
Utvärderingsrapport 13 
av Lust H – projektet 
 
 
 
 
 
 
 

Temadag om 

Det friska i fokus! 
Hälsofrämjande på arbetsplatsen  

- från strategi till delaktighet 
 

Gullbranna 

1 november

2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Högskolan i Halmstad 
Mats Holmquist 

2005-11-11 



 1

1. Bakgrund 
Mötesplatsen "Det friska i fokus” genomfördes den 1 november på Gullbrannagården, söder 
om Halmstad. 66 deltagare fick under förmiddagen ta del av kunskap om det hälsofrämjande 
perspektivet, om den strategiska nivån i detta arbete och hur det kan omsättas på olika nivåer i 
företaget/organisationen. Jan Winroth, Högskolan i Trollhättan/Uddevalla, stod för detta pass. 
Under eftermiddagen fick deltagarna ta del av hur man konkret arbetar på två halländska 
arbetsplatser med bl a delaktighet, trivsel och personalens hälsa. Anders Johansson, Proway 
AB, samt Inger och Roy Forslind, Roys Fönsterputs & Städ AB, representerade de två goda 
exemplen.  
 
 
2. Metod 
En enklare utvärderingsenkät låg i deltagarnas välkomstmapp. De uppmanades fylla i den i 
slutet av dagen och lämna den i en låda vid registreringen. Av de 66 deltagarna, fyllde 57 i 
den. Resultatet nedan baseras därmed på 86 % av alla deltagare.  
 
 
3. Resultat  
 

3.1 Vilka deltog? 
Deltagarna kom huvudsakligen från Halmstad (nästan 60%), nästan alla var kvinnor (90%), 
en tredjedel kom från mindre företag, en tredjedel från offentlig sektor och knappt en tredjedel 
var studenter från den nystartade KY-utbildningen i hälsa. 

 
3.2 Vad var positivt med dagen? 

Väldigt mycket enligt utvärderingarna: givande, lärorik, intressant, tankeställningar, idéer, 
inspirerande, positivt, stärkande. Mkt bra miljö. Teori blandad med praktiska exempel, bra form att 
både ta till sig och även dryfta sina egna tankar och idéer. Att möta all kompetens från så många olika 
håll. Att få nya perspektiv och exempel på verktyg. Få en kick. Vägledning. Bra arrangemang. Fått ny 
insikt, nya vinklar. Bekräftelse på att det lönar sig med friskvård och att vi är på rätt väg. Träffa nya 
människor. Få höra om positiva och negativa saker om små och stora företag & offentlig sektorn. 
Träffa andra och utväxla erfarenheter.  

 
3.3 Vad var negativt med dagen? 

Mycket lite enligt utvärderingarna: för lite tid till mingel och gruppdiskussioner nämns. 
 
3.4 Övriga synpunkter 

Här nämns många allmänt positiva saker om projektet och dagen. En önskan om 
sammanställning över innehållet under dagen föreslås.  

 
3.5 Vad tycker de om helheten? 

Medelbetyget blev 8,7 vilket är all-time-high för Lust H-projektet! Man kan summera 
utvärderingen så att detta är projektets bästa aktivitet med många deltagare.  
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Bilaga 
Resultat utvärdering av mötesplatsen ”Det friska i fokus!”  

Hälsofrämjande på arbetsplatsen - från strategi till delaktighet   n=57 
     

1. Kommun 
4 Kungsbacka 5 Varberg  5 Falkenberg 
32 Halmstad 4 Hylte  5 Laholm   
 
2. Kön 
50 Kvinna  6 Man   
 
3. Representerar 
17 Offentlig sektor 2 Större företag 3 Projekt 
21 Mindre företag 14 Annat (12 KY-utb. Strategisk hälsokonsult, 1 Studiefrämjandet, ensam) 
 
4. Roll 
4 Projektgrupp 15 Chef/företagsledare 19 Tjänsteman 
14 Annan (12 Student, 2 Egen) 
  
Vad tycker du som helhet om dagen? 
Skala: 1 Meningslös – 10 Givande      Medelvärde: 8,7 
 
