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1. Bakgrund 
Lust H, ett av regionens största projekt, har pågått i två och ett halvt år. Under tiden har ett 
15-tal enkätundersökningar och ett flertal reflektionsmöten genomförts inom ramen för den 
formativa utvärderingen. Vad har hänt så här långt? Vad tycker deltagarna? Vilka möjligheter 
respektive svårigheter finns i arbetet med utvecklingsprocesser? Vad kan vi lära? Hur kan vi 
gå vidare? Ska projektet förlängas?  
 
Den 31 augusti samlades 26 personer på Folkets Hus i Varberg till en presentation av 
utvärderingsmetoder och resultat samt en diskussion om lärdomar i projektet. Mats 
Holmquist, Högskolan Halmstad och Göran Karlsson, Regionstyrelsen, bjöd in till detta 
seminarium.  
 
Under förmiddagen gick Mats Holmquist igenom tre teoretiska modeller kring olika 
projektstrategier, utvärderingsstrategier och lärteorier. Därefter blandade han genomgångar av 
utvärderingsresultat med gruppdiskussioner. 
 
   
2. Metod 
En enklare utvärderingsenkät (se bilaga) framtagen av Högskolan i Halmstad användes. 
Enkäten delades ut och samlades in vid mötet. Av de 26 deltagarna, fyllde 25 i den. Resultatet 
finns i bilaga 1. Dessutom fanns vid varje gruppbord en dokumenterare som antecknade 
gruppdiskussionerna. En sammanfattning av dessa finns i bilaga 2. 
 
 
3. Resultat och kommentarer från enkäten 
(se detaljerat resultat i bilaga 1) 
 
3.1 Vilka deltog?  
Könsfördelningen var 40 % kvinnor och 60 % män. För första gången i Lust H:s historia kom 
fler män än kvinnor. Vad beror detta på? Kan en förklaring vara att inbjudare var två män från 
formellt tunga institutioner istället för tre kvinnor från ett projekt? Eller att mötet handlade om 
resultat och politiskt beslutsunderlag istället för personligt utmanande processer? Se även 4.4. 
Majoriteten kom från Varberg (där träffen var), ingen från Kungsbacka (som sällan är med). 
Nästan alla var från offentlig sektor. Knappt hälften var tjänstemän, en fjärdedel chefer/ledare 
och en fjärdedel var politiker. Knappt hälften hade aldrig besökt någon Lust H-aktivitet och 
hör till gruppen passiva deltagare i projektet.  
 
3.2 Vad har de lärt sig av förmiddagen? 
Här nämns särskilt att man lärt mer om  

- Lust H-projektet och dess resultat  
- projektstrategier och projektprocesser  
- utvärderingsmetoder  
- genom erfarenhetsutbyte hur andra ser på projektet och dess fortsättning 
- allmänna lärdomar om hur projekt bör organiseras och följas upp 

 
3.3 Hur vill de ta vara på och använda detta? 
Främst genom att 

- allmänt använda i framtida projektplaner 
- specifikt använda i den egna organisationen 
- tillämpa i en fortsättning av Lust H 
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3.4 Vad tycker de om helheten? 
Helhetsmedelbetyget är 8,0 vilket är väl godkänt. Deltagarna är mycket nöjda med dagen. 
 
3.5 Kommentarer på dagen samt på Lust H projektet 
Många positiva kommentarer stärker det goda helhetsbetyget: En bra dag med möjligheter till 
korrigering och nya infallsvinklar på Lust H. Flera lyfter fram att det varit bra form och 
innehåll på förmiddagen. Flera poängterar vikten av att samverkan måste fortsätta i någon 
form. 
 
 
4. Resultat och kommentarer från gruppdiskussionsanteckningarna 
Under detta kapitel redovisar vi en sammanfattning av de vanligaste och viktigaste svaren på 
de frågor som grupperna fick diskutera (se detaljerat resultat i bilaga 2). Frågorna är 
framanlyserade ur det stora utvärderingsmaterialet vilket huvudsakligen baseras på de 15 
deltagarenkäterna. En sammanställning av enkätresultatet finns i bilaga 3. 
 
4.1 Varför är nyttan inte större när deltagarna är så nöjda med aktiviteterna? 

- Svårt att få gehör ensam, att ensam påverka systemet 
- Kopplingen till organisationerna och dess ledning är svag, svag förankring, deltagarna 

saknar mandat 
- Hälsa är ej i fokus, nyttan kommer längre fram, kräver mer tid 
- Resultatet är bra, utfallet rimligt, målen för högt ställda 
- Mötesplatser räcker inte 

 
4.2 Vad hindrar utveckling i organisationerna? 

- Det saknas strategi och intresse/prioritering hos ledningen samt förankring i 
organisationen vilket leder till tröghet och försiktighet 

- Ekonomiskt tänkande/styrande 
- Okunskap vilket gör frågan svår  

 
4.3 Vad innebär detta för dig och din organisation? 

- Viktigt med ledningens engagemang 
- Deltagare måste ha mandat 
- Fokusera vissa nyckelpersoner 
- Viktigt med samordning och samverkan 
- Hälsofrågor tar tid, fortsätt arbetet/projektet 
- Förståelse för processer 

