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Under februari och mars 2006 genomfördes en uppföljningsundersökning av Lust H-projektet 
där chefer till deltagare i Lust H intervjuades. Deltagarna i Lust H har enligt 
utvärderingsrapporterna (se rapport 1-14) fått värdefulla kunskaper, idéer, inspiration och 
kontakter, men de har inte kunnat göra så mycket av detta i sina verksamheter (se 
utvärderingsrapport 15 samt uppföljningsrapporterna). Deltagarna lyfte i sina intervjusvar 
fram organisatoriska hinder såsom låg prioritering, svagt ledningsstöd, ointresse bland chefer 
och tidsbrist. Men även hinder som handlade om en tungrodd organisation och isolerade 
projekt påpekades. Dessa svårigheter beskrevs i huvudsak av deltagare från offentlig sektor. 
De från privat sektor nämnde inte dessa problem. 
 
Den övergripande frågan för denna undersökning var: Vad beror skillnaden mellan 
deltagarnas höga och organisationernas låga utbyte av Lust H-projektet på? Denna svårighet 
är viktig att förstå för att kunna förbättra framtida regionala projekt. För att försöka svara på 
denna fråga intervjuades 16 chefer till intervjuade deltagare på Lust H:s mötesplatser. Urvalet 
styrdes av urvalet för deltagarintervjuerna (se rapport 15). Där skedde ett stratifierat 
slumpmässigt urval av 28 personer. Deras chefer på olika nivåer blev urvalet i denna 
undersökning. Av 16 intervjuade chefer var 12 från offentlig sektor och fyra från privat 
sektor. Sju var från två kommuner i länet och fem från landstinget. Cheferna representerar 
olika beslutsnivåer i sina organisationer.  
 
Intervjuerna skedde i form av samtal kring några centrala teman vilka behandlades 
situationsanpassat och flexibelt vid varje intervjutillfälle. Resultatet kategoriserades och 
systematiserades efter organisation och frågetema. Därefter har beskrivande citat valts ut och 
satts samman för att ge en helhetsbild av hur Lust H hanterades i organisationen. Trots olika 
individer och beslutsnivåer är bilderna ganska samstämmiga. Skillnaderna är små och handlar 
mer om nyanser än avvikelser. Särskilt inom den offentliga sektorn stärker intervjuerna 
varandra. Berättelserna från privat sektor är mer skilda förmodligen beroende av att de fyra 
intervjupersonerna representerar olika branscher och storlek på organisationen.  
 
Om förankringen 
 
Inom offentlig sektor generellt har Lust H, enligt intervjuerna, varit dåligt förankrat och lågt 
prioriterat. Den bristande prioriteringen beror, enligt intervjupersonerna, huvudsakligen på att 
Lust H kom utifrån och uppifrån. Det beslutades om att delta på politisk nivå utan någon 
förankringsprocess innan. Det innebar att projektet bland cheferna inte ansågs beröra 
organisationen särskilt mycket. Det var något vid sidan om och längre bort än vanliga projekt. 
Dessutom beskrivs projektets upplägg som ett problem för förankringen. Dess öppna 
mötesplatser och processtyrning var ovant vilket skapade oklarhet och osäkerhet. Flera chefer 
förstod inte idén med Lust H och hade svårt att förhålla sig till och ta ansvar för det.  
 
”Lust H var inget speciellt utan vi informerade ut i landstinget att nu fanns ytterligare en 
möjlighet att delta och träffa andra. Detta las till annat arbete som redan var igång. Projektet 
blev mer informellt och löst än liknande projekt tidigare.” (chef i landstinget) 
 
”Det kom uppifrån kommunstyrelsen som ett hastigt politiskt beslut. De hade avsatt pengar 
för Lust H och vi skulle vara med. Normalt diskuteras projekt i ledningsgruppen innan beslut, 
här kom beslutet först. Det har påverkat inställningen. Det var inte klarlagt vad 
kommunstyrelsen förväntade sig och målet var otydligt. Det var aldrig riktigt förankrat i vår 
organisation.”(chef i kommun) 
 
”Jag har en diffus bild av Lust H, har aldrig förstått syftet. Jag tycker dessa frågor är mycket 
viktiga, vi har höga sjuktal och höga sjukkostnader och vi arbetar aktivt att få ner sjuktalen, 
men jag har aldrig sett eller tänkt på kopplingen till Lust H.” (chef i kommun) 
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Flera chefer i offentlig sektor beskriver en skillnad mellan ”egna projekt” och Lust H som 
mer sågs som ett ”projekt utifrån”. Lust H blev på chefsnivå inte ett ”eget projekt” så som det 
blev bland deltagarna (se rapport 15). Förankringen blev formell på politisk nivå med beslut 
och finansiering men lös och svag på chefsnivå.  
 
