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1. Bakgrund 
I mars och april samlades sammanlagt 45 personer på Hotel Fregatten i Varberg och 47 
personer på Gullbrannagården norr om Laholm, för att under en heldag ta del av övningar, 
presentationer och diskussioner. Beatrice Arvidsson och Monica Jacobsson fick deltagarna att 
genom olika övningar se värderingarnas kraft i sitt och andras liv. Natalie Dian visade på de 
värderingsförskjutningar som skett i Sverige under de senaste 100 åren. Lisbeth Engström 
Malm berättade om sin erfarenhet av den s k LLM-processen (Laganda, Ledarskap och 
Motivation) där resultatet har blivit ett gott arbetsklimat och låg sjukfrånvaro. 
   
2. Metod 
En enklare utvärderingsenkät (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 92 
deltagarna, fyllde 84 i den. Resultatet nedan baseras därmed på ca 91 % av alla deltagare.  
 
I denna rapport är resultaten från båda mötesplatserna redovisade. Ibland finns även de 
uppdelade siffrorna med.  I bilagan finns alla skillnader redovisade. 
 
3. Resultat och kommentarer 
(se detaljerat resultat i bilaga) 
 
3.1 Vilka deltog? Kvinnor, tjänstemän och offentlig sektor dominerade 
 
Geografisk spridning: 
 

kungsbacka
varberg
falkenberg
halmstad
hylte
laholm
Missing

kommun

 

 Varberg Gullbranna
Kungsbacka 10 % 8 st 0 st 
Varberg 9 % 4 st 3 st 
Falkenberg 12 % 8 st 2 st 
Halmstad 62 % 12 st 38 st 
Hylte 2 % 2 st  0 st 
Laholm 5 % 4 st 0 st 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Halmstad dominerar på träffarna. 
Mötesplatsens betydelse för vilka som 
kommer är inte oviktig men inte heller
entydig. Gullbranna innebar inga fler 
från Laholm trots närheten. 
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Könsfördelningen var 90 % kvinnor och  
10 % män. Området värderingar och 
beteende lockade nästan enbart kvinnor trots 
att det har stor betydelse för våra handlingar. 
Svårigheten för projektet att nå män kvarstår. 
 
 
 
 
 
 

 
Ännu en gång dominerade offentlig 

kvinna
man
Missing

kön
sektor (74 %). Mindre företag fanns 
representerade med 19 % och stora 
företag med 5 %. 
 
 
 
 
 

jänstemännen är som vanligt den största gruppen 
43 %) men denna gång deltog ovanligt många 
hefer och företagsledare (38 %). Ett bra resultat då 
mnesområdet är särskilt viktigt för chefsgruppen 
om genom sina värderingar och beteenden 
åverkar inställningen till hälsoarbetet i sina 
rganisationer.  

offentlig 
sektor
större företag
projekt
mindre 
företag

representerar

ammantaget talar resultatet för att mötesplatserna har
ch ledare från offentlig sektor. 
projektgrupp
chef/ledare
tjänsteman
annan

roll

 lockat ovanligt många kvinnliga chefer 
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3.2 Vilken var anledningen till att de kom? Allmänt intresse svarar de flesta. 
Allmänt intresse uppger knappt hälften. En fjärdedel anger att få information och att möta 
andra. I kommentarerna nämns att få kunskap om sambandet mellan värderingar och hälsa.  
 
3.3 Vad har de fått ut av aktiviteten? Idéer dominerar stort. 
70 st uppger idéer. Drygt 30 anger kunskaper. Samverkan är ett underordnat resultat, bara 18 
uppger kontakter.  
 
3.4 Hur vill de använda detta? För att utveckla arbetet. 
Återigen uppger en klar majoritet att man vill använda resultatet i arbetet (67 st), vilket är 
positivt. Allmänt sprida uppger 26 och odla kontakter svarar bara 12. Svaren stärker bilden 
från 3.3 att denna gång blir samverkanseffekterna troligen mindre än idé- och 
kunskapseffekterna. Resultatet bör istället stärka möjligheten att bidra till projektmålen ökad 
helhetsförståelse samt lärande och utveckling.  
 