 
4.4 Varför är så få män aktiva deltagare? 

- Kvinnor dominerar offentlig sektor där sjuktalen är störst 
- Löst projekt kring mjuka frågor lockar ej män 
- Kvinnor är omvårdande och relationsinriktade 
- Män är prestationsinriktade och fokuserar ekonomi och resultat 
- Män är chefer och går på strategifrågor 
 

4.5 Varför är erfarenhetsutbytet lågt när behovet är stort? 
- Saknar mandat i egen organisation, vet ej vad man vill utbyta om, för ensam 
- Kommunikation är svårt och tar tid, olika folk varje gång ger ingen relation 
- Ej tid för eftertanke 
- Samverkan har flera steg 
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4.6 Vilka kopplingar kan allmänt göras till regionalt utvecklingsarbete? 
- Kopplingen till organisationerna är viktig vid samverkan. Det behövs en förbindelse, 

företag ska vara deltagare.  
- Helhetstänkande och strategi är viktigt. Regionala projekt måste kopplas till lokalt 

utvecklingsarbete. Arbetsgivaren måste ha en egen vision. Organisationen måste stå 
bakom. Förankringen i organisationen faller om beredskap saknas.  

- Mötesplatser skapar regionalt utvecklingsarbete. 
- Region Hallands roll är viktig. Våga prova nytt. 
- Öppenhet är viktigt men vi vågar inte fullfölja processtänkandet. 
- Det finns ett glapp mellan politikerbeslut och tjänstemannaintresse.  

 
4.7 Vilka utvecklingsmöjligheter ser ni? Hur bör vi gå vidare? Vad ska hända efter 2005? 

- Det krävs vision och strategi i organisationerna. Ledningen måste vara med och 
frågorna förankrade för att få mottaglighet och genomslag. Organisationer måste vara 
med och ha ett uppdrag. En förbindelse krävs.  

- Det krävs nyckelpersoner med mandat i processen. Ställ mer krav på deltagarna om 
utbyte. 

- Viktigt med nätverk och mötesplatser för privat och offentligt. Öppna för fler 
organisationer. 

- Undersök behoven mer. Tydliggör syfte och mål.  
- Regionalt sammanhang och långsiktigt perspektiv är viktigt. Region Halland är 

ansvarig för samordning och för att ta tillvara Lust H. Projekt är ett komplement till 
regionens och organisationernas arbete.  

- Projektägare och finansiärer måste fortsätta satsa. Längre tid krävs för att visa vad som 
hänt.  

 
 
5. Slutsatser och lärdomar 
Nedanstående slutsatser bygger på all den input som kommit genom hela utvärderingsarbetet. 
Det är en summering och analys av de 15 enkäterna, ett stort antal reflektionsmöten med 
teamet och styrgruppen samt detta seminarium. Under hösten kommer ett antal deltagare att 
intervjuas. Utvärderingsprocessen fortsätter. 
 

1. Det finns ett stort och tydligt behov av mötesplatser för samverkan om hälsa 
2. Projektet ger positiva effekter och intressanta lärdomar 
3. Viktiga hinder för ökad nytta finns i företagen och organisationerna 
4. Större effekter kräver längre tid  
5. Vid en fortsättning är det viktigt att: 

a) Region Halland är ansvarig för erfarenhetsbärande, projekt är kompletterande 
b) Selektera insatserna, dvs utifrån styrkor och svagheter prioritera bland 

målgrupper och utvecklingsmöjligheter  (se utvärderingsrapport W) 
c) Göra en starkare koppling till organisationer, ställa krav på strategier och 

ansvar samt nyckelpersoner och mandat 
d) Formerna i Lust H-projektet är viktiga att ta tillvara, att kreativt organisera 

möten för att stimulera samverkan och lärande.  
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Bilaga 1 
 
Resultat utvärderingsenkät av ”Utvärderingsseminarium av Lust H” 

n=25 
 
1. Kommun 
0 Kungsbacka  8 Varberg  1 Falkenberg 
5 Halmstad   4 Hylte  2 Laholm   
5 Blank (2 Landsting, Annan, Region Halland) 
  
