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Sammanfattning 

År 2010 startade Region Skåne ett pilotprojekt kallat Kultur på recept där sjukskrivna 
personer med diagnoserna lätta till medelsvåra depressioner, stress och långvarig smärta fick 
olika kulturaktiviteter utskrivet på recept. Projektet har utvecklats och förstorats och 
genomförs i en ny version fram till december 2014. Även Jönköpings läns landsting genomför 
ett nästintill identiskt projekt. Att remittera kultur på recept kan ses som en drastisk åtgärd 
både från primärvården och från kultursektorns håll. I denna undersökning undersöks syftet 
med projekten Kultur på recept och varför kultur behöver remitteras på recept. 
Undersökningens resultat baseras på kvalitativa intervjuer med personer från primärvården, 
Kultur på recept och kulturlivet i övrigt. Resultatet utgörs av fyra olika underavdelningar. Där 
framkommer det att primärvården är i behov av fler behandlingsalternativ för att möta det 
ökande antalet vårdsökande med psykisk ohälsa, att Kultur på recept kan fungera som en väg 
tillbaka till ökad aktivitet vid sjukskrivning, att gruppen som bildas under receptperioden 
utgör en viktig del av rehabiliteringen samt att Kultur på recept blir en viktig plattform där 
kulturpolitiska mål som tillgänglighet och delaktighet kan uppnås. 
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1 Inledning och bakgrund 

En tidig lördagsmorgon satt jag på tunnelbanan på väg till jobbet. Några säten bort satt två 
kvinnor och pratade. Förutom jag själv och dessa två kvinnor, var vagnen nästan tom, och jag 
kunde därför inte undgå att höra vad de pratade om. De pratade om symptom för utbrändhet 
och om att de hos sig själva hade börjat se tecken på utmattning och utbrändhet. De pratade 
om sin arbetssituation och om att de behövde bli bättre på att vara öppna och ärliga mot sig 
själva och mot sina kollegor, och om att våga säga ifrån när det känns som att det blir för 
mycket. Kvinnorna gick sedan vidare till att prata om saker som ändå hjälpte dem att orka 
fortsätta. Båda två var överens om att det fanns en sak, en sak som hjälpte mer än allt annat 
när livet kändes tufft – att få lyssna på musik.  

Idag fylls löpsedlar och dagstidningar till bredden av olika tips för att nå en bättre hälsa. Olika 
bantningskurer och dieter löser av varandra på löpande band och den fysiska aktiviteten står i 
centrum. Löpsedlarna talar mer eller mindre om för oss att för att uppnå en god hälsa krävs 
det att vi löptränar ett antal gånger i veckan och följer en diet till punkt och pricka. Trots alla 
dessa tips och trix verkar vi inte må bättre, och psykisk ohälsa är idag ett växande 
folkhälsoproblem (Socialstyrelsen, 2013). Varför mår vi inte bättre? Kanske för att vårt fokus 
ofta hamnar på prestation i löpspåret och på dieternas olika regler och vi missar något 
grundläggandet, fundamentalt på det känslomässiga planet. I denna uppsats vill jag belysa 
samband mellan hälsa och kultur och en av de satsningar som görs för att med hjälp av kultur 
öka vårt välbefinnande.  

1.1 Val av ämne 

Som sångpedagog har jag vid flertalet tillfällen stött på elever som, både i grupp och vid 
enskild undervisning, genom musiken och sången har vuxit och vågat börja ge mer plats åt sig 
själva. Allt eftersom vi har arbetat med musiken har de sträckt på sig, börjat prata starkare och 
vågat ta mer plats både i rummet och i gruppen. Jag har också fått se hur musiken påverkar 
och kan locka fram både skratt och gråt under lektionerna. Som sångpedagog är jag noga med 
att jag inte är terapeut och jag försöker aldrig med flit locka fram någon form av känslomässig 
reaktion hos eleverna. Denna reaktion har dock kommit ändå. Sång och musik verkar enligt 
min mening kunna sätta oss i kontakt med våra innersta känslor och väcka dem till liv.  

Verksamhetsåret 2006-2007 startades föreningen Kultur och Hälsa i Sveriges riksdag. 
Föreningen arbetar för att skapa en plattform där politiker, forskare och kulturutövare kan föra 
återkommande samtal, synliggöra pågående initiativ och projekt inom kultur och hälsa, ökad 
samverkan och möjlighet till forskningsanslag samt anordnar seminarium i syfte att sprida 
information om kulturs betydelse för hälsa. Föreningens ledamöter kommer från Sveriges 
riksdag eller är experter från forskningen, kulturen och hälsosjukvården. Högt på föreningens 
dagordning står att utveckla kultur för äldre, Kultur på recept och estetiska lärprocesser. 
(Kulturrådet, 2014).   