Vad har varit positivt med dagen? 
Mkt bra miljö. Intressanta föreläsningar, speciellt den på fm. var bra. Lyfte fram intressanta 
perspektiv. Mycket givande förmiddag. Lokaler, mat & omgivning är den bästa som jag har varit i när 
jag har varit med Lust H. Jan Winroth-mkt intressant föreläsning. Proway-att höra om hans sätt att 
driva sitt ftg var höjdpunkten på dagen. Att arbeta så verklighetsförankrat är=framgång. Speciellt att 
höra företagsledarna på eftermiddagen. Det var faktiskt givande dag och mycket lärorik. Lycka till i 
framtiden. Att få träffa så många människor med så olika bakgrunder/erfarenheter. Föreläsningarna 
var väldigt givande. Väldigt intressant och givande. Duktig föreläsare. Kul att få höra hur chefer kan 
utveckla ett företag med rätt inställning. Väldigt bra att sitta i grupper och diskutera. Att pendlingen 
mellan teori o praktik var tydlig o logisk. Bara för att man diskuterar begrepp behöver inte den 
praktiska delen vara svår- bra koppling. Mötena med JW. Människorna. ”Inputen”. Faktiskt ALLT! 
Teori blandad med praktiska exempel, bra form att både ta till sig och även dryfta sina egna tankar 
och idéer. Att möta all kompetens från så många olika håll. Att få nya perspektiv och exempel på 
verktyg. Bra med pauser för diskussion! Träffa andra, diskussionerna, Roy m fru o Anders, Jan.W. 
Eftermiddagen tycker jag var mycket givande, intressant att få se praktiska fall!! Mycket inspirerande 
när man går ner på individnivå, förmiddagen fokuserade mer på organisationsnivå. Lite mer 
teoretiskt. Mest att knyta kontakter. Mkt intressant att höra Anders J. Varierande utbud! Allt från 
”hög” organisationsnivå, stora övergripande begrepp till att få ta del av de två företag som 
gästföreläste. Att träffa andra personer från sektorer som jag annars inte träffar på. Omväxlande 
program. Bra med blandning teori o praktiska erfarenheter. Åkte hit för att träffa ”friska” människor 
som kontrast till ett f.t ganska stagnerad arbetsplats men med gryende hälsointresse. Tycker jag fått 
vad jag behövde. Positiva, stärkande möten kring mat & fika. Träffa nya människor., nya kontakter, 
bli inspirerad. Få en kick. Vägledning och nyttig information om hur man kan omvandla teori till 
praktik. Bra inspiratörer. Trevliga diskussionsgrupper. Bra arrangemang. Det var väldigt intressant o 
givande föreläsningsdag. Bra med olika grupper. J.W framställan. Anders J, Proway-WOW! Rolig och 
inspirerande med konkreta exempel från verkliga företag, både mindre och större. Bra att man själv 
fick vara aktiv och diskutera, inte bara proppas full med fakta. Positiv stämning både hos deltagare 
och föreläsare. Intressanta föreläsare som lyckades nå ut med sina budskap. Allt-får alltid med mig 
något. Idag gick det upp för mig att den projektanställning jag har faktiskt har blivit en process=med 
hopp om att ”slippa” projektanställning och bli tillsvidareanställd. Lyssna på alla agerande o deltaga 
i diskussioner. Mycket intressant! Bra helhetsperspektiv på förmiddagen. Härlig inspiration på 
eftermiddagen. Bra med diskussioner under dagen och möjlighet att skapa kontakter. Kul, intressant 
& givande att som student komma i kontakt med hälsoverksamma människor. Lyssna & delge. Fått ny 
insikt, nya vinklar. De två företagspresentationerna på em. De olika gruppdiskussionerna. 
Grupplaceringarna. Allting från föreläsarna till gruppering vid bord.  
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Många infallsvinklar som varit lärorika för mig som studerar. Mkt kunnigt folk, intressant att få 
diskutera och höra deras åsikter och erfarenheter. Bra att sitta utspritt. Bra mix på helhetssyn o 
helhetstänkande. Jan Winroth intressant o bra. Anders Johansson Proway-härlig. Praktiska exempel 
från företag. Lagom många och långa anföranden med möjligheter för bordsdiskussioner. Bra 
blandning av teoretisk kunskap och företags-case. Bra m. begreppen-att reda ut röran och få det 
begripligt. Tydligt exempel med det 1:a företaget. Nya tankar och funderingar. Alla intr.föredrag. 
Bekräftelse på att det lönar sig med friskvård och att vi är på rätt väg. Träffa nya människor. Lyssna 
in konkreta exempel från företag. Företagarnas idéer. Få höra om positiva och negativa saker om små 
och stora företag & offentlig sektorn. Jan Winroths hela koncept. Inspirerande tankar från Anders 
Johansson. Nya bekantskaper. Bra program. Bra blandning - både teoretisk del och praktiska 
erfarenhetsexempel. Bra pedagogiskt genomtänkt. Aktivitet bland deltagarna. Fått nya kontakter att 
bygga vidare på. Givande möte med andra deltagare. Positiv anda. Blandningen av teori, 
strategitänkande, ”ovanperspektiv” och praktik, verklighet, ”inifrånperspektiv”. Begreppsdefinitioner 
är lika viktigt som goda exempel! Jans stora kunskap och Anders sunda förnuft. Föreläsarna. Att man 
får tanken. Hälsa positivt. Människorna. Intressant hur man ser på hälsa i större företag och höra 
Anders berätta om sitt.Många infallsvinklar. Nya människor med bra idéer. Träffa andra och utväxla 
erfarenheter. Lyssna på intr. Föreläsare. Anders var en höjdare-jättebra. God mat-trevlig miljö. 
Viktigt med inspiration. Mycket lärorikt. Många tankeställningar som kommit upp, bra att ha med till 
arbetet och fundera på. Jan, Anders, Inger o Roy, mycket intressanta att lyssna på. Mycket tankar-
idéer att ta med. God mat, trevligt bemötande. Diskussionerna vid borden, bra att byta. Nya intryck. 
Höra hur andra har det. Förstå problemen i större företag. Att höra det positiva arbetssättet från 
företagsledare. Det är alltid någon man kan ta med sig och att tänka på. Allt! Otroligt spännande att 
som studerande få höra vad människor i arbetslivet ser på hälsa. Massor med olika intryck. Att få 
träffa och diskutera med människor med olika bakgrunder och olika synsätt. Att först få mycket 
teoretiska faktorer och diskutera kring friskvård och hälsa. Att få reda ut begreppen. Sen få höra 
praktiska saker från arbetsplatser som arbetar mycket med sin personal. Bra med diskussionsfrågor. 
Bra, kunnig föreläsare i Winroth. Bra upplägg fm-em. Möta andra människors erfarenhet o kunskap. 
 