2. Kön 
10 Kvinna   15 Man   
 
3. Representerar 
19 Offentlig sektor 2 Större företag 0 Projekt 
3 Mindre företag  0 Annat  1 Blank  
 
4. Roll 
1 Projektgrupp  12 Tjänsteman  6 Chef/företagsledare  
6 Politiker 
  
5. Vad har du lärt dig av förmiddagen? 
Mycket! Processerna i ett projekt i relation till vision och formulerade mål. Problem-möjligheter. Tankar 
kring hur deltagarna uppfattar sitt deltagande. Att människor verkar tro att det är möjligt att ”processa” 
fram resultat på hursidan redan första gången människor träffas. Att projekt tar lång tid att sjösätta, att 
förankring är oerhört viktig. Mer inblick i Lust H projektet andemening. Träffat, hört hur politiker, 
tjänstemän ser på projektet, hur beslutsfattarna resonerar. Att hälsofrågorna för Halland är på rätt väg. 
Att utvärdering är viktigt. Ett bra instrument för diskussion och lärande. Enkel o bra teoribildning kring 
utvärdering, projekt och lärande. Fått en bra genomgång av resultatet, även om jag ff. är tveksam till 
redovisningen av resultaten (dvs resultat i förhållande till bortfall). Fått en bild även hur Region Halland 
arbetar för bättre hälsa. Ett bra resonemang om erfarenheter hitintills och om tänkbara fortsättningar. 
En del om hur Lust H har fungerat i länet. Tagit del av erfarenheter som andra gjort. Att det är bråttom 
om jag vill få ut mkt av Lust H eftersom allt kan vara slut efter 2005. Jag måste snabbt urskilja vilka 
kontakter som är värdefulla för mig i mitt yrke och knyta dessa. Att när det gäller att få ut kunskap och 
erfarenheter från projektets aktiviteter måste man ha befogenhet i den egna org. Lite om hur 
projektutvärdering fungerar samt lite om hur Lust H har uppfattats av deltagarna. Fått en bra bild av 
Lust H, vilken jag inte hade tidigare (ej medl i proj). Angående olika typer av projektutvärdering. Hur 
Lust H har ”fallit ut”. Problem med måluppfyllelse, att mäta. Mer om projektet Lust H. Mer om formativ 
utvärdering men framför allt om ”resultaten” av Lust H. Utvärderingsmetoder. Vikten av att förankra 
projekt o kräva ansvar. Även processtyrda projekt behöver tydlighet. Bra översikt över resultat av 
gjorda utvärderingar - ger bra underlag inför ställningstagande om ev. fortsättning. Hört olika 
intressenters synpunkter. Intressant att träffa andra företag och det verkar vara gemensamma åsikter 
om en fortsättning av projektet fast man i detta fall får en tydlighet och nätverksform. Hur viktigt det är 
med utvärdering och att tänka och vara i processens levande väsen. Ta del av erfarenheter av hur 
Lust H:s projektet har framskridit och vilka olika sätt det finns att utvärdera ett projekt av detta slag. 
Plus erfarenhetsutbyte med deltagarna kring bordet och diskussioner kring de frågor som funnits. 
Utvärdering av projekt. Hur viktigt det är att deltagande organisations ledning anammat o gjort frågan 
till strate. viktig m. krav på förändring osv. Dvs gett mandat till de som deltar att använda kunskapen 
mm. Nytänkande kräver massor med utrymme, nya verktyg, nya ritualer, möten mellan olika grupper. 
Mod. Utveckling innebär att ge sig ut på okänd mark. Intressant upplägg. Bra kombination av teori och 
egen medverkan. Mycket välplanerad dag. Lite ”djupare” om projektstrategier. Erfarenhetsutbyte bland 
många delt. 
 
6. Hur vill du ta vara på och använda detta? 
I framtida projekt och processer. Önskar en fortsättning på projektet med ”rätt” person. I höst 
utveckling av projekt etc. Återföra till en diskussion i organisationen hur vi ska förhålla oss till 
projekt/verksamhet av denna typ. Kommer att ta med det i vår affärsplanering för 2006. I våra 
kommande resonemang om fortsättning av projektet samt på hemmaplan i egen org. Det blir en del i 
grunden för kommande beslutsfattande i kommunen och Region Halland. Att det är bråttom om jag vill 



 5

få ut mkt av Lust H eftersom allt kan vara slut efter 2005. Jag måste snabbt urskilja vilka kontakter 
som är värdefulla för mig i mitt yrke och knyta dessa. I det fortsatta arbetet samt med att förbättra 
Hallänningarnas hälsa. För att ta ställning till hur Regionens fortsatta arbete med dessa frågor skall 
formas, men det behövs mer kunskap om erfarenheter och behov för att göra detta. Vill återföra och 
delta i arbetet på min arb. plats och organisation. Ta hem och delge. Spinna på processbaserad 
utvärdering. När vi skall diskutera framtiden för Lust H. Använda erfarenheter av projektet till andra 
större projekt/insatser inom mitt område. Ta med inför disk om ev fortsättning. Ja, vi vill ha mötesplats 
och erfarenhetsutbyte med träffar med klart definierade teman. En fortsättning av Lust H skulle kunna 
starta igång detta. I mina projekt framöver. Informerar de som utsett mej att vara repr.i detta forum. 
Försöker ta tillvara de kontakter som skapats på ett för min arbetsplats positivt sätt. Utbilda mig till PL. 
Förbättra disk hemma o fortsätta det påbörjade arbetet. Konkret ganska omgående inom de olika 
verksamheter jag är engagerad. Knyta upp till Lust H genom att pröva nya kontakter. Fortsatt 
användning i sammanhang där processer utvärderas. Det kommer till användning i bl.a andra projekt 
och inte minst i det fortsatta arbetet med hälsan. 
 