”Vi arbetade själva med egna hälsoprojekt samtidigt med Lust H, särskilt ett 
friskvårdsprojekt. Det hade vi format själva, sökt och fått pengar för, så det hade vi ansvar 
för och följde upp. Lust H hade vi inte varit med och beslutat om eller kände ansvar för.” 
(chef i kommun) 
 
I privat sektor var förankringen istället informell. Cheferna beskriver hur de har tagit egna 
beslut om att delta och därför även tagit ett eget ansvar för Lust H. Cheferna har informellt 
delegerat till andra som deltagit och tagit ett uppföljningsansvar. Detta kan liknas vid en 
informell prioritering.  
 
”Vi jobbar väldigt delegerat och informellt. Jag måste inte fråga om lov eller ta beslut 
formellt först. Vi kan agera självständigt och snabbt. Problematiken var väl förankrad i 
ledningsgruppen men projektet var inte någon formell punkt. Lust H var bara en del till. NN 
var engagerad i dessa frågor och tog själv ett informellt Lust H ansvar kan man säga.” (chef i 
privat företag) 
 
I privat sektor tycks idén med Lust H som en mötesplats för erfarenhetsutbyte och inspiration 
ha fungerat utan formell förankring. I offentlig sektor har istället svårigheten varit skillnaden 
och gapet mellan det formella politiska beslutet, den bristfälliga chefsförankringen och de 
engagerade deltagarna. Den politiska logiken verkar ha krockat med verksamhetslogiken på 
tjänstemannanivå bland cheferna. 
 
”Lust H har inte kommit upp på förvaltningschefsmötena. Jag har inte heller vetat att min 
egen personal åkt på träffarna och de har inte rapporterat till mig. Har inte haft några 
kontakter med projektet, ingenting. Vet därför inte om det gett vår förvaltning något.” (chef i 
kommun) 
 
Flera chefer inom offentlig sektor var frågande till vilka förväntningar som fanns på dem och 
deras organisation från projektet. Denna upplevda oklarhet bidrog till ett svalt intresse och en 
lägre prioritering. Ingen hade gjort tydligt vad som förväntades av dem och deras 
organisation. Det kan förklara varför många chefer valde att knappt göra något alls, att bara 
låta projektet obemärkt passera.  
 
”På en förvaltningschefsträff informerade NN om Lust H och frågade om intresse fanns. Det 
var som ett frivilligt erbjudande för den som ville och inte särskilt prioriterat av 
kommunstyrelsen. Jag prioriterade ner det för jag hade så mycket annat att sätta mig in i och 
förstod inte heller vad det var.” (chef i kommun) 
 
Om hindren 
 
Många hinder nämns inom den offentliga sektorn. De handlar på olika sätt om svårigheten 
med regionala projekt, samverkan och strategiskt utvecklingsarbete i kommun och landsting. 
 
”Länsprojekt är ofta för vida för att beröra en. Offentlig sektor är stora skepp att vända. 
Hälsa är en så stor fråga att den är svår att överblicka och ta i.” (chef i kommun) 
 
Den stora infomängden gör att projekt kan drunkna. Svårigheten att orka med extrauppgifter 
utanför kärnverksamheten är också ett hinder. Personalen har inte tid och är projektmätta och 
projekttrötta.  
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”Kärnverksamheten kräver så oerhört mycket att det är svårt att värdera projekt som Lust H 
som så viktigt att man ska lämna kärnverksamheten. Det saknas tid i verksamheten för projekt 
i förhållande till andra arbetsuppgifter. Dessutom är vi mätt på projekt. Man orkar inte mer 
än kärnverksamheten.” (chef i landstinget) 
 
Mer specifika hinder som lyfts fram i intervjuerna var att projektet inte var prioriterat, det 
uppfattades inte som viktigt. Det upplevdes som diffust och otydligt samt utifrån och uppifrån 
beslutat. Även att ingen var intresserad eller ansvarig för att driva Lust H, att det saknades 
både en budbärare och en mottagare, nämns i intervjuerna. 
 