3.4 Vad tycker de om helheten? 
Topphelhetsbetyg – 8.4! Deltagarna är mycket nöjda med dagen. 
 
3.5 Kommentarer 
Kommentarerna stärker det höga helhetsbetyget: Mycket positivt! Bra variation. Bra med så 
mycket tid till samtal i smågrupper och att få göra praktiska övningar. Flera lyfter fram frågor 
om hur man ska ta vara på detta och använda det i praktiken. Hur ta hand om det som kommer 
fram?Mer koppling till nyttan med detta sättet att arbeta, till resultat. Fler detaljerade 
exempel på hur vi omsätter kunskaperna.  
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Bilaga 
 

Resultat utvärdering av mötesplatsen ” Värderingar, beteende och hälsa” 
n=84 (39+45; Varberg 23 mars + Gullbranna 21 april) 

 
1. Kommun 
8 (8+0) Kungsbacka 7 (4+3) Varberg 10 (8+2) Falkenberg 
50 (12+38) Halmstad 2 (2+0) Hylte 4 (4+0) Laholm   
 
2. Kön 
75 (32+43) Kvinna 8 (6+2) Man   
 
3. Representerar 
63 (26+37) Off sektor 4 (4+0) Större företag 2 (1+1) Projekt 
15 (8+7) Mindre företag  
 
4. Roll 
9 (5+4) Projektgrupp 33 (21+12) Chef/företagsledare 35 (812+23) Tjänsteman 
6 (1+5) Annan  
 
5. Vad var den viktigaste orsaken till att du kom hit? 
48 (21+27) allmänt intresse 28 (15+13) få information      27 (14+13) Möta andra 
få inspiration, idéer, kunskap. utveckla ledarskapet. inspiration och ideér. Få veta något om 
arbetssättet med mötesplats m m. få inspiration. Fördjupad kunskap avseende sambandet mellan 
värderingar och sjukfrånvaro/må bra, vilket jag tror hittills har undervärderats. Temat var och är 
värdefullt i mitt arbete. Har varit på en dag tidigare som var fantastiskt bra. knyta kontakter, få 
inspiration./ Hörde gott om innehållet från ert första tillfälle = gick på rekommendationer. I mitt arbete 
behandlas alltid värderingar o beteende. Få egen input, lite bekräftelse i mina befintliga tankar. Hur 
skapar vi friska arbetslag, arbetsplatser. 
 
6. Vad har du mest fått ut av dagen? 
31 (12+19) kunskap  70 (30+40) idéer 18 (12+6) kontakter 
Inspiration, tankar. Intryck, kunskap, funderingar. / Tro på förändringsarbete. Blandning av allt. 
Värderingsövn praktiskt.  
 
7. Hur vill du ta vara på och använda detta? 
26 (10+16) allmänt sprida  67 (32+35) utveckla arbetet 12 (10+2) odla kontakter 
Ta med detta till en utökad ledn.grupp för att realisera ideérna om strukturer. Behöver dagens 
seminarier/övningar för eget reflekterande över hur jag arbetar idag. 
 
8. Vad tycker du som helhet om dagen? 
Skala: 1 Meningslös – 10 Givande 
Medelvärde: 8,4 (8,5/8,3) 
 
9. Andra kommentarer på dagen samt reaktioner eller förslag på Lust H projektet 
Väckt egna tankar om värderingar, hur jag själv tänker. Få fundera hur vi på företaget kan få nytta av 
föreläsningarna mm. Värdegrundsövningarna var väldigt trevligt, men måste sättas i sitt sammanhang. 
Varför gör vi? När gör vi? I vilka sammanhang gör vi ?etc. Lite väl långa raster. Bättre att få diskutera 
mer i grupperna kring de teman som togs upp. Intressant upplägg av dagen. Önskar: en till sådan här 
dag med fler övningar t.ex. värd.övningar, avslappningsövn. samt beröring/massage, pausgympa. 
Oftast brukar ”värderingen” av dagen bli ”klar” efter ett tag. När man kan se hur man kan applicera 
dom ideér man tagit del av. Dagen var mycket bra sammansatt! Omväxlande och berikande. Mkt bra 
upplägg med 2 grp. Intressanta föreläsare! Bygga vidare temainriktat/fläta ihop nuvarande med 
kommande föreläsningar. Ta in andra ”proffessioner” tex ang. långtidssj.skrivning – 
läkare/pers.erfarenhet osv. Jag tycker det hade varit värdefullt att få diskutera o få kunskap om olika 
sätt hur använda de övningar vi gjorde. Hur ta hand om det som kommer fram. Viktiga frågor som 
borde diskuteras mer! Vi borde diskutera vad det egentligen är vi påstår när vi talar om hälsa! 
Eftermiddagen var bäst (värderingsaktiviteter). En dag som jag kommer att fundera på länge och ta 
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vara på, har flera långtidssjukskrivna i mitt arbete. Hoppas på fler liknande. Utveckla dagens tema 
med ytterligare kopplingar till hälsoarbete. Dagen har gett ett historiskt perspektiv & ideér hur man kan 
jobba, men jag skulle vilja ha ännu mer koppling till nyttan med detta sättet att arbeta, till resultat m.m. 
Bra intressanta ideer. – konflikt mellan folkhemsvärderingar – 1970 – nya värderingar i svenska 
samhället. – Nyttig ex. ifrån presentation – och förtroendeskapande övningar. Kanske skulle man ha 
värderingsövningarna först. Det skulle bli ett annat prat på raster och samtal i dom andra föredragen. 
Hade nog brutit isen snabbare om värderingsaktiviteten låg på förmiddagen. Mycket värdefullt i sin 
helhet. en mkt. bra dag med detta upplägg halva dagen föreläsning ½ dagen övningar. / Tack för en 
bra arrangerad dag. De olika programpunkterna höll måttet! Inspiration att försöka arbeta vidare på 
arbetsplatsen med värderingar såsom respekt av varandra, ta tillvara på kunskap osv. Em speciellt 
bra (natalie, lisbeth) Den offentliga utvärderingen efter Beatrice och Monicas förmiddag var varken bra 
el. givande. Utvärderingen efter Monikas och Beatrice program var onödig eftersom den gjordes 
offentligt. Om det är något negativt är det svårt att säga det öppet. Inte bra med offentlig utvärdering 
efter Monikas och Beatrice program. Svårt med negativ kritik då. En positiv o trevlig o ”god” (maten) 
dag. För mig bra att få en ”ny kick” i gammalt tänk. Har aldrig varit på någon sammankomst med Lusth 
som inte varit väldigt givande! Kommer fler gånger… Mycket roligt och lärorikt. Framför allt 
värderingsövningarna. Mycket positivt med dessa engagerade o glada o kunniga tjejer som håller i 
detta. Det ger oss lite äldre en god tro på positiv framtid. Värderingsövningarna bäst & Lisbeths 
tankar. Bra med så mycket tid till samtal i smågrupper och att få göra praktiska övningar. Mera sådana 
träffar & gärna fortsätta efter detta år så sådant här kan fortsätta. Bra blandning av teorier, bakgrund & 
praktiska övningar. Dags för reflektion över inspirationen! Mycket trevligt och bra med både teori och 
praktik. Mycket bra föreläsare och en härlig grupp från olika arbetsområden. Bra konferenslokaler, 
mat, fika m.m. Positiv och glad anda lite olikt andra endagarskurser. Bra sammansättning med både 
praktiska uppgifter o ”teori”. Många olika yrkesområden/arbetsplatser. Seriös och fin planering. Bra 
helhet. Bra variation på dagen med föreläsning, aktiviteter. Bra om ni uppmärksammar inbjudna på 
positiva effekter när flera kommer från samma arbetsplats – lättare att återkoppla, förverkliga idéer i 
praktiken. Kunde varit fler detaljerade exempel på hur vi omsätter kunskaperna. För mig var detta 
första gången jag kom i kontakt med Lust H. 
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