8. Vad tycker du som helhet om förmiddagen? 
Skala: 1 Meningslös – 10 Givande 
Medelvärde: 8,0 
 
9. Andra kommentarer på dagen samt reaktioner på eller förslag till Lust H-projektet 
Lyft frågan om framtiden till regiondirektör, politiker, organisationer och företag nu. Det finns ett 
tillräckligt underlag och krävs ingen färdig slutrapport för detta. Enkäter är i det närmaste värdelösa 
och att utvärderingar byggda på enkäter är livsfarliga. Tryck mer på nyttan av att bilda nätverk. Lust H 
projektgrupp varit mycket duktiga, kreativa och tillmötesgående. Fortsätta med både styrda och mer 
öppna sätt att arrangera mötesplatser. Skapa större bredd utöver offentlig sektor. Får organisationer o 
företag som medlemmar. Inväntar med spänning höstens intervjuer. En bra dag med möjligheter till 
korrigering och nya infallsvinklar på Lust H. Har avlämnats och dokumenterats i grupparbetet. Har ej 
varit deltagare tidigare så jag kan inte uttrycka mig om aktiviteterna som idag utvärderades men av 
vad jag läst på nätet verkar Lust H verkligen ambitiöst & omfattande. Bra organiserad fm! Lagom 
långa & innehållsrika föreläsnings”heat” och diskussionsforum. Bra att byta grupp! Aktivt deltagande 
från de närvarande. Bra med aktivitet, diskussionsgrupper. Se diskussion vid sista frågorna. Bra att 
använda sig av deltagarna i även denna aktivitet. För framtiden: Utvärdera gärna på olika sätt, kanske 
muntlig fråga eller anv. värderingsövningar. Ytterligare reflektioner krävs innan formerna för det 
fortsatta arbetet bestäms. Bra pedagogiskt upplägg av förmiddagen. Bra att utvärdering gjorts 
parallellt med projektet. Jag tycker inte att det behöver vara riktigt så många utvärderingar som det 
varit hittills. På något sätt måste Lust H gå vidare eftersom behovet är så tydligt. Hade varit bra med 
en presentation av deltagarna vid alla bord - framför allt för kontaktskapandet. Bra med projektet 
LUST H - givit många trevliga fm eller em! Lust H måste fortsätta med Regionen som Projektägare - 
Förebyggande hälsa vår tids stora projekt! Viktigt att samverkan fortsätter men att fler organisationer o 
företag kommer med. Fortsätt!!! Förhållandet mellan summativ och formativ utvärdering är inte riktigt 
så enkel. Det ena utesluter inte det andra. Tror att en fortsättning av Lust H behöver struktureras 
tydligare. Helt på det klara med att projektet är ”livsviktigt” och att det bör fortsätta. De är en process 
som egentligen aldrig tar slut.  
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Bilaga 2 
  
Resultat och kommentarer från gruppdiskussionerna. Ett urval och en summering av 
anteckningar från fem diskussionsgrupper.   
 
Göran Karlsson hälsar välkommen.  Mats börjar sin genomgång. Deltagarna ger sin syn på 
för- och nackdelar med olika projekttyper: 
 
 Planeringsprojekt Processprojekt  
Fördelar Vet vad man får  

Vet vad det kostar 
Vet målet - lätt att utvärdera 
Vet vägen 
Centralstyrt 

Öppet för kreativitet 
Nå mer än man trott 
Deltagarna får inflytande 

Nackdelar Svårt att ta vara på 
förändringar 
Når kortare? 
Tar ej tillvara resultat  
Centralstyrt 

Svårt att förankra 
Svårare att finansiera (vet ej resultatet/större risk) 
Svårt att styra 
Svårare att utvärdera 

    
Diskussionsfrågor A 
1. Varför är nyttan inte större när deltagarna är så nöjda med aktiviteterna? 

- Jag köper siffrorna. Alla är jättenöjda, har hänt något för hälften, nyttan är lägre. Detta 
är inte så konstigt. Kommer hem till en stor organisation och lite händer. 9 månader är 
för lite tid för att förändra något i en stor organisation. Rimligt utfall. 

- Högt ställda mål. 25% är stor genomslagskraft på kort tid.  
- Kan man förvänta större nytta? 25% kanske är bra utifrån att man är med i aktiviteten. 
- Hur definierar man nytta? Att något konkret har hänt. Kan ändå varit till nytta men det 

ser man inte i svaren. Nöjd är en känsla, nytta är något konkret.  
- Räcker det med mötesplatserna? Borde man satsat på mer koppling till ledningen? 

Skulle ha jobbat med mer instrument än bara mötesplatserna? 
- Det är ett bra resultat. Felet ligger i organisationen, ej i projektet. Kan vara en början 

till förändring med detta projekt, med organisation och struktur. 
- Svårt för en enskild att påverka organisationen, gå hem och omsätta det i verkligheten 

i organisationen. Att som enskild svara på att man har förbättrat.  
- Om man är nöjd när man åker hem o tycker det har varit en kick men sedan inte får 

gehör, då tycker man inte att det varit till någon nytta. 
- För många tror jag det snarare blivit en kompetensutveckling för enskilda än synsättet 

att nu är företaget med i Lust H, ett projekt som varar i två år. 
- Man åker iväg på aktiviteterna och är nöjd. När man kommer tillbaka så är 

verkligheten en annan. 
- Nyttan är här och nu vid enkättillfället. Men hur är den om ett år? Då kanske vi ser 

jättemycket nytta av Lust H. 
- Nyttan med Lust H är liten eftersom man inte kan påverka systemet. Dessutom tar det 

oerhörd tid. 
- Vi kommer ensamma hem frälsta. Det är bättre att vi åker allihop för att slippa vara 

den som kommer tillbaka ensam. 
- Personer som kommer vet inte hur man ska kunna använda kunskapen när man 

kommer hem. Ansvarar inte för alla medel. Kan inte agera direkt när man kommer 
hem. Måste förankra båda horisontellt och vertikalt.  