”Ingen var egentligen intresserad av Lust H därför var det ingen som tog ansvar. Det var 
ingen som prioriterade det och ingen som drev det. Det fanns ingen naturlig mottagare, ingen 
självklar adressat.” (chef i kommun) 
 
Ytterligare ett hinder som tas upp av flera chefer var den dåliga timingen. Man menar att Lust 
H krockade med egna hälso- och arbetsmiljöprojekt. Detta innebar att man inte hade tid och 
kraft att engagera sig i ett till projekt som dessutom var otydligt, dåligt förankrat och lågt 
prioriterat. 
 
”Lust H kom jämsides med ett stort eget hälsoprojekt projekt som var mer konkret och tydligt 
och som krävde mycket tid och kraft. Många chefer har prioriterat vårt eget projekt före Lust 
H.” (chef i kommun) 
 
Intressant är att Lust H:s idé var just att bygga på egna hälsoprojekt i organisationerna. Att 
skapa en mötesplats för erfarenhetsutbyte skulle vara ett sätt att stärka och förbättra de egna 
projekten. Så skedde också enligt deltagarintervjuerna som såg Lust H som en tillgång och ett 
komplement, medan flera chefer i offentlig sektor istället såg det som ett hinder i den egna 
verksamheten och en konkurrent om tid och ork. 
 
Om bilden av Lust H-projektet 
 
Bilden av Lust H projektet är oklar. Flera chefer i offentlig sektor visste inte vad projektet 
gich ut på eller hur de skulle förhålla sig till det.  
 
”Jag har en diffus bild av Lust H, har aldrig förstått syftet. Jag tycker dessa frågor är mycket 
viktiga, vi har höga sjuktal och höga sjukkostnader och vi arbetar aktivt att få ner sjuktalen, 
men jag har aldrig sett eller tänkt på kopplingen till Lust H.” (chef i kommun) 
 
”Jag har ingen bild alls av projektet. Var dålig på att sätta mig in i det. Men det såg trevligt 
ut, lät intressant och handlade om en viktig fråga.” (chef i landsting) 
 
”Jag var positiv till syftet men efterfrågade tydligare beskrivningar av förväntat resultat. 
Förstod sedan att det var mer en definierad process än ett definierat resultat. Det var en 
oklar bild från Lust H om hur vi skulle hantera projektet i vår kommun. Det var otydligt från 
bägge håll, men jag såg att det skulle bidra till kontakter och lärande.” (chef i kommun) 
 
Flera såg det inte som ett projekt i vanlig mening utan mer som friskvårdsdagar eller en 
kursarrangör med möjlighet till billig utbildning. De förstod inte projektidén eller syftet. 
 
Om uppföljningen 
 
På frågor om hur man följt upp deltagandet i Lust H och vad projektet gett för nytta, kan 
många i offentlig sektor inte svara. Man vet inte mycket för ingen uppföljning har skett, man 
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har inte hört något, det har inte varit uppe till diskussion och man har inte tagit upp det själv. 
En har fått rapporterat till sig från en deltagare och några nämner att resultatet återförts via 
deltagarna till verksamheten men vet inte vad eller hur. En menar att det allmänt har bidragit 
men otillräckligt. 
 
”Vi har haft personal som har deltagit och varit mycket nöjda, men vi har inte följt upp det. 
Då initiativet att delta har kommit från personalen har ingen uppföljning skett och ingen 
djupare diskussion heller. Ingen av deltagarna har tagit upp det något mer. Inte heller på 
ledningsnivå har det tagits upp.” (chef i kommun) 
 
”Jag vet lite strösaker, hörsägen, att det varit värdefulla tillfällen.” (chef i landsting) 
 
Några menar att det inte slagit igenom i organisationen, man har inte haft några diskussioner 
på verksamhetsnivå. Överhuvudtaget ger cheferna i offentlig sektor intrycket att deltagandet i 
projektet skedde utan koppling till deras ansvar. 
 
