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1. Bakgrund 
 
Den 15 april 2003 arrangerade interrimteamet för Lust H en heldag på högskolan i Halmstad. 
Detta var en uppstartskonferens för projektet och utgjorde ett första led i den tänkta Lust H-
processen. Den skulle följas av ett andra forum. Idén var att samla folk till en mötesplats för 
att utbyta erfarenheter och diskutera frågan ”Hur kan vi tillsammans samarbeta och lära av 
varandra för att få en ännu bättre hälsa i Halland?”. Syftet med de öppna forumen var att 
delge sina erfarenheter till andra men också att diskutera vad som var viktigt att arbeta med 
framöver. Lärande mellan deltagarna och utveckling av nya idéer och metoder var väsentligt.  
 
Den mötesform som användes under heldagen var Open Space, en metod som bygger på hög 
delaktighet, engagemang och individuellt ansvar från deltagarna. Inom en struktur har 
deltagarna möjlighet att bidra med sina idéer och frågeställningar och även ta del av andras. 
Deltagarna har sedan del av ansvaret att uppfylla de strategier och handlingsplaner som tas 
fram.  
 
Innehållet bestod av fem olika arbetspass som genomfördes i varierande grupper. Vid slutet 
av varje arbetspass skrevs en kortfattad sammanträdesrapport för var och en av grupperna 
(totalt 22 stycken). Sista gemensamma arbetspasset ägnades åt utvärdering och handlingsplan 
för att hålla det webbaserade diskussionsforumet levande, samt information och upplysning 
om det gemensamma webbverktyget. Resultatet följdes sedan upp fem veckor senare på ännu 
ett Öppet Forum. För mer information om resultatet av bägge dessa forum och vad som hände 
med det, se Lust H:s hemsida www.lusth.se. 
 
Inbjudan var öppen och de som närvarade representerade skilda samhällsområden i Halland. 
Inbjudan skickades ut till runt 150 personer. Cirka 65 personer kom från alla kommuner i 
länet med följande spridning (från anmälningslistan): 
 

Kungsbacka 2 %
Varberg 23 %
Falkenberg 15 %
Halmstad 41 %
Hylte 8 %
Laholm 11 %

     
2. Metod 
 
En enklare enkät (se bilaga) arbetades fram av HH. Denna var tänkt som en första 
undersökning av vilka som kom, varför de deltog, deras förväntningar på dagen och vad de 
såg att de kunde bidra med till Lust H. Enkäten innehöll fyra kategoriserade bakgrundsfrågor 
och tre öppna frågor. 
 
Enkäten låg vid registreringen, fylldes i av deltagarna eftersom de kom och lämnades där 
innan dagen började. Enkäten frågar alltså inte om resultatet av dagen utan endast om 
startbilden.  Av de 65 deltagarna, fyllde 47 i den. Resultatet nedan baseras därmed på 72 % av 
alla deltagare. För att få en överblick kategoriserade fråga 5 – 7 i efterhand utifrån 
dominerande nyckelord i svaren. 
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3. Resultat och kommentarer 
(se detaljerat resultat i bilaga) 
 
3.1 Vilka deltog? Klar majoritet kvinnor och offentlig sektor 
 
Den kvinnliga dominansen var stor (75%) och offentlig sektor var representerad med dubbelt 
så många som privat sektor. Traditionellt är området vård och hälsa dominerat av kvinnor och 
offentlig sektor, så Lust H bör försöka att få med fler män och fler från den privata sektorn. 
Lokal och regional nivå var jämt fördelade och även chefer, tjänstemän och projektledare var 
någorlunda jämt spridda. Dock är fler chefer viktigt att försöka få med då deras roll är särskilt 
viktig. 
 