- Kärnverksamheten har inte alltid fokus på hälsa - de som åker på aktiviteter är 
stödpersoner som är engagerade. Hälsa är inte i fokus hos alla chefer. Måste se det 
som en process, till slut händer det. Lust H har hjälpt till att lyfta frågor om hälsa.  

- Inspiration är färskvara, inte lätt att leva upp till ambitionerna. 
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- Alla får gå, det kanske inte är förankrat i egen organisation. 
- Man har inte mandat, får inte gehör. 
- Är organisationerna ointresserade 
- Man måste ha ledningen med sig, mycket upptar deras tid 
- Enkelt då jag blir ledd i en process, svårare när jag kommer hem 
- Jag vågar inte komma hem och föra tankarna vidare, det är för flummigt 
- När ni redovisar att en fjärdedel av deltagarna haft stor nytta av projektet – deltagarna 

är en sak men har företagen de representerar (huvudmän, arbetsplatser) haft nytta av 
det? Och hur stora är företagen? Om de är stora är det ju många fler som haft nytta än 
vad deltagarna har haft. 

- Övertro i Lust H på att mötesplatserna kan få ett sånt genomslag/utslag i 
organisationerna. Det krävs mycket mer för att nå förändring. Det är olika 
konstellationer av folk som möts varje gång på aktiviteterna. Man skulle bibehålla 
nätverket mellan varje gång. 

 
2. Deltagarna anser själva att mer kunde ha hänt. Vad hindrar utveckling i organisationerna? 

- Har man inte med sig ledning och strategiska personer så hjälper det inte, det händer 
inget.  

- Problem i organisationsutveckling. Hela organisationen måste vara engagerad. 
- Lust H ej vuxet fram i organisationen utan utifrån ett ovanifrånperspektiv.  
- Förankring att medverka, en viktig faktor till att man inte har lyckats. Det är inte 

bestämt tidigt hur man ska förhålla sig till Lust H.  
- Det är viktigt med attityderna i toppen. Viktigt att ta tag i detta. Visar ledningen inget 

intresse händer inget. 
- Jag tycker att det är det ekonomiska tänkande som hindrar utveckling. 
- Man måste släppas fri nere i organisationen. Nu är spelplanen begränsad. Man får 

aldrig testa nya idéer. 
- Ofta är man ju också styrd av att pengarna ska användas si och så. Det ges inte 

utrymme för förändring. 
- Vi måste ju jobba mot samma mål men det är svårt när ekonomin sätter stopp. 
- En svårighet är att det händer mycket bra, mycket kvantitet som aldrig kommer fram. 
- Svårt att förankra 
- Kommunala processer är tröga.  
- Hälsa är inte i kärnan än 
- Acceptans av chefer är inte självklart 
- Främjande och förebyggande är svårt tema 
- De som åker är enskilda personer i stora organisationer. Ger låga odds att få framgång. 
- Okunskap i organisationerna 
- Den halländska själen är orsaken (1. Avvakta kraftfullt 2. Hallänningarna är inte 

flexibla 3. Jantelagen) 
 
3. Vad innebär detta för dig och din organisation? 

- Fullt genomslag: ha med ledningen och intresset nerifrån.  
- Använda och fokusera på vissa deltagare hade fått större effekter. 
- Utvärderingen borde kolla hos respektive huvudman, förvaltning eller vad det nu kan 

vara, vad nyttan har varit. De kan göra sin egen värdering av nyttan.  
- När något blir i ropet ska många starta och hålla på. Konkurrens, samordning vore bra, 

alla på spåret.  
- För mig är det glasklart. Är det inte förankrat i ledningen så händer ingenting. 
- Oerhört viktigt vem som representerar organisationen. Man måste ha mandat. Om 

någon på länssjukhuset går på en aktivitet – vad får det för konsekvenser på 
avdelningen? Det finns en avdelning som lyckats med förebyggande hälsoarbete o det 
är där chefen är engagerad och låtit intresserad medarbetare arbeta för detta. 
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- Man kan även skicka viktiga nyckelpersoner som kan relatera direkt till det arbete som 
behöver göras. Då skulle nog nyttan bli hög. 

- Man måste ha is i magen och våga vänta in resultaten. 
- Om man går in i ett sådant här projekt så krävs kanske att alla är aktiva. 
- Jag tror att tiden är viktig. Vänta inga resultat nu.  
- Viktigt att ledningen visar engagemang och intresse. 
- Intresset verkar ha varit svalt i kommunerna och även från Region Hallands högsta 

ledning. 
- Detta ska kanske inte kallas för projekt utan för process. 
- Hos oss är det väl förankrat men det är många nya tankar som presenterats och de 

behöver mogna eller tiden behöver bli mogen för att de ska kunna genomföras. Svårt 
göra direkt men det kanske går längre fram. För oss varit stor nytta med det nätverk vi 
fått med andra företag där vi träffas. 