”Har någon åkt från oss? Det visste jag inte om. Vem? Det hade jag velat höra mer av. Då 
har väl den enheten tagit upp det.” (chef i landsting) 
 
”Jag har inte blivit uppmanad eller fått uppdraget att följa upp det.” (chef i kommun) 
 
Inom privat sektor har situationen varit annorlunda. Här berättas om enkla informella 
uppföljningar som gett viss effekt. 
 
”Ingen formell rapportering har skett på ledningsgruppen. Vi jobbar mer informellt, 
resonerar, pratar. Är det intressant för ledningsgruppen tar jag upp det där. Det behövdes 
inte med Lust H. Det handlar om att skaffa sig kunskaper och sedan förmedla ut det. Man kan 
pröva utan att ta beslut. Lust H krävde inget formellt. Det blev en del i vårt allmänna 
hälsoarbete. Inte så att Lust H blev applicerat men ofta bekräftade det vårt arbete. En del 
kom också med och användes. Lust H påverkade oss positivt.” (chef i privat företag) 
 
”Vi hade en informell uppföljning när NN kom tillbaka. Hon berättade att det varit mycket 
inspirerande, att det gett bekräftelse på att vi är på rätt väg. Det gick i linje med vårt arbete.” 
(chef i privat företag)  
 
I privat sektor anger cheferna att Lust H har varit en del i deras hälsoarbete, varit inspirerande, 
gett bekräftelse och haft en positiv påverkan. Samtidigt tar en chef allmänt upp svårigheten att 
hinna med uppföljningar. 
 
”Vi har så många bollar i luften att vi tappar en del. Vi måste bli duktigare på att följa upp. 
Det är viktigt att förbättra, att skapa en större dialog. Vi har ont om tid, hoppar på nästa 
projekt istället för att sitta ner och prata om det vi gjort och avslutat. Reflektionerna missas 
trots att de kanske är viktigast för att komma vidare.” (chef i privat företag) 
 
Lärdomar 
 
Vad kan då göras för att få ut mer lokalt av ett regionalt projekt, vilka lärdomar kan dras? 
Cheferna i offentlig sektor har många reflektioner och förslag: Projektens syfte måste 
konkretiseras och tydliggöras. De måste förankras ordentligt både centralt och ute i 
verksamheten, på alla ledningsnivåer. Kommun- och landstingsledningarna måste prioritera, 
ta ansvar och ge ett klarare uppdrag för att få mer effekt. Även timingen är viktig för att 
undvika tidskonkurrens med andra satsningar.  
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”Vikten av förberedelser kan inte underskattas. Först behövs ett seriöst samtal om att delta 
och vem som i så fall ska vara ansvarig. Kommunchefen behöver hinna diskutera med sina 
förvaltningschefer.” (chef i kommun) 
 
”Om jag vetat och förstått vad Lust H var hade jag engagerat mig i det. Det borde vara 
obligatoriskt att delta för alla med höga sjuktal. Viktigt att förankra ordentligt och tidigt.” 
(chef i kommun) 
 
”Kommunerna har en stor verksamhet och delegerat ansvar. Det krävs nog en fastare 
struktur för att vi inte ska springa ifrån varandra.” (chef i kommun) 
 
”Jag skulle se att projektledaren/teamet bär upp projektet och även jobbar ut i 
organisationerna. Hade önskat att de varit mer synliga lokalt och jobbat mer direkt med oss. 
Delat engagemanget mellan regional och lokal nivå.” (chef i kommun) 
 
”Det är ett långt steg till att få integration av hälsoarbetet i verksamheten. Eldsjälar finns 
men ledningen är svår att få med. Tar tid att inse att folkhälsoarbetet är en del av 
ledningsstrategin. Jag är inte förvånad över svårigheten att få organisatoriska resultat. Det 
är svårt och tar tid att förändra hälsoarbetet. Kräver rätt person och rätt tidpunkt. Men jag 
ser inget bättre sätt att lyfta dessa frågor på än Lust H-tanken. Det räcker inte med 
strategiska dokument, cheferna måste vara med på banan annars händer inget. Kortsiktiga 
ekonomiska krav hindrar. Sänkt sjukskrivning ger pengar över till verksamheten men det tar 
längre tid än årets budget. Därför behövs ett bättre belöningssystem.” (chef i landsting) 
 