Ett fåtal landsting har sedan några år tillbaka påbörjat projekt med att skriva ut kultur på 
recept till vårdsökande inom primärvården. Projekten riktar sig till sjukskrivna personer, eller 
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personer där det finns en risk för sjukskrivning, med diagnoserna lätta till medelsvåra 
depressioner, stress och långvarig smärta Att skriva ut en remiss på kultur kan ses som en 
väldigt drastisk åtgärd. Detta väckte dock min nyfikenhet till att ta reda på mer om projekten 
Kultur på recept och undersöka behoven bakom satsningarna och projekten som görs idag. 

2 Kultur och hälsa 

Sambanden mellan kultur och hälsa är ett förhållandevis nytt forskningsområde och är bitvis 
ett komplext sådant. Sigurdson (2014) problematiserar sammanslagningen av kultur och hälsa 
till ett område och hur begreppet kan uppfattas som begreppsförvirrande. Sigurdson frågar sig 
även vad kultur och hälsa faktiskt är. Frågan besvaras med att det helt och hållet beror på vem 
du frågar. De individuella svaren på denna fråga är det som gör området komplext och det 
ligger en stor utmaning i att förena olika områdens insikter och kunskaper.  
 
Ordet kultur kommer från latinets ’cultura’ och betyder bildning och odling 
(Nationalencyklopedin, 2014). Begreppet har definierats på olika sätt genom tiden – filosofen 
Immanuel Kant (1724-1804) definierade kultur som ”något högre än vad naturen själv kan 
åstadkomma”. Begreppet kultur har även beskrivits som företeelser som kräver 
värdeomdömen, dvs. filosofi, konst och religion och för att förklara naturvetenskapens och 
teknikens produkter (Nationalencyklopedin, 2014). Svenska akademins ordlista (2006) 
förklarar ordet kultur som en ’mänsklig verksamhet inom ett visst område och en viss tid’ och 
som ’systematisk odling’. När begreppet kultur används i den här uppsatsen syftar det inte till 
naturvetenskapens bakterieodling utan till kultur som en mänsklig, tidsbunden verksamhet.  

FN:s världshälsoorganisation definierar begreppet hälsa så här: ”Health is a state of complete 
physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity” 
vilket översatt till svenska betyder ”hälsa är ett tillstånd av fullständig fysiskt, psykiskt och 
socialt välbefinnande och ej endast frånvaro av sjukdom och svaghet” (WHO, 1948). Vad 
som går att läsa ut av denna definition är att hälsa handlar om mer än frånvaro av sjukdom – 
hälsa handlar också om välbefinnande på flera olika nivåer: fysiskt, psykiskt och socialt. 
Hälsa syftar med andra ord till en helhet och för att uppnå en god hälsa krävs en balans mellan 
samtliga faktorer. Ingen av faktorerna står överordnad en annan, utan ett välstämt samspel 
krävs mellan alla aspekter (Sigurdson, 2014).  
 
Forskare inom olika vetenskaper kan mötas under paraplybegreppet kultur och hälsa, men 
måste definiera sitt specifika ämnesområde inom kultur och hälsa. Likaså kan ett och samma 
ämne studeras ur flera olika vetenskapliga perspektiv. Genom att lägga nya tvärvetenskapliga 
grunder och forska om liknande problem ur olika infallsvinklar, kan en så god hälsovård som 
möjligt skapas. (Sigurdson, 2014). 

Kulturupplevelser kan, genom att ge människor en känsla av sammanhang och en beredskap 
att möta sociala problem, psykiska trauman och sjukdomar, förebygga ohälsa. Genom 
kulturupplevelser inom vården flyttas fokus från det sjuka till det friska och kan på så sätt 
vara en del av rehabiliteringsarbetet. (Region Skåne, 2014a). 
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Förespråkare inom fältet för konst och hälsa menar att biomedicinens förståelse för hälsa och 
sjukdom inte ser till helheten, utan bara tar enstaka aspekter i beaktning. Den traditionella 
biomedicinska modellen beskrivs ofta som dualistisk, där en skiljelinje går mellan det 
somatiska, det vill säga det kroppsliga, och det mentala och existentiella. På så sätt skiljs den 
fysiska hälsan från den social och psykologiska hälsan (se definition av hälsa i nästa avsnitt). 
(Priebe & Sager, 2014). 
 