- Måste vara en stark person med mandat som åker och att en lärprocess sker när man 
kommer hem 

- Chefen har svårt att prioritera 
- Politiken har en viktig roll att skicka signaler.  
- Organisationer måste samverka mer med tiden pga den ekonomiska situationen. 

Minskade resurser gör behovet av samverkan större.   
- Processprojekt = otrygghet. Planeringsprojekt = trygghet. Krävs en förståelse för 

ovanstående.  
- Gör/sätt ännu fler projekt som Lust H  
- Analogt med droppen som urholkar stenen 

 
Mats fortsätter sin genomgång. 
 
Diskussionsfrågor B 

1. Varför är så få män aktiva deltagare? 
- Kvinnor dominerar som anställda i offentlig sektor.  
- Förvaltningar där sjuktalet är högre är ofta kvinnodominerat.  
- Män sitter som chefer.  
- Mjukisstuk, kan det skrämma män? Mer traditionella aktiviteter ger fler män. 
- Vid ett upplägg har man stort krav på resultatinriktning. Lust H är mer löst i 

konturerna. Man vill ha kunskap om arbetsmiljö, rekrytering osv. 
- I det offentliga arbetar överhuvudtaget fler kvinnor. Tror förhållandet är 70-30. 
- Om det hade varit mer styrt skulle organisationerna inte släppt iväg så många kvinnor, 

då hade deltagandet blivit jämnare. Om man vänt sig till organisationerna alltså. 
- Jag tycker inte att det är så viktigt om det är män eller kvinnor som kommer. Det 

viktiga att man arbetar med frågorna. 
- Finns det en tröghet hos männen? 
- Förknippar man det med mjuka frågor? - kvinnligt. 
- Det är kvinnorna som anammar det vårdande, det sociala. 
- Hade man lagt upp projektet som att spara pengar för företaget så skulle nog fler män 

varit intresserade. 
- När man utser deltagare så är det ju fler kvinnor som arbetar med hälsa.  
- Projektet går inte att ta på. Män vill mäta resultat. Lust H är inte manligt. 
- Männen kommer. Jag är övertygad om detta. 40 miljoner i sjukkostnader kan man inte 

blunda för. 
- Det är ju en rådande uppfattning att män är prestation, kvinnor är relation. 
- Kvinnor mer intresserade av hälsa. Offentligt har många kvinnor i sin organisation. 

Högre andel sjukskrivna kvinnor. Mjuka frågor mer engagemang från kvinnor. Många 
samverkande faktorer ger resultatet.  

- Viktigt: chefer går på det strategiska, medarbetare på deltagarnivån 
- Kvinnor är mer intresserade av hälsa, fler kvinnor jobbar med hälsa/folkhälsa 
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- Kvinnorna jobbar/är flest i de jobb som skapar utbrändhet, skapar intresse för hälsa 
 

2. Varför är erfarenhetsutbytet lågt när behovet är stort? 
- Jag tror på erfarenhetsutbyte, på nya arenor där folk som tidigare inte träffats får 

möjlighet att mötas. Bekymmer för ensam, inte benägen att ta till nytt och öppna upp. 
- Det där med att många vill ha erfarenhetsutbyte men ingen tar initiativ – man måste ju 

veta kring VAD man vill ha erfarenhetsutbyte. 
- Upplever inte att bilden stämmer om erfarenhetsutbytet. Jag tycker jag har fått 

erfarenheter. 
- Vi har ingen tid för erfarenhetsutbyte. 
- Ingen har tid för eftertanke. Alla rusar. 
- Vi behöver inte ledband utan bromsband.  
- Samverkan har många steg innan resultat/nytta. Alla har också olika bild vad 

samverkan är för något. Nyttoaspekten är viktig. En brist är att man inte känner igen 
folk från gång till gång - en gång är inte en relation.  

- Man måste skapa mötesplatser av den här typen som idag, där vi ”tvingas” in i nya 
konstellationer 

- Kan ett hinder vara att man saknar mandat i egen organisation? 
- Kommunikation är svårt och tar tid.  
 
3. Vilka kopplingar kan allmänt göras till regionalt utvecklingsarbete? 
- Tjänstemännen var inte intresserade. KS tog beslut men det fanns ingen beredskap för 

att ta hand om det. En intern problematik.  
- Strategiskt beslut i organisationen finns ej. Organisationen måste stå bakom. Förstå 

helheten på annat sätt. 
- Arbetsgivaren måste ha en egen vision, vad man vill ha ut. 
- Vi pratar om processtyrda projekt men i slutändan fegar vi ur och vill ha mätbara mål. 

