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Under två månader hösten 2005 genomfördes 23 intervjuer med deltagare i LUSTH. Syftet 
var att söka djupare kunskap om LUSTH projektets effekter. Om kopplingen mellan 
projektets aktiviteter och organisationernas hälsoarbete, mellan deltagarnas lärdomar och 
organisationernas nytta. Urvalet skedde genom ett stratifierat slumpmässigt urval. Deltagarna 
sorterades först i grupper efter hur många aktiviteter de varit med på, därefter valdes var 
tionde person ut från listorna som sedan justerades så att det kom med deltagare från bägge 
kön och från både offentlig och privat sektor. Deltagare som var ensamföretagare ströks då de 
inte har någon egen organisation med ett hälsoarbete att förbättra. En grupp på knappt 40 
personer fanns då på intervjulistan. Ett naturligt bortfall skedde sedan då personer inte gick att 
få tag på och av tidsskäl. Resultatet baseras därmed på ett ganska representativt urval av 
deltagare.  
 
Av de 23 intervjupersonerna var 19 från offentlig sektor (huvudsakligen kommunen) och fyra 
från det privata näringslivet. 17 st var tjänstemän och sex var chefer. De flesta 
intervjupersonerna hade fått reda på projektet genom en kollega eller bekant och valt att gå av 
eget intresse och nyfikenhet. Nästan ingen hade deltagit som en del av ett genomtänkt 
uppdrag eller strategisk prioritering. Intervjuresultatet är bearbetat kvantitativt och kvalitativt. 
Majoritetssvaren är framlyfta och illustrerade med citat. Nedan följer en sammanställning i 
temaaform. 
 
1. Internt hälsoarbete 
 
Alla fyra från det privata näringslivet medan bara sex av 19 från offentliga sektorn ansåg att 
de hade ett bra hälsoarbete. Orsaken till detta beskrevs som ”en prioriterad fråga hos oss”, 
”en medveten satsning från högsta ledningen”,  ”bra stöd från chef, ledning och nämnd”, 
”en egen, regelbunden punkt på ledningsgruppsmötena”, ”särskilt avsatta medel i budgeten 
med uppföljningar varje månad”, ”ordentliga genomgångar med alla berörda”. 
 
Tre i offentlig sektor sa uttryckligen att de inte hade ett bra hälsoarbete och förklarade det 
bland annat med att ”det är en attitydfråga, det finns ett motstånd från chefen som inte ser 
sambandet mellan hälsa och ekonomi, hon tänker inte långsiktigt”, ”det krävs politiskt beslut 
av de förtroendevalda för att omprioritera och resurssätta hälsoarbetet”.  
 
2. Organisatoriskt stöd och hinder 
 
Angående vad som stödjer respektive hindrar ett bra hälsoarbete uttrycktes stödet tydligast i 
det privata näringslivet och beskrevs som: ”det är självklart att vi ska jobba med 
hälsofrågor”, ”det är en prioriterad och resurssatt fråga med tydligt ledningsstöd”, ” det 
finns ett centralt stöd och ansvar”, ”vi har en hälsogrupp på sju personer som träffas en gång 
i månaden”. Detta överensstämmer med vad de i offentlig sektor efterfrågar för att bättre ta 
tillvara projekt som LUSTH: ”Om ledningen tydligt stödde arbetet och cheferna engagerade 
sig skulle det vara lättare att engagera sig i LUSTH och vara aktiv hemma”, ”det behövs en 
ökad insikt i alla led, framförallt hos ledarna, och återkommande samtal”. 
 
Flera hinder nämns i den offentliga sektorn: ”det är svårt och trögt i en politiskt styrd 
verksamhet, svårt med kommunikationen och att se helheten, dessutom är pengarna ofta 
viktigare än hur personalen mår”, ”hälsofrågor på projektbas uppfattas tillfälligt, fasta 
resurser saknas”, ”inställningen och attityden är avgörande, särskilt bland cheferna, de 
behöver vara besjälade”, ”det är vattentäta skott till andra förvaltningar, vi har ingen 
samverkan”, ” även om kommunledningen beslutar att satsa på hälsa måste det finnas 
strategiska personer som står bakom och driver arbetsmiljöfrågorna”.  
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3. Lärdomar 
 
Många har lärt sig något av att delta, av att höra om andras erfarenheter, och nämnde att de 
fått ökad förståelse, stöd och bekräftelse, samt nya kunskaper och metoder. Med eldsjäl nedan 
avses särskilt utsedda/anställda personer (ofta i tidsbegränsade projekt) med ansvar (ofta 
ensamt) för hälsoarbetet. 
 