”Lärdomen är att fokusera mer på ledningarna och tidigare. Här krävs en bättre 
ledningsmedvetenhet och engagemang för att integrera hälsoarbetet i ordinarie verksamhet.” 
(chef i landsting) 
 
Återkoppling 
 
Problemet med förankringen, prioriteringen och nyttan inom offentlig sektor började skönjas 
redan våren 2004 i de uppföljningsenkäter som gjordes tre till nio månader efter Lust H-
aktiviteterna. Där visade deltagarna på ett gap mellan vad de fått ut och vad som hänt i deras 
organisationer. Även en del av de hinder som nu finns belagda kom fram redan då. 
Projektteamet tog upp frågan med styrgruppen som beslutade om att bjuda in till ett 
informationsmöte med finansiärernas högsta chefer. Detta möte hölls i november 2004 med 
representanter från nästan alla finansiärer. På mötet konstaterades att det behövs en strategi 
för att ta tillvara Lust H-projektet. Regionstyrelsens ordförande tog även upp frågan med 
politikerna och bjöd in kommunstyrelsernas och landstingets AU till ett möte i januari 2005. 
Mötet innehöll information om själva Lust H-idén och vad som hittills hänt i projektet.  
 
I augusti 2005 arrangerades en öppen mötesplats kring dessa frågor och problemet med den 
begränsade organisatoriska nyttan av ett i övrigt mycket uppskattat projekt. Denna gång var 
det högskolans utvärderare och regionstyrelsens ordförande som stod för inbjudan. Ett flertal 
representanter från både politiker och chefsnivå i offentlig sektor deltog, men även deltagare 
och andra från privat sektor var med. Man var överens om att förankringsfrågan var ett 
problem och att en tydligare prioritering krävdes.  
 
Inget av dessa tre mötestillfällen tycks ha gett några bestående avtryck eller resulterat i några 
avgörande förändringar enligt dessa intervjuer.  
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Reflektion  
 
Två olika förhållningssätt till Lust H kan urskiljas som en konsekvens av förankringen. Inom 
offentlig sektor beskrivs en riktning från den egna verksamheten till projektet. Flera chefer är 
frågande till vilka förväntningar som fanns på dem och deras organisation från projektet. 
Denna oklarhet som de upplevde om och från projektet kan ha lett till ett svalt intresse och en 
låg prioritering. Ingen hade gjort tydligt vad som förväntades av dem och deras organisation. 
Det kan förklara varför många chefer ingenting gjorde.  
 
I privat sektor fanns inte heller någon uttalad förväntning från projektets sida men här 
beskriver cheferna mer en riktning från projektet till den egna organisationen. De tycks ha 
ställt viktiga frågor som: Vad vill vi med Lust H? Hur kan vi ta tillvara möjligheten som 
projektet erbjuder?  
 
        Vilka förväntningar har de på oss? (offentlig sektor) 
 
 Organisation           Projekt  

   
      Vad vill vi med projektet? (privat sektor) 
 
Figur 1: Två olika förhållningssätt 
 
Cheferna i offentlig sektor tycks inte ha varit delaktiga i beslutet om att delta i Lust H, varken 
formellt eller informellt, och därför aldrig ägt ansvarsfrågan. Den har istället uppfattats som 
någon annans och då ofta fallit mellan stolarna. Cheferna i privat sektor verkar däremot ha 
tagit egna informella beslut och därmed även ägt ansvaret. De har själva engagerat sig i Lust 
H vilket kan förklara den enkla och smidiga förankringen. Den informella prioriteringen gav 
grund för en informell uppföljning och ett tillvaratagande av Lust H:s effekter. 
 
Några viktiga frågor har vuxit fram under detta arbete: 

- Hur ser kommunikationen och ansvarsfördelningen ut mellan chefer och 
förtroendevalda politiker i offentlig sektor? 

- Vill och kan offentlig sektor samverka i praktiken? 
- Är organisationen i offentlig sektor ett stöd eller ett hinder för lärande och utveckling? 
- Hur kan Region Halland bättre kvalitetssäkra framtida utvecklingsprojekt, d v s se till 

att goda idéer leder till praktisk nytta? 
- Vem ansvarar för att beslutade skattemedel verkligen används och ger resultat? 
- Vad kan offentliga och privata organisationer göra för att bättre följa upp projekt och 

andra utvecklingsinsatser? 
 


