). Bland olika roller är skillnaderna för små eller 
statistiskt för osäkra för att nämnas. 
 
I kommentarerna märks att eftermiddagen varit särskilt givande med många positiva 
synpunkter på JBs föredrag om Stora Enso. Förmiddagen får mer blandade synpunkter då 
flera redan upplevt liknande övningar. Några lyfter fram ett för starkt fokus på förebyggande 
prevention och efterfrågar mer exempel på främjande promotion. Offentliga sektorn 
efterfrågades också. 
 
I ett mejl som skickades in till Lust H en vecka senare skriver en av deltagarna: 
 
”Jag deltog för första gången i Lust H sammanhang på ledarskapsdagen och var mycket 
nöjd. Jag har sedan jag flyttade tillbaka (till Halmstad) sökt med ljus och lykta efter ett 
kontaktnät för att utbyta tankar och där man kan fylla på. Det är roligt att se hur många vi 
är...” 
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Bilaga 
  
Resultat och kategorisering av enkäten () n = 55 
 
1. Kommun 4 Kungsbacka 12 Varberg 5 Falkenberg 
  22 Halmstad 8 Hylte  0 Laholm 
 
2. Kön 44 Kvinna 11 Man 
 
3. Representerar 27 Offentlig sektor 6 Större företag 2 Projekt
  0 Ideell förening 11 Mindre företag 6 Annan  
 
4. Roll 3 Projektgrupp 24 Chef /företagsledare     
  8 Tjänsteman 18 Annan, vad?   
   4 Hälsoutvecklare/ped    I Prod/processledare  1 Coach 
   2 Friskvårdskonsulent I Utbildningsledare      8 Student          
   I Beteendevetare  I Konsult 
 
5. Vad var den viktigaste orsaken till att du kom hit? 

38 intresserad  17 få information 18 skapa kontakter 
 
Annat, vad? Bli en bättre ledare. Höra hur ledare ser på detta med hälsa-ledarskap. Få nya tankar. Lära av andra.  

 
6. Vad har du fått ut av förmiddagen? 

25 kunskap  39 idéer   24 kontakter 
Grupperns sammansättning och enskildas förutsättningar viktiga för resultatet av gemensamt arbete. Har varit med om 
liknande. Inte så mycket, hade redan kunskapen om fm. Självinsikt. Bekräftelse.  
 
7. Hur vill du ta vara på och använda detta?  

 18 sprida  44 utveckla arbetet 15 odla kontakter 
Tydliggöra i grupper där det inte fungerar. Bra att använda sig utav när man möter olika grupper. Göra en undersökning/ 
uppsats. Vision, handling, verklighet. 
 
8.  Vad tycker du som helhet om förmiddagen? 
   1         6,9   10 
Meningslös              Inspirerande 
 

9.  Andra kommentarer, reaktioner eller förslag på Lust H projektet 
Bra med Jonas föredragning – bra frågor. Största behållningen var Stora Enso (SE), i övrigt för mycket fokus på det 
preventiva, saknar tankesätt om promotivt hälsoarbete. Gärna ett ”dåligt exempel” också att ställa mot de goda, finns modet? 
För mycket rehab/förebygg och för lite fokus på främjande av hälsa. SE info var mycket innehållsrik och givande. 
Eftermiddagen (em) var inspirerande och intressant. Förslag: existentiella tankar och hälsa. Mycket intressant em där man 
fick lite tips och idéer som man själv kan använda. Em var mer givande. Bättre koll på OH-bilder och ljud  i förväg, jättebra 
dag för kontakter och idéskapande. Telefonlista på deltagarförteckningen för samåkning, SE kanon, em klart bäst. Sätt 
borden närmare podiet. Byt plats på em och fm, man är trött på em och behöver aktiveras. SE var mycket givande, även den 
andra på em var bitvis givande. Mycket inspirerande. Har alltid med mig något från Lust H träffarna. För mycket fokus på 
sjukfrånvaro, rehab, förebygg, ha mer om främjande hälsoarbete. Ingela Broberg, Varbergs kurort om hälsobokslut/ekonomi. 
Hälsa och ekonomi. Bra initiativ, kör hårt, mer dialog. Kända aktiviteter från tidigare, tunn inledning, em bra gav mer tankar 
att utveckla. Har fått flera personliga reflektioner på ”svagheter” som kan åtgärdas i mitt beteende som ledare, tack för 
dagen. Mycket bra uppläggning med blandning av eget arbete, diskussioner samt forum för att skapa nya kontakter. Trevlig 
dag, ska kolla vidare på hemsidan. Fm intressant men övning leder sällan till verklighet – hur genomförandefas? Em 
inspirerande, att det funkar! Nya infallsvinklar, att det finns ledartankar på de mest skilda platser och inom olika 
organisationer i Halland! Gruppövning Kolgruvan oerhört inspirerande som gav mig ny insikt om mig själv. Se till att alla fått 
pappret innan ni börjar prata om innehållet – rent pedagogiskt. SE gav mycket, övriga på em så där bra, synd att inte någon 
kommun fick visa vad de har gjort. Dagen som helhet mycket bra, kul med folk från olika håll! 
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