3.2 Vilken var anledningen till att de kom? 
 
Majoriteten kom av intresse för att få kontakter, inspiration och kunskap. Ett resultat som 
stämmer väl med Lust Hs syfte. Här några av svaren: 
 
Hitta idéer, nya angreppssätt och helhet i att åtgärda ökade sjukskrivningstal. Kunskap om 
arbetssätt. Utveckla vår verksamhet, hitta nya arbetssätt. Nyfiken på Lust H, vill vara med 
och påverka. Utbyte. Ser samordning inom hälsoområdet som livsviktigt. Intressant metod. 
Nya kontakter. 
 
3.3 Vad förväntade de sig? 
 
De flesta hoppades för egen del få idéer, kunskap och inspiration men även kontakter.  
 
Nya infallsvinklar. Personliga kontakter. Hitta nya arbetsmetoder, få tips. Inspiration och 
motivation. Lärande.  
 
För sitt projekt dominerar också idéer, inspiration och kontakter 
 
Kunskap som kan hjälpa mina målgrupper. Ökad attraktion som arbetsgivare. 
Samarbetsmöjligheter. Nya idéer. Bidra till rätt inriktning. 
 
Även för sin organisation anger de flesta idéer, kunskap och kontakter. 
 
Nya kontakter. Inspel till ytterligare insatser. En bredare syn på hälsoproblemet och ett 
nätverk att använda i framtiden. Utveckling. 
 
3.4 Vad kan de bidra med till Lust H? 
 
Här uppger deltagarna mest erfarenheter, idéer och kunskap. Även samverkan nämns av flera. 
 
Ge tips och idéer till varandra. Se nya lösningar. Erfarenhet av praktiskt arbete. Regional 
samverkan. Tankar, frågor. Energi. Sprida goda idéer. 
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Bilaga 
 Resultat och kategorisering av enkäten (Öppet Forum) n = 47 
 
1. Kön 35 Kvinna 12 Man 
 
2. Representerar 25 Offentlig sektor 11 Privat sektor 
  11 Annat I Projekt 
 
3. Nivå 19 Lokal 25 Regional 
  2 Annan 
 
4. Roll 6 Chef  14 Projektledare  
  14 Tjänsteman  12 Annan  
 
5. Av vilken anledning är du här? 
  
 ANLED 

 Frequency Percent
Valid blank 6 12,8

delaktig 2 4,3
idéer 2 4,3

inbjuden 4 8,5
initiativtagare 2 4,3

inspiration 8 17,0
intresse 9 19,1

kontakter 7 14,9
kunskap 6 12,8
medlem 1 2,1

Total 47 100,0
 
 

6. Vad förväntar du att denna dag ska ge  
 

a) dig? 
 
FÖVÄDIG 

 Frequency Percent
Valid blank 7 14,9

idéer 10 21,3
info 4 8,5

inspiration 7 14,9
intresse 1 2,1

kontakter 6 12,8
kunskap 8 17,0
lärande 2 4,3

nytta 1 2,1
struktur 1 2,1

Total 47 100,0
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b) ditt projekt?  
 

 Frequency Percent
Valid blank 23 48,9

fortsättning 1 2,1
idéer 5 10,6

inspiration 5 10,6
kontakter 4 8,5
kunskap 2 4,3
position 1 2,1
respons 3 6,4

utveckling 3 6,4
Total 47 100,0

 
 

c) din organisation? 
 
FÖVÄORG 

 Frequency Percent
Valid blank 17 36,2

attraktion 1 2,1
flexibilitet 2 4,3

handlingar 1 2,1
idéer 8 17,0

kompetens 1 2,1
kontakter 8 17,0
kunskap 6 12,8
lärande 1 2,1
nätverk 1 2,1

utveckling 1 2,1
Total 47 100,0

 
  
7. Vad tror du att du och din organisation eller ditt projekt kan bidra med till Lust H?  
  
 BIDRA 

 Frequency Percent
Valid blank 12 25,5

erfa 12 25,5
idéer 7 14,9

info 2 4,3
kunskap 9 19,1
metoder 1 2,1

samverkan 4 8,5
Total 47 100,0

 
 

 
 