Kultur och hälsa kan sägas sträva mot en helhetssyn, där konsten och kulturen fungerar som 
ett klister mellan det psykologiska och det somatiska (Priebe & Sager, 2014). Den moderna 
biomedicinen börjar dock röra sig åt samma håll. I samband med att effekterna av behandling 
med placebopreparat har studerats, har tydliga samband mellan patienternas mentala 
inställning till behandlingen och tillfrisknandet påvisats. Detta medför att även inom 
biomedicinen måste de sociala aspekterna tas i beaktning (Johnsdotter & Eriksson, 2013).  

2.1 Konstnärliga terapier 

Strängt upplagda studier inom området kultur och hälsa är fortfarande ovanligt (Theorell, 
2014). Ett område inom kategorin kultur och hälsa som under de senaste åren fått allt större 
uppmärksamhet inom vården och forskningen är de konstnärliga terapierna, och då i första 
hand musikterapi, bildterapi och dansterapi (Hammarlund, 2014). I detta avsnitt redogörs en 
kortfattad beskrivning av bildterapi, dansterapi och musikterapi. 

Med hjälp av bilder kan vi uttrycka det som orden inte räcker till för. Bilden kan fungera som 
en kanal mellan det medvetna jaget och vår, ibland omedvetna, inre värld. Bildterapin har i 
Sverige vuxit fram sedan 60-talet (Grönlund et al 1999). Bildspråket kan knyta samman olika 
tidsperspektiv och samband på samma gång till skillnad från det verbala språket som endast 
kan ta en tidsaspekt i beaktning åt gången (www.bildterapi.se). 

I Sverige fick dansterapin fäste i början av 80-talet. Att varje individs rörelsemönster 
avspeglar en del av personligheten är grunden inom dansterapi. Vårt rörelsemönster kan visa 
det vi lärt oss att visa, men även det som vi lärt oss att dölja (www.dansterapi.info). Kroppen 
reagerar på olika känslostämningar genom att öka eller minska den muskulära spänningen. 
När det känslomässiga engagemanget höjs, ökar den muskulära spänningen. Likaså dämpas 
spänningen när det känslomässiga engagemanget minskar (Grönlund et al 1999).  

För många människor är musiken en viktig del av livet. Som små genom ramsor och 
vaggsånger, i tonåren som hjälp för att söka sin identitet, vid viktiga milstolpar i livet så som 
bröllop och till sist vid begravning. Kring livets existentiella frågor kan musiken hjälpa till att 
ge upplevelserna form (Grönlund et al 1999). Musik kan ge utrymme för social samverkan 
och kommunikation. 1974 bildades Svenska förbundet för musikterapi (www.musikterapi.se).  

Att arbeta med kultur och konst inom vården är en förhållandevis ny satsning. Exempelvis har 
Region Skåne endast sedan 2003 bedrivit kultur i vården-verksamhet (Region Skåne, 2014). 
Företrädare för de konstnärliga terapierna menar att kultur inom vården inte är något nytt och 
borde vara ett självklart inslag inom rehabilitering: 

 
Människor har uttryckt sig i bild, dans och musik genom alla tider och i alla kulturer 
och i vår västerländska kulturtradition har konstnärliga uttrycksmedel ofta använts i 
helande processer. Det vi kallar konst i terapeutisk behandling är alltså varken något 
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nytt eller konstigt, tvärtom, traditionellt beprövat och utarbetat. (Grönlund et al 
1999, s 8.) 

2.2 Kultur, hälsa och kulturpolitiska mål 

Några av kulturpolitikens viktigaste mål är att kulturen ska vara en obunden kraft med 
yttrandefrihet som grund, att öka tillgängligheten, göra fler delaktiga i kulturlivet och att 
främja allas möjlighet till utveckling av eget skapande. Ytterligare ett viktigt mål är att främja 
kvalitet och konstnärlig förnyelse (Kulturrådet, 2009). I Jönköping läns landsting är 
delaktighet, tillgänglighet och samverkan några av de grundläggande målen i den regionala 
kulturplanen (Jönköpings läns landsting, 2013). Kulturplanen i Region Skåne säger att 
kulturen ska vara en viktig del av samhällets utveckling och i människors vardag. Region 
Skåne har även tagit fram en separat strategi för kultur och hälsa. Den har tagits fram genom 
ett samarbete mellan kulturnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden. För att uppnå de 
kulturpolitiska målen blir hälso- och sjukvården en viktig samarbetspartner till 
kulturnämnden. (Region Skåne, 2014c).  