Vad har varit negativt med dagen? 
Mer tid för gruppdiskuterande. Att inte fler företag fanns på plats. Känns som man hade behövt mer 
tid i diskussionerna. Hann tex inte presentera varandra ordentligt. Annars har allt varit bra. Hade 
gärna haft mer tid för diskussioner, mer tid att ta kontakt. Kommer ej på något konkret! Inget. Lite 
mera egna diskussioner. Inget jag spontant kommer att tänka på. F.m gav mkt bra fakta-hade gärna 
fått mer! Kan ej komma på nåt. Inget som jag kan komma på. Lite konkreta verktyg att arbeta med 
eller testa på ett företag = ”verktygslåda”. Fm för teoretiskt i min smak. Hade gärna lyssnat mer på 
Winroth. Sista företaget (städfirman) hade vi kunnat vara utan, det hade räckt m. ett exempel. Fysiskt 
jobbigt att sitta och vrida sig på sned. För lite pauser-för lite mingel. Krävs mera idéer om hur man 
skall göra. Råd och tips konkret. För lite diskussion i grupper. Kan inte finna ngt särskilt negativt med 
dagen, utan bara positivt. Nä du, inget jag kan komma på. ”Negativt” är ett väl starkt ord, tycker jag. 
Förbättringsutrymme, däremot, finns kanske i stolarnas komfort. Inget. Dagen gick alldeles för fort. 
Kunde haft lite längre på förmiddagen. Jan Winroth pratade väldigt fort. Svårt att hinna med att 
lyssna och anteckna. Dålig luft ibland.. 
 
Övriga synpunkter  
Gullbranna är en bra konferensmiljö. Mkt god mat & mysig miljö. Gärna adresser till medverkande. 
Jätteskoj! Tack för en inspirerande dag! Bra anordnat från Lust H. Kanske kunde kopplat tillbaka 
praktiska erfarenheter till ”teori”. Att knyta ihop säcken-hur man tänker om hälsa påverkar hur man 
jobbar med hälsofrämjande arbete. Väldigt tydligt program & bra inramning av de ansvariga. 
Trevligt sätt att ha föreläsning o gruppdiskussioner blandat. Med tanke på att vi pratar hälsa så 
saknar jag en kort paus där alla kanske sträcker ut sig, andas och ”landar”. WOW! Detta behövde 
jag. Gärna fler tillfällen i likartade ämnen. Sammanställning över dagens info, ”föreläsarnas” tankar, 
anteckningar skulle va kul att få ta del av. Bra service på Gullbrannagården. Bra att få deltagarlista i 
förväg. Önskar att denna dagen leder till ”Vad ska jag göra av dagen, sprida det till andra företag 
osv. Trevlig tillställning. Bra val av föreläsare. 1000 TACK!!. Som vanligt: god mat o bra bemötande! 
Kunde börjat med småföretagarna först och diskuterat om vad hälsa och friskvård. Trevlig dag! Tack 
för en mycket väl och trevligt genomförd dag! Bra kursledare o bra inspiratörer. Borde varit min 
förvaltningschef som lyssnade på detta. Skicka gärna fler inbjudningar. Bra upplägg. Bra föreläsning-
Jan Winroth, Anders J. Kunde varit lite mer för oss längre ner. Vi som arbetar på ”golvet”. Men det 
var mycket bra. Att en liten bild kan göra att man blir så glad. Kommer gärna igen.  
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