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1. Bakgrund 
Aktiviteten ”Öppen mötesplats” ägde rum den 24 augusti i Varberg och lockade 13 deltagare. 
Den övergripande rubriken var hälsa på arbetsplatsen, men inget var givet. Deltagarna 
bestämde själva innehållet på plats. Utifrån deltagarnas önskemål kom två ämnen att 
diskuteras djupare under denna halvdag, nämligen: ”Organisatoriska och strukturella hinder 
mot hälsoarbete” och ”Framgångsfaktorer för att främja hälsa på arbetsplatsen”. En specifik 
metodik användes för att få mesta möjliga erfarenhetsutbyte kring dessa frågeställningar. 
 
2. Metod 
En enklare utvärderingsenkät användes (se bilaga).  Enkäten delades ut och samlades in vid 
slutet av aktiviteten. Av de 13 deltagarna fyllde 12 i den vilket motsvarar drygt 90 %.  
 
3. Resultat och kommentarer 
(se detaljerat resultat i bilaga) 
 
3.1 Vilka deltog?  
Majoriteten kom från Falkenberg och Varberg. Könsfördelningen var 60 % kvinnor och 40 % 
män. Positivt med en jämn könsfördelning. Hälften kom från offentlig sektor och en tredjedel 
från småföretag. Hälften var tjänstemän, en tredjedel chefer och ledare. 
  
3.2 Vad fick de med sig hem?  
4 st Bekräftelse, feedback, input 
4 st Nya aspekter/synvinklar, idéer 
3 st Intressanta diskussioner, utbyte
 
3.3 Vad delade de med sig av?  
8 st Erfarenheter, kunskaper, exempel
4 st  Tankar  
 
3.4 Hur ville de använda detta?  
4 st Driva, utveckla, använda 
2 st Knyta kontakter 
2 st Dela med sig 
2 st  Fundera  
 
3.4 Vad tyckte de om helheten? 
Medelbetyget för helheten är 8,7 vilket är all time high, högst betyg hitintills av Lust H:s 
aktiviteter. Deltagarna är mycket nöjda. De har både fått ge egna och ta emot andras 
erfarenheter, tips och råd. 
 
3.5 Kommentarer 
Kommentarer som: Bra, spännande form. Vill gå vidare 

http://www.lusth.se/dhAdmin/files/Anteckningaroppenmotesplats.pdf
http://www.lusth.se/dhAdmin/files/Anteckningaroppenmotesplats.pdf


 2

bilaga 
Resultat utvärdering ”Öppen mötesplats” 

n=12 
1. Kommun 
0 Kungsbacka 4 Varberg  4 Falkenberg 
2 Halmstad  1 Hylte  0 Laholm   
 
2. Kön 
7 Kvinna  5 Man   
 
3. Representerar 
6 Offentlig sektor 0 Större företag  1 Projekt 
4 Mindre företag  1 Annat (mig själv)  
 
4. Roll 
0 Projektgrupp  4 Chef/företagsledare 6 Tjänsteman 
1 Annan (konsult)   
  
5. Det här har jag fått med mig från förmiddagen: 
Bekräftelse på att våra strategier är ”gångbara”. Nya aspekter, nya kontakter. Feedback, nya 
synvinklar på hälsa just på arb-platsen. Mkt intressanta idéer. Att jobba med att verkligen utbilda 
personal o ledning att arbeta främjande o inte med problem. Många sliter med samma frågor. En del 
nya intressanta infallsvinklar. 1) Att människor inte är helt ärliga när de svarar på enkäter. 2) Att 
Varberg har genomfört projektet Sunt Liv (Halmstad ska starta i feb-06 SAMarbetet). Härliga disk. om 
hälsa/ohälsa med en tydlig ambition mot hälsofrämjande insatser. Intressant att höra vad och hur 
andra tänker om hälsofrämjande arbete. Intressanta diskussioner utbyte med och av andras 
erfarenheter. Mkt input, bra exempel på både hinder & möjligheter. Jackpott! Flertal org hinder mot 
hälsoarbete i a-livet. 
 
6. Det här har jag delat med mig av under förmiddagen: 
Framgångsfaktorer från processarbete med HPA. Erfarenhet av arbetsliv & privat. Mina tankar och 
visioner kring friskvård och hälsa. Friskvårdskunskaper, idéer om att bibehålla det friska. Mina tankar 
om hur jag ser hur man kan göra, med erfarenheter från SiU. Mina käpphästar motivation, kompetens, 
välbefinnande. Mitt personliga val för att ”må bättre” innebär halvtid, byte av arbete, mod att tala om 
vad jag inte gillar i jobbet. Exempel ur verkligheten - bra och dåliga ex. Erfarenhet från Sunt Liv. Mina 
erfarenheter av hälsoarbetet i min kommun. Erfarenheter från offentlig & privat sektor, manligt-
kvinnligt perspektiv. Kunskaper om org hinder för utvecklings-o förändringsarbete i allmänhet. 
 
7. Så här tänker jag använda det jag fått med mig när jag kommer tillbaka till min 
arbetsplats: 
Driva internt hälsoarbete vidare. Måste fundera på detta och nya möjligheter. Knyta kontakter så jag 
kan delge mitt sätt att arbeta med friskvård. Utveckla företaget med grupper i friskvård utomhus i 
skogen. Fundera hur jag kan översätta kunskapen jag fått till praktiskt handling i mitt hälsoarbete. Dela 
med mig av de nya infallsvinklar jag fått. Fick lite nya idéer kring hur man praktiskt kan jobba med 
hälsa. Nya kontakter. Dela med mig till mina medarbetare hur man ser på dessa frågor inom 
kommuner och företag. Möta kundernas behov på ett bättre sätt. Ta med vid utformandet av i-guide 
för kvalitativa utvärderingsintervjuer. 
 
8. Vad tycker du som helhet om dagen? 
Skala: 1 Meningslös – 10 Givande      
Medelvärde: 8,7 
 
9. Andra kommentarer på förmiddagen samt reaktioner på eller förslag till Lust H 
projektet 
Bra struktur, pedagogiskt upplägg bra (bra fika). Detta var en ny spännande form. Kanon intressant - 
vill gå vidare. Upplägget med spontana grupper är mkt bra! Varmt! Lite kort om tid- hade velat 
förmedla mer av de olika projekt jag är involverad i. Fler aktiviteter med liknande upplägg, organisera 
för erfarenhetsutbyte. 
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