Vågar inte att slutfölja processen.  
- Förankring i organisation. Faller om det inte finns beredskap. 
- Kopplingen till utvecklingsarbete. Pröva nya vägar/former är regionalt 

utvecklingsarbete. Leta nytt och ha rätten att misslyckas. 
- Lust H är ett utvecklingsarbete, en arena för många. Mötesplatserna skapar regionalt 

arbete.  
- Region Hallands roll i detta? Våga driva trots att alla inte är med.  
- Öppenhet krävs, vilket inte alltid har funnits.  
- Kanske skulle bättre försöka identifiera vilka som arbetar med detta och så försöka få 

med dem. Detta har varit alltför individorienterat. Skulle vara mer företagsorienterat. 
- Om företaget väljer att vara med så har den mandat som sedan deltar därifrån. 
- Det är något att tänka på vid en fortsättning av projektet. 
- Man måste vända sig till organisationerna för att få en tydlig koppling bakåt: Vad vill 

man? 
- Lust H har upplevts som projekt. Positiva till krav/förväntningar och någon form av 

förbindelse. Viktigt att tydliggöra mål.  
- Droppen urholkar stenen 
- Det finns en kärna av initiativkraft som gör att vi kan ta tillvara de här delarna. 

 
Mats fortsätter sin genomgång med inriktning på framtiden. Deltagarna byter grupper. 
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Diskussionsfrågor C 
Vilka utvecklingsmöjligheter ser ni? Hur bör vi gå vidare? Vad ska hända efter 2005? 

 
Ur Susannes anteckningar 

- Kräver en vision i ingående deltagande organisation om vart man vill nå med sitt 
deltagande. Lägga in deltagandet som en del i sin egen hälsostrategi i organisationen.  

- Måste ha med nyckelpersoner i organisationen. Kan vara en bredare målgrupp men de 
måste ha mandatet från ledarna.  

- Detta är en process som måste fortsätta. Bör finnas en samordnare på Region Halland 
som håller ihop detta. 

- Nyckelpersoner viktiga, fånga dessa. 
- Lust H ska ses som ett komplement, att stötta det vi redan gör, finns även med i 

folkhälsoarbetet.  
- Viktigt att ha ledningen med sig. Ledningen identifierar nyckelpersoner. 
- Ser det som att man kan göra både och. Bjuda in öppet och ha mer specifika individer. 
- Sätta ekonomi på detta, då förstår beslutsfattare.  
- Inför Lust H:s framtid ser jag en samordnare som håller ihop. Projektägarna måste 

bekänna färg, att fortsätta satsa. 
- Region Halland behöver dessa signaler. 
- Gå vidare, måste göra en strategi för nyckelpersoner.  
- Visa vad som har hänt. 
- 3 år är inte lång tid. Någon föreslog 3x3 år.  
- Har Region Halland tagit del av och tagit tillvara på Lust H? Har ledarna i 

organisationen RH tagit till sig Lust H? 
- I tillväxtprogrammet har vi uppdraget att arbeta med hälsofrämjande arbetsplatser. 
- I folkhälsopolicyn också. 
- Det ser inte bra ut om man la ned projektet då. Ser ingen annan än Region Halland i 

projektägarrollen. Viktig roll i detta. När kommer beslutet? 
 
Ur Bittes anteckningar 

- Det har kanske inte varit rätt målgrupp. Nu är det vem som helst som kan gå. Jag tror 
det skulle vara bra om någon på arbetsplatsen är huvudansvarig, någon som ansvarar 
för de här frågorna. 

- Det måste vara tydligt vad det handlar om, vad man går in i. Om det bara är en 
föreläsning eller om man aktivt ska byta erfarenheter. Och det är viktigt att man säljer 
in sånt här på olika sätt beroende på organisation och behov. Det är skillnad på 
Plåt&Svets och stora företag och landstinget. Men det är viktigt att de sedan möts på 
samma arena, viktigt att privat och offentligt möts. 

- Ja, viktigt att det kollas av i höstens intervjuer om det skapats nätverk och nya 
relationer. 

- Man kanske ska ha särskilt fokus på de som har särskilt hög sjukskrivning. De grupper 
av kvinnor – t ex som städar. De har så hög sjukskrivning att där kanske man har en 
chans att göra något som märks. I stället för att försöka minska ytterligare en halv 
procent där det redan är lågt. Det skulle alltså vara att vända på perspektivet, att 
verkligen rikta sig till vissa kvinnogrupper hellre än att försöka få med fler män.  

- När fotfolket berättar för cheferna, då tar det mycket bättre. 
 
Ur Helénes anteckningar 

- Mottagligheten i företagen och organisationerna är viktig. 
- Ska man nå resultat är möjligheter till genomslag i organisationerna viktigt. 
- En annan slutsats är att nå fler företag, fler organisationer. Idag finns en bättre för 

möjlighet för Lust H att nå ut.  
- Det är viktigt att skapa relationsskapande nätverk. 
- Nätverk är viktigt. Att veta var man vänder sig. Att ha en mindre grupp att bolla med. 
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- Om vi vill ha förändring så är det viktigt med människor som har mandat. 
- Det tar tid att börja tänka: Hur kan jag dra nytta av detta i vår organisation? 
- Det finns inga motkrav från Lust H. Koppla ansvaret till ledningen i organisationerna.  
- Stort behov av mötesplatser men utnyttjar vi dem? Mötesplatsen i det längre 

perspektivet. Ställ krav. Vilka kontakter, erfarenheter kan du ta med dig hem? 
- Mycket mer utbyte om man kan skicka olika personer. Personer som kan omsätta 

kunskaper praktiskt. 
- Ska man göra detta så måste det bygga på halländskt ansvar. De som vill vara med 

måste ställa upp. Det behövs lite eftertanke nu. Det måste landa organisatoriskt. Vi 
kan inte slussa över till deltagarna utan detta måste ut till organisationerna för att 
bedömas.  

 
Ur Stens anteckningar 

- Organisationer ska vara med, inte enskilda personer. De som kommer ska ha ett 
uppdrag. Organisation som medlem. Specifika målgrupper är ett måste. Öppenhet är 
viktigt men inte hållbart. Kriterier för deltagande som man gör någon förbindelse - 
skapa attraktivitet. Måste vara förankrat i ledningen och ha en medveten strategi med 
sitt deltagande. Målgruppsorientering kan skapa problem med föryngringen. Mandat 
och till de som har kunskap är lång.  

 
Ur Maggans anteckningar 

- Ett av regionens huvudspår, det kan man inte släppa: arenor för hälsoarbete. Detta är 
inte färdigt, detta måste fortsätta. Region Halland får inte bli ett ”kommunförbund” 
där tjänstemän inte möter andra.  

- ”Rätt” deltagare är ett jättekliv tillbaka.  
- Nja, det beror ju på målet. Målet för mig är bättre hälsa i Halland. 
- Undersök: Vilka behov har ni? Vilka behov har alla vi inte nått? Vi måste ställa oss 

frågorna. Detta är ett utav verktygen (Lust H). Det känns väldigt viktigt. 
- Lust H i en fortsättning har vi inte så stort behov av nu. 
- Vad gör Region Halland? Vad ska Region Halland göra av detta? Vi måste locka med 

de organisationer som inte normalt sätt jobbar med hälsofrågorna. Projektet kräver ett 
regionalt sammanhang som inte finns idag. Viktigt med långsiktigt perspektiv.  

- Vi som tog beslut vill ju se ett ekonomiskt + mänskligt resultat, men detta projekt är ju 
uppbyggt så att det är bara deltagarna som kan avgöra vilka effekter det haft. Vi kan ju 
aldrig få siffror på det. 

- Syftet med projektet är ju att människorna som jobbar med frågorna ska få input. Fara 
mäta summativt: visar kanske inte positiva effekter? ”Tyst kunskap”, hur mäta? Hur 
sätta siffror. 

- Ställ större krav på deltagarna. Annorlunda målgrupp. 
- Om Lust H slutar nu, blir det ännu ett projekt som slutar. Vad har vi (småföretagare) 

för arena nu? Vi som inte har något samverkansforum. 
- Ha utrymme och öppenhet för flera vägar att gå vidare. 
- Lärdomarna måste överlämnas, får inte tappas. RH ansvar för folkhälsofrågor 

regionalt.  
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Bilaga 3 
Resultat av 15 utvärderingar av Lust H 

 
 
DELTAGARFAKTA 
 
Totalt 600 tillfällen av 300 personer på 
aktiviteterna 
80 % kvinnor 20 % män 
60 % offentlig sektor 30 % privat 
 
7,8 i medelbetyg (max 10) 
 
        Länsspridning i  % 
 Lust H SCB 
Kungsbacka 7 26 
Varberg 19 20 
Falkenberg 9 15 
Halmstad 47 26 
Hylte 8 4 
La olm h 9 9  

 
PÅ AKTIVITETERNA 
 
Varför kom deltagarna? 

a) av intresse (139) 
b) för att få info (139) 
c) för att få kontakter (93) 

 
Vad har de fått ut av aktiviteten? 

a) kunskap (156) 
b) idéer (118) 
c) kontakter (82) 

 
Hur tänker de använda det? 

a) i arbetet (259) 
b) sprida till andra (97) 
c) odla kontakter (61) 

 
 
3 – 9 MÅNADER SENARE 
 

• Nästan alla har tagit upp det (80 %)

• Hos hälften har något hänt 

• Hos hälften kunde mer ha hänt 

• Hos hälften kommer mer att hända 

• En fjärdedel samverkar mer 

 
DELTAGARENKÄT 
 
Måluppfyllelse 

• 25 % för målen samverkan, 
kommunikation och 
helhetsförståelse 

• 10 % för målet utveckling & 
lärande 

Nytta 
• 25 % anger stor, 50 % liten 

Erfarenhetsutbyte 
• 25 % anger stor, 75 % liten 

 
 
STYRKOR 
 

1. Projektet är på rätt väg  
2. Många deltagare uttrycker positiva 

effekter som kontakter, kunskap 
och inspiration.  

3. En fjärdedel har haft stor nytta av 
projektet i arbetet och nått tre av 
målen. 

4. Bland deltagarna finns ett stort 
engagemang, ett klart uttalat behov 
av projektet samt en stark önskan 
om fortsättning 

 

 
SVAGHETER 
 

1. Det är svårt att få effekt i 
organisationerna: 
• Nyttan i arbetet är begränsad 

(mer kunde ha hänt) 
• Utvecklingsmålet har låg 

uppfyllelse 
2. Erfarenhetsutbytet är lågt på 

aktiviteterna 
3. Få män är aktiva i projektet 
4. En stor grupp av deltagarna går 

inte på aktiviteterna (200 av 500)  
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