”Det har varit positivt med olika grupper, att få jämföra sina erfarenheter med andras.” 
(eldsjäl, offentlig sektor) 
 
”Vi är väldigt lika trots olika verksamheter. Intressant att träffa andra och höra hur de gör. 
Vi vaknade när vi såg vad sjukskrivningar kostar och insett vikten av att stämma i bäcken och 
räkna på hälsa.” (chef, privat sektor) 
 
”Jag har blivit stärkt i det jag redan gör. Det är viktigt när man är pionjär med ett arbetssätt 
och ibland blir kritiserad. Att träffa andra som jobbar med samma ger jättemycket.” (eldsjäl, 
offentlig sektor) 
 
”Det gav större förståelse för kopplingen mellan ledarskap och arbetsmiljö. Det gav skjuts åt 
en process jag redan startat, stärkte mig i ledarrollen, förde tillfälligt upp frågan på min egen 
inre agenda.” (chef, offentlig sektor) 
 
Några menade att de inte hade lärt sig något nytt.  
 
”Trevligt, men inget jag har haft användning av, mer en bekräftelse.” (chef, offentlig sektor) 
 
4. Nytta och resultat 
 
De flesta beskriver som resultat att de fått inspiration och idéer, kunskap och kontakter. Få 
uttrycker en konkret nytta. De flesta har tagit upp och informerat om projektet på olika möten 
i arbetet. Några nämner att det har stärkt dem i sin roll som ansvarig för hälsoarbetet, 
underlättat deras jobb och även bidragit till konkret användning.  
 
”Ju mer erfarenheter man skaffar sig ju mer vävs det in i vardagsarbetet.” (eldsjäl, offentlig 
sektor) 
 
”Projektet har förstärkt mitt tidigare sätt att arbeta, men även förändrat mitt sätt att möta 
andra och lägga upp arbetet. Det har gett fördjupade kontakter och inneburit en 
kvalitetsförbättring av arbetet.” (eldsjäl, offentlig sektor) 
 
”Vi har använt det i vårt projekt, det bidrog och hjälpte oss.” (eldsjäl, offentlig sektor) 
 
”Man slipper uppfinna hjulet två gånger. LUSTH har underlättat mitt jobb, skapat nya vägar 
för mig och ökat utbytet. Jag har fått redskap som jag använt i utbildningar.” (eldsjäl, 
offentlig sektor) 
 
”Vi har startat ett hälsonätverk med folk som arbetar förebyggande.” (eldsjäl, offentlig 
sektor) 
 
”Att delta i LUSTH har inneburit ett erkännande för mig och gett mig arbetsglädje. Det har 
även hjälpt mig att få politikerna att ändra fokus från ekonomiska siffror till sjuktal, statistik 
och dess orsaker. Projektet har bidragit till ett bredare perspektiv.” (eldsjäl, offentlig sektor) 
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5. Hinder 
 
Trots att deltagarna själva har lärt sig en hel del av projektet, beskriver flera att det inte har 
hänt så mycket i deras organisationer. Resultaten tycks ha stannat hos dem själva. Många tar 
upp organisatoriska hinder som förklaring.  
 
5.1. Tidsbrist, hög arbetspress, låg prioritering 
 
”Tiden räcker inte till. Detta kan man engagera sig i mycket men vi har en bra hälsa, är på 
rätt spår och jobbar bra med frågan.” (tjänsteman, privata sektorn) 
 
”Tror vi har mycket att hämta på utbyte men har svårt att få tiden att räcka till. Prioriterar 
bort det. Vi får uppdrag som ska genomföras i första hand. Kraven ökar både inifrån och 
utifrån.” (tjänsteman, offentlig sektor) 
 
”Man är bara en liten bricka i ett stort spel i en kommunal förvaltning, det är svårt att 
förändra, många är inblandade. Vår arbetssituation är svår, vi har massor av annat att göra. 
Allt är lika viktigt och hälsa är inte högprioriterat för tillfället. Jag måste prioritera mer 
akuta saker. Det saknas både tid och ekonomiska resurser.” (eldsjäl, offentlig sektor) 
 
”Som chef så vill man mycket men hinner inte allt och måste prioritera, då kommer hälsa 
lågt. Ofta får chefen dra i detta själv och det ryms inte i chefsjobbet. Budget, uppföljningar, 
personalfrågor och utveckling dominerar.” (chef, offentlig sektor) 
 
”Idag råder en horribel arbetssits för oss ledare, det är för många krav från för många håll. 
Vi får inga extra resurser. Det gäller bara att hålla näsan ovan vattnet. Vi är nästan dömda 
till dålig arbetsmiljö. Nu gäller det att bry sig mindre, att sänka ambitionsnivån. Det är svårt 
att ändra på, vi har ingen levande diskussion och det mörkas i organisationen.” (chef, 
offentlig sektor) 
 
5.1 Strategibrist/Ledningsbrist 
 
”Kommunen vet inte själva vad man vill i hälsoarbetet och då blir ett öppet projekt svårt.” 
(eldsjäl, offentlig sektor) 
 
”Jag tog upp det på möten men ingen tog fasta på det. Vi har ingen ’hälsoprofet’, någon med 
genuint intresse, som tar tag i detta. Det dog ut. Det är inte bara mitt ansvar att förmedla 
hälsa. Vi får så mycket information idag och jag har inte tid själv.” (chef, offentlig sektor) 
 
”Jag tog upp det i chefsgruppen, men att implementera är svårt. Vi har 25 andra viktiga 
arbetsuppgifter. Vi ger upp för lätt och jag har ej mandat att gå vidare.” (chef, offentlig 
sektor) 
 
”Det fanns inget intresse internt, ingen efterfrågan hos mina chefer.” (eldsjäl, offentlig 
sektor) 
 
”Vi har brist i strategitänkandet, en tungrodd organisation, otydlig beslutsordning och en 
bristande efterlevnad.” (eldsjäl, offentlig sektor) 
 
”Ledningen har inte insett vikten av att arbeta främjande med hälsa. De har budgetansvar 
och en stab ekonomer som hjälper dem. De har även arbetsmiljöansvar men ingen eller få 
som stöd (det är inte givet vem de ska gå till, ofta måste de gå utanför organisationen). Det 
finns ingen status i hälsofrågor, de blir inte prioriterade. Det måste vara förankrat på högsta 
ledningsnivå, att detta ska vi jobba med. Man ser inte kopplingen till sitt eget jobb, tycker att 



 4

det inte rör mig, någon annan får ta det. Ser inte hur det påverkar vardagsarbetet. Prata går 
bra men göra – nej. Man har inte tid, det prioriteras inte. Därför är det viktigt att öka 
medvetenheten, att få folk att se helheten. Att inte fastna i kostnaderna utan vad som orsakar 
dem. Vi saknar ett naturligt forum i kommunen att prata om dessa frågor.” (eldsjäl, offentlig 
sektor) 
 
6. Slutsatser 
 
Enligt intervjuerna är svårigheterna störst i offentliga sektorn. Här finns klara hinder att 
förbättra hälsoarbete. Det handlar om lednings- och strategifrågor, om otydlighet och 
prioriteringsbrister. Men även om en tungrodd organisation där hälsofrågor ofta tycks leva ett 
isolerat liv i tillfälliga projekt med små resurser och låg status. För att regionalt stöd och 
samverkan ska ge mer effekt krävs enligt intervjuresultatet en organisatorisk förändring på 
främst ledningsnivå i den offentliga sektorn.  
 
7. Framtida behov 
 
Angående frågan om framtiden och eventuella kommande hälsoprojekt i Halland, lyfter 
majoriteten av intervjupersonerna fram behovet av att träffa andra, att utbyta och överföra 
erfarenheter för att lära av varandras praktik. Det pågår mycket hälsoarbete och även om 
målet är lika finns det inga säkra, färdiga, generella koncept på hur man ska göra för att nå 
målen. Flera lyfter fram vikten av att stödja det personliga kontaktnätet. Majoriteten av de 
hälsoansvariga arbetar ensamma i projekt eller i egna ansvarsroller. Behovet av bekräftelse 
och stöd är därför stort för dem. Det tycks i många fall saknas internt stöd och uppbackning. 
Om det finns en stödjande chef så är den ofta högre upp och längre bort i 
organisationsstrukturen. Bland övriga behov nämns att tänka om och tänka nytt, att få nya 
idéer. Även att få ett större perspektiv än sin egen arbetsplats och att öka sin egen självinsikt.  
 
7.1. Målgrupp  
Intervjupersonerna lyfter fram vikten av att mötas mellan olika nivåer men särskilt nämns 
beslutsnivån i form av chefer, högre tjänstemän och politiker. Detta uttrycks av personer som 
själva är eldsjälar men som saknar stöd från högre nivåer i organisationen. Därför finns en 
önskan att få med fler personer som är skeptiska till miljöarbetet för att därmed få grund att 
integrera arbetet mer i den ordinarie verksamheten. Ett annat behov som kommer fram är att 
samla folk från liknande branscher för att få mer målgruppslikhet i erfarenhetsutbytet. 
Exempelvis nämns träffar mellan större företag med resurser för hälsoarbetet och som kommit 
en bit på väg.  
 
7.2. Innehåll och form 
Många lyfter fram mer dialoger och diskussioner med andra. Interaktiviteten är viktig. I den 
finns möjligheter till självreflektion som kan stärka syftet ovan. Ytterligare saker som nämns 
är användbarhet och tydligt mål. Något som är kopplat till behovet att få med fler personer 
från beslutsnivån.  
 
Flera talar för nätverksformen med återkommande grupper för att få kontinuitet och kunna 
utveckla erfarenhetsutbytet. Dessa regelbundna träffar kan gärna ha planerade tema i god tid 
för att ytterligare stödja det gemensamma lärandet. Några konkreta former som nämns för 
dessa nätverk är handledargrupper, personalutbyte och fortbildning. Någon menar att det även 
kunde vara obligatoriskt att delta i vissa fall. Ytterligare en form som nämndes var 
uppsökande verksamhet som ett sätt att nå de som inte kommer på aktiviteter. Att besöka 
organisationer för att informera och diskutera hälsofrågor kan då vara ett sätt att bryta gränser, 
möta attitydhinder och nå längre ut med syftet. 
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7.3. Summering  
Det finns två uttryckta och kompletterande behov av framtida regionalt stöd till hälsoarbetet 
på arbetsplatserna: 

1. Större öppna mötesplatser kring aktuella teman, ett innehåll baserat på kunniga 
föreläsare och goda exempel, för huvudsyftet information, kunskap, idéer och 
inspiration.  

2. Mindre nätverksgrupper som kontinuerligt träffas med stöd av en handledare, med 
huvudsyftet att utbyta erfarenheter och lära av varandra, där innehållet är 
deltagarformulerat.  

 
Nätverksgrupperna kan baseras på kontrakt för att få kontinuitet och en tydligare koppling till 
organisationerna. De kan riktas till olika målgrupper, exempelvis 

- branschnätverk (vårdavdelningar, tillverkande industriföretag, fåmansföretag, skolor) 
- geografiska nätverk (kommun, stadsdel, landsbygdsområde, länsområde) 
- rollnätverk     (projektledare, mellanchefer, politiker, kommunala tjänstemän) 

 
Ett framtida uppföljande projekt skulle kunna ge mer nytta enligt intervjupersonerna om 

a) hälsoarbete var mer prioriterat i deltagarnas organisationer med framförallt mer tid 
b) projektet var bättre integrerat i verksamhetsstyrningen av organisationerna 
c) projektet var mer riktat mot nyckelpersoner, styrande personer, chefer 
d) projektet gav bättre stöd för erfarenhetsutbyte genom regelbundna träffar i mindre 

grupper (nätverk) 
 