När kultur och hälsa kopplas samman och gemensamt bildar ett område, finns en rädsla hos 
vissa kulturutövare att kulturens egenvärde går förlorat. Inom fältet för konst och hälsa rör sig 
ofta projekten i riktningen från konst till hälsa – det vill säga konsten syftar till att främja vår 
hälsa. Fokus ligger här inte på det konstnärliga, utan konsten och kulturen som utövas ska 
verka hälsofrämjande. Projekt som syftar till att berika konsten och rör sig från hälsosektorn 
till konsten är desto ovanligare – med andra ord hämtas sällan inspiration från hälsosektorn 
till något konstnärligt. Redaktören för tidskriften Journal of Applied Arts and Health menar 
att det bör skiljas mellan konst och tillämpad konst – tillämpad konst innefattar den konst som 
rör sig utanför sitt kärnområde och har andra syften än enbart konstnärliga (Priebe & Sager, 
2014). Sigurdson (2014) menar att det ena inte behöver utesluta det andra – musik som vid ett 
tillfälle kan verka stressreducerande kan samtidigt verka och uppfattas på andra sätt också.  

2.3 Vad händer i kroppen? 

Musik kan fungera både uppvarvande och nedvarvande. Musik kan ha en negativ effekt på 
kroppen i form av en ökad nivå stresshormon, till exempel kortisol, ökad puls och höjt 
blodtryck. Likaså kan kroppen reagera tvärtom, det vill säga med sänkt puls, sänkt blodtryck 
och en ökad nivå av endorfiner, som fungerar som kroppens eget morfin, och ökad halt av 
immunoglobiner, som höjer immunförsvarets aktivitet (Theorell 2009). Vilken typ av musik 
som triggar igång kroppen eller får kroppen att varva ner är individuellt och beror på vad som 
är rätt för personen vid just det tillfället och sammanhanget (Gabrielsson, 2008). Musikens 
alla byggstenar är med och påverkar på kroppens reaktion – tempo, dynamik, volym, 
ackordföljd och melodins rörelse. Vissa av dessa byggstenar verkar ha förutsägbara effekter – 
till exempel reagerar majoriteten av människor med uppvarvande känslor när musiken håller 
ett högt tempo och hög volym, och vi reagerar tvärtom vid svagare nyanser och lägre tempi 
(Theorell 2009). 

Olika former av körsång och dans har funnits i alla kulturer. Idag finns en mängd hälsokörer, 
lunchkörer på olika företag och alla-kan-sjunga-körer. Att sjunga är en fysisk aktivitet som 
kan hjälpa till att lösa upp spänningar i kroppen och att träna upp andningskapacitet och 
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muskulatur. Likaså kan kognitiva funktioner så som inlärningsförmåga, minne, koncentration 
och uppmärksamhet stimuleras. (Haugland Balsnes, 2011).  

Flertalet körsångare beskriver att de mår bra av att sjunga och av att vara med i en kör. 
Undersökningar har gjorts där blodprov har tagits före och efter sånglektioner och där halten 
av oxytocin mättes (Theorell, 2011). Hormonet oxytocin har en lugnande och smärtdämpande 
effekt och kan beskrivas som ett av kroppens lyckohormon. Vid mätningarna som gjordes såg 
man att oxytocinhalten ökade under sånglektionerna. På så sätt är sången en aktivitet som kan 
framkalla en känsla av lycka. Theorell (2011) menar att om detta upprepas vid flertalet 
tillfällen skapas förutsättningar för att sång blir en positivt betingad reflex och att sången 
alltid kopplas till någonting positivt. Även aktiviteter som massage ökar halten av oxytocin i 
blodet och Theorell (2009) belyser att de positiva effekterna av sång inte enbart grundas i 
fysiska händelser i kroppen.  

Fler bidragande orsaker till att sång och körsång kopplas till något positivt kan vara ett 
resultat av att tillhöra en grupp, känna samhörighet och jobba mot ett gemensamt mål. Vid 
körsång, och vid allt annat skapande, krävs koncentration. Att för en stund få fokusera på 
något annat och få lägga vardagens bekymmer åt sidan för en stund, kan även det vara en 
viktig del i att körsångaren upplever att han eller hon mår bra av att sjunga i kören (Haugland 
Balsnes, 2011). Den beskrivningen av kulturaktivitet, i det här fallet i form av körsång, 
stämmer överens med bilden av kulturutövande som Region Skåne ger och varför 
kulturupplevelser kan verka hälsofrämjande. 

2.4 Kultur och hälsa – aktuellt idag 

Att kultur och hälsa, och då framför allt musik och hälsa, är ett område som blir allt mer 
aktuellt vittnar inte minst media om. Sommaren 2012 skrev Svenska Dagbladet en artikelserie 
kallad Musikens makt. I en av artiklarna presenterades Alf Gabrielssons, professor emeritus i 
psykologi vid Uppsala universitet, undersökning Starka musikupplevelser. Gabrielsson ombad 
cirka 1000 personer att berätta om den starkaste och mest intensiva upplevelsen de haft som 
frambringats av musik. Varje vittnesmål är unikt, men många beskriver upplevelsen som 
någonting positivt – om att lämna vardagen och bara vara ett med musiken (Gabrielsson, 
2008). Under hösten 2014 har Sveriges Radio P2 sänt programserie kallad Musik och kropp. 
Under de fem olika avsnitten diskuterar och pratar de bland annat om hur musik kan få oss att 
prestera bättre vid tävlingssammanhang och för kirurger vid operationer, om hur musik kan 
bli en livlina vid fångenskap, hur musik kan fungera som smärtlindring och om aktuell 
forskning om musik och hälsa (Sveriges Radio, 2014).    

2.5 Kultur på recept 

Kultur på recept är en av de satsningar som görs idag inom området kultur och hälsa 
(Kulturrådet, 2014). I detta avsnitt presenteras projektets bakgrund och utformning. 
 
De två största grupperna sjukskrivningar i Sverige i dag är personer med psykisk ohälsa och 
långvarig smärta. Staten har i flera år avsatt medel för olika forskningsprojekt med studier 
som ska hjälpa till att ta fram alternativa behandlingsmetoder och rehabiliteringsprogram. 
Våren 2009 ställde Socialdepartementet och Kulturdepartementet frågan till Region Skåne om 
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de ville genomföra ett pilotprojekt med Kultur på recept. Projektet genomfördes år 2010 på 
Capio Citykliniken i Helsingborg. Region Skåne har sedan många år tillbaka en utbred kultur 
i vården-verksamhet och Helsingborgs stad har gjort stora satsningar på kultur inom regionen. 
Detta gjorde att Helsingborg sågs som en lämplig stad för att genomföra pilotprojektet. Syftet 
med projektet var att erbjuda långtidssjukskrivna en alternativ behandling i form av 
kulturaktiviteter utskrivet på recept. 24 personer inom diagnosgrupperna lätta till medelsvåra 
depressioner, ångest, stress och långvarig smärta deltog i projektet och fick under tio veckor 
träffas två gånger i veckan för att deltaga i olika kulturaktiviteter. Kulturaktiviteterna 
innefattade körsång, musik, drama, poesi, besöka Fredriksdals museum och trädgård, 
rundvandring i Sofieros slottsträdgård, hantverk och gör-det-själv-verkstad samt besöka 
utställningar på Dunkers Kulturhus. Samtliga kulturaktiviteter utfördes i grupp. (Berg, 2011).  

År 2009 beviljades också Region Västerbotten medel för att utföra ett mindre kulturprojekt 
och under år 2010 genomförde de projektet Med mina händer. Detta projekt vände sig till 
anställda inom landstinget som upplevde någon form av symptom på stress. Studien syftade 
till att se vilka stressreducerande effekter eget skapande kan ha. För att deltaga krävdes ingen 
diagnos eller sjukskrivning. Totalt erbjöds 100 personer att deltaga i studien. Slumpmässigt 
placerades hälften av deltagarna i en så kallad kulturgrupp och hälften i en kontrollgrupp. 
Deltagarna i kulturgruppen fick välja mellan tre olika skapande aktiviteter – måleri, keramik 
eller silversmide. Vid sju tillfällen träffades de och arbetade med den valda aktiviteten. 
Kontrollgruppen erbjöds under samma tid två föreläsningar om stress och om hur 
stressrelaterade besvär kan visa sig. (Janlert & Littbrand, 2011).  

I Helsingborg görs nu en utökad version av pilotprojektet: Kultur på recept 2.0 (Region 
Skåne, 2014b). Detta projekt kommer att avslutas i december 2014 och resultatet kommer att 
presenteras ett år senare. Det nuvarande projektet är uppbyggt på liknande sätt, men har fler 
vårdcentraler kopplat till sig och kommer vid projektets slut ha haft cirka 200 deltagare. En 
stor skillnad jämfört med pilotprojektet är att även patienter som är i riskzonen sjukskrivning 
kan remitteras till Kultur på recept. En medicinsk utvärdering görs där deltagarna i Kultur på 
recepts upplevda hälsa, symptomförändring, läkemedelskonsumtion, vårdkonsumtion och 
hälsoekonomiska effekter jämförs med en kontrollgrupp som får en mer traditionell 
behandling. Region Skåne har satsat mycket på att förbättra sjukskrivningsprocessen (Region 
Skåne, 2014) och Kultur på recept är en del av den satsningen. År 2013 var Region Skåne ett 
av de landsting som hade lägst antal sjukskrivna – Kultur på recept anses vara en bidragande 
faktor till de låga siffrorna (Centrum för kultur och hälsa, 2013). 

Parallellt med projektet i Helsingborg genomförs i Jönköpings läns landsting ett nästintill 
identiskt projekt med Region Skånes pilotprojekt. Jönköpings projekt pågår mellan 2013 och 
2015. Även här riktar sig projektet till personer som är sjukskrivna, eller är i riskzonen för 
sjukskrivning, till följd av psykisk ohälsa, stressrelaterade besvär och långvarig smärta. 
Kulturaktiviteterna utförs även här i grupp. Projektet utvärderas kvantitativt via enkäter till 
deltagarna när receptet är slut. (Jönköpings läns landsting, 2014). 
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3 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta arbete är att undersöka varför kultur behöver skrivas ut på recept och syftet 
med projektet Kultur på recept. Kultur och primärvård är vida begrepp och inte två självklara 
samarbetspartners. För att inom ramen för denna uppsats kunna uppfylla syftet, används 
följande frågeställningar: 

• Har primärvården behov av kultur som alternativ behandlingsmetod? 

• Har kulturen behov av att ha vården som uppdragsgivare och som plattform att göra 
sig synlig på?  

• Vad kännetecknar de patienter som remitteras till Kultur på recept?  

• Vilket kulturutbud kan remitteras på recept?  

4 Teori 

I detta avsnitt presenteras det teoretiska perspektiv som är relevant för studien. 
Undersökningen utgår från ett sociokulturellt perspektiv.  

4.1 Ett sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet bygger på att kunskaper och färdigheter sprids och skapas 
genom interaktion mellan människor. Via kommunikation och interaktion mellan människor 
kan sociokulturella resurser skapas (Säljö, 2014). De resurser kan benämnas som verktyg eller 
redskap och innefattar både intellektuella och fysiska resurser som vi använder när vi förstår 
och agerar i vår omvärld. Dessa resurser förs sedan vidare genom ytterligare kommunikation 
och interaktion. Resurserna innehåller tidigare generationers erfarenheter och genom 
interaktion och kommunikation behålls den historiska utvecklingen när resurserna förs vidare 
(Säljö 2014).  

4.2 Teoretiskt perspektiv 

Dagens informationssamhälle kan beskrivas som ett komplext samhälle där samhället till stor 
del bygger på en specialisering av kunskaper, uppdelning av expertis och arbetsdelning. 
Denna arbetsdelning resulterar i flera olika yrken och som alla har egna fackspråk. 
Användandet av fackspråk kan leda till ett innanför- och utanförskap och medföra 
kommunikationsproblem mellan den professionella yrkesutövaren och den som söker 
expertis. Ett exempel på detta är kommunikationen mellan vårdsökande och vårdpersonal, där 
båda parter kan uppleva att de inte förstår varandra (Säljö, 2009).  
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Inom undersökningen kan det sociokulturella perspektivets resurser och interaktion jämföras 
med mötet mellan primärvården och kulturaktörer. Inom kultur och hälsa måste flera olika 
vetenskapsområden kommunicera med varandra och dela med sig av tidigare erfarenheter. 
Den gruppen som bildas under Kultur på recept kan även den ses som en kollektiv 
verksamhet utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 

5 Metod 

I detta avsnitt presenteras de material som har använts i undersökningen samt det 
metodologiska tillvägagångssättet. 

5.1 Kvalitativ intervju 

För genomförandet av denna studie har en kvalitativ metod i form av intervjuer använts. Detta 
för att få en så nyanserad bild som möjligt av projektens uppbyggnad och en uppfattning om 
hur projekten tagits emot och utformats. Region Skåne och Jönköping läns landsting 
genomför i skrivande stund sina projekt och har i dagsläget inte några siffror och resultat att 
presentera. Det ansågs därför lättare att genom en kvalitativ undersökning får fram relevant 
information. Kvalitativa intervjuer är tidskrävande att genomföra både för den som intervjuar 
och den som blir intervjuad (Patel & Davidson, 203). Personal inom primärvården arbetar ofta 
under tidspress och ett riskmoment ansågs vara att få intervjupersonerna att avsätta tillräckligt 
med tid för att kunna genomföra intervjuerna. Den valda metoden bedömdes ändå som 
passande för att uppnå undersökningens syfte och frågeställningar.  
 
I en kvalitativ intervju eftersträvas det att intervjupersonen ska svara med egna ord för att få 
fram intervjupersonens personliga svar och uppfattning om ett visst fenomen. Under en 
kvalitativ intervju är både intervjuare och intervjuperson medskapare av samtalet (Patel & 
Davidson, 2003). Frågornas fokus låg på intervjupersonernas personliga uppfattning om 
Kultur på recept och kultur inom vården. En låg grad av standardisering och strukturering av 
frågorna användes – intervjuns olika teman var bestämda på förhand, men endast en del av 
frågorna var färdigformulerade innan intervjun satte igång (Patel & Davidson, 2003).   

5.2 Urval 

Underlaget för intervjuerna baserades på rapporter från Region Skånes pilotprojekt och 
Region Västerbottens projekt Med mina händer. Totalt intervjuades 6 personer med olika 
ingångar till och inom projekten Kultur på recept eller inom kultursfären i Sverige. 
Intervjupersonerna hittades via de olika landstingens hemsidor och rapporter för redan 
genomförda projekt. Ett av urvalskriterierna för intervjupersonerna som kom från 
primärvården, var att de skulle ha en nära kontakt med projektens deltagare eller arbeta nära 
de som regelbundet träffar deltagarna.   
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5.2.1 Presentation av informanterna  

Här följer en presentation av informanterna. Eftersom att de flesta av informanterna arbetar 
inom primärvården har samtliga informanters namn kodats (Vetenskapsrådet). 
 
Lena arbetar som kulturkoordinator och ansvarar för att fastställa programmet med 
kulturaktiviteter. Lena tar del av de recepten som skrivs ut och hittar därefter kulturaktörer att 
arbeta med. 

Ann är musikterapeut och sjuksköterska i grunden och arbetar som projektledare i Kultur på 
recept. Hennes uppgifter består bland annat av att bygga hållbara strukturer och ha kontakt 
med nätverk och kulturchefer i respektive kommun. Målet är att på sikt kunna genomföra en 
kultur på recept-grupp i varje kommun inom länet.  

Annika är beteendevetare och KBT-terapeut. Inom Kultur på recept arbetar hon som 
rehabiliteringskoordinator och vårdkoordinator i processgruppen. När en remiss kommer in, 
träffar Annika patienterna och gör en intervju och uttagning för att se om Kultur på recept kan 
passa just den här patienten. Annika träffar grupperna för ett uppstartsmöte och informerar om 
hur receptet kommer att genomföras.  

Eva är processledare, vilket innebär att hon leder utvecklingsarbetet från en analys till 
planering, förankring, genomförande, dokumentation och uppföljning samt fungerar som en 
länk mellan hälsa och sjukvård, forskning och kulturverksamheten på lokal och regional nivå 
och samverkan på nationell och nordisk nivå genom befintliga nätverk. Eva ansvarar också 
för budget och tidsplan, leder och fördelar arbetet i projektgruppen och ansvarar för att 
slutrapporten skrivs. 

Mats är före detta kulturminister. 

Sara är dramapedagog i grunden och arbetar inom Kultur på recept som kulturkoordinator. 
Sara är kontaktperson inom kulturen för deltagarna, leder kulturpedagogerna i deras arbete 
och har en stödfunktion mot dem och i samarbete med kulturpedagogerna utformar schema 
och innehåll i kulturaktiviteterna.  

5.3 Avgränsning och genomförande 

All data rörande patienter och deltagare inom sjukvårdens projekt är sekretessbelagda, och för 
att göra undersökningen hanterbar och etisk korrekt valdes att inom landstingen endast 
intervjua anställd personal. Analysen tar därför inte hänsyn till hur deltagarna har upplevt 
Kultur på recept, utan utgår helt från de som jobbar med och runt omkring projekten. Region 
Skåne presenterar i december ett första delresultat av projektet Kultur på recept 2.0 och för att 
inte gå några händelser i förväg gjordes inga kompletterande kvantitativa undersökningar.  
 
Undersökningen inleddes med ett förberedande samtal med Ingrid Hammarlund, emerita 
lektor i musikterapi vi Kungl. Musikhögskolan.  
Totalt intervjuades fem personer med koppling till vården och Kultur på recept och en person 
med koppling till kulturen i övrigt. Samtliga intervjuer genomfördes över telefon. Vid ett 
tillfälle skickades, efter genomförd intervju, följdfrågor via mail. 
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5.4 Bearbetning och analysmetod 

Intervjuerna spelades in och har transkriberats. Totalt utgör detta 47 sidor textmaterial och 
dessa ligger till grund för uppsatsens resultat. Transkriberingen gjordes ordagrant men för att 
underlätta läsningen strukturerades texten upp med kommatecken, punkter och till och viss 
del plockades talspråkselement bort. Detta ansågs inte påverka analysen av intervjuerna.  

Det teoretiska perspektivet har tillsammans med syfte och frågeställningar legat som grund 
för analysen. Löpande analyser har gjorts under undersökningens gång, vilket är brukligt vid 
kvalitativa intervjuer (Aspers, 2011). Detta för att med en gång kontrollera om 
intervjupersonerna uppfattat frågorna rätt, om följdfrågor har behövt ställas och för att få idéer 
om hur arbetet ska löpa vidare (Patel och Davidson, 2003). Transkriptionerna av intervjuerna 
har lästs igenom flera gånger. Vid första genomläsningen lästes transkriptionerna utan fokus 
på undersökningens frågeställningar. Istället låg fokus på vad informanterna svarat, på syftet 
som helhet och vad som vid en första genomläsning väckte tankar och ansågs intressant inom 
ämnet. Detta markerades i texternas marginal. En jämförelse gjordes sedan med de markerade 
avsnitten och undersökningens frågeställningar. Detta för att kontrollera att relevant 
information efterfrågades i frågeställningarna och om de avsnitt som markerats besvarade 
frågeställningarna i någon mån. Efter denna jämförelse justerades frågeställningarna. Vid 
andra genomläsningen lästes transkriptionerna med fokus på syfte och frågeställningar. Nu 
kodades materialet efter följdfrågorna och varje kod och följdfråga markerades med varsin 
färg (Aspers 2011). Sedan jämfördes den första genomläsningens markeringar med den andra 
genomläsningens färgkodning för att se om det som vid första genomläsning ansågs intressant 
motsvarade det som informanterna svarat på frågeställningarna. På så sätt kunde 
frågeställningarna ytterligare skärpas till. Därefter sorterades färgkodningarna från de olika 
intervjuerna och sammanställdes i ett nytt dokument. Detta för att skapa en bild av vad som 
svarats på de olika frågeställningarna och tydligt se sammanhang eller olikheter i svaren, men 
även för att inte ha några förutfattade meningar om vilken informant som lämnat vilket svar. 
Genomgående teman i svaren på frågeställningarna samanställdes sedan och utgör 
undersökningens resultat. 

5.5 Forskningsetik 

Alla intervjuade kontaktades via mail eller telefon och vid den första kontakten redogjordes 
för syftet med undersökningen. Vid intervjun, och under pågående inspelning, fick alla 
informanter information att intervjumaterialet behandlas konfidentiellt och samtliga 
informanter fick lämna sitt godkännande till att materialet används till uppsatsen. I den 
slutgiltiga analysdelen är samtliga informanter kodade med ett fingerat namn. Att Kultur på 
recept endast genomförs i ett fåtal landsting i landet och att samtliga informanter ombads att 
ge en kort presentation av sig själva och deras koppling till projekten kan ses som ett etiskt 
dilemma. Denna information har därför behandlats så försiktigt som möjligt. Transkriberingar 
av intervjuerna finns i författarens privata ägo. (Vetenskapsrådet 2002). 
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6 Analys och resultat 

I detta avsnitt presenteras en sammanställning av informanternas svar på frågeställningarna 
och en analys av svaren. 

6.1 Primärvårdens behov av alternativa behandlingsmetoder 

En del patienter är återkommande på vårdenheterna trots att någon klinisk sjukdom inte kan 
påvisas. Trots det, känner de sig sjuka och varken medicinering eller sjukgymnastik förbättrar 
situationen för den här patientgruppen. Flera av informanterna beskriver det faktum att den 
psykiska ohälsan ökar i Sverige. Personalen inom primärvården ser att det är något som 
saknas eller inte fungerar i den vårdsökandes liv – en del kallar det för att ”ha ont i livet”. Till 
den här patientgruppen behöver vården fler behandlings- och rehabiliteringsalternativ att 
erbjuda. För en del kan samtalsterapi vara ett bra alternativ, för någon annan fysisk aktivitet 
och för en tredje kan ägnandet åt kulturaktivitet vara ett steg på vägen till tillfrisknande. 
 

Man har fått bukt med infektionssjukdomar och i viss mån cancer och andra 
sjukdomar, men man kan se framför sig ett panorama där den psykiska ohälsan, om 
man tänker sig att det är kurvor, den psykiska ohälsan det kan man redan nu se att det 
bara går rakt upp, alltså att det kommer öka väldigt mycket. Och att man inte alltid 
kan använda sig av de traditionella behandlingsmetoderna. (Eva) 

 
Flera av informanterna belyser att vi alla är olika och behöver olika typer av vård- och 
rehabiliteringsåtgärder och att Kultur på recept är ett alternativ av flera. Alternativen som 
jämförs med Kultur på recept är grön rehabilitering där deltagarna får vