
 
Om resultat och effekter 
 
Hälsa och tillväxt är stora och komplexa områden. Det finns inga säkra knappar att trycka 
på om man vill uppnå bättre hälsa och ökad tillväxt. Åtskilliga aktörer arbetar dagligen 
med konkreta aktiviteter för att nå resultat. Lust H arbetar övergripande för att stimulera 
samverkan och lärande mellan dessa. Det är vetenskapligt mycket svårt, för att inte säga 
omöjligt, att visa på säkra samband mellan en Lust H aktivitet och generella hälsoeffekter 
i länet.  
 
Däremot går det att säga något om processen och processresultat. Med stöd i aktuell 
forskning kan man säga att vissa sätt att arbeta med utvecklingsprocesser har bättre 
förutsättningar att nå positiva resultat än andra. Exempelvis att mer komplexa 
sammanhang kräver mer öppna processer. Lust H är ett otraditionellt projekt som verkar i 
detta område. Med visionen om lägre sjuktal i länet som grund har målen om ökad 
samverkan, kommunikation, helhetsförståelse och utveckling formats. Arbetshypotesen 
är att om målen kan stimuleras, bidrar projektet till att uppnå visionen på längre sikt.  
 
Huruvida projektets aktiviteter bidrar till måluppfyllelse kan mätas genom att deltagare 
själv får värdera nyttan och effekterna av dem. Om deltagarna beskriver goda effekter 
och resultat tack vare projektet, kan man på goda grunder dra slutsatsen att processen 
som leder till visionen, stärkts för dem. Sedan kan en vinterinfluensa som slår ovanligt 
hårt på länet, öka sjuktalet ändå. Möjligheten att jämföra vad som hänt om projektet inte 
hade funnits finns ej. Möjligheten att jämföra med andra län utan detta projekt är inte 
särskilt relevant då för många variabler skiljer. 
 
Därför fokuserar utvärderingen i Lust H på processeffekter och på självvärderande 
resultat. Det är ett sätt att mäta om projektprocessen leder mot målen. Syftet är dels att 
teamet och styrgruppen ska få kunskaper för att förbättra projektet medan det pågår, dels 
att finansiärer och politiker ska se att projektet har betydelse, genererar nytta och bidrar 
till visionen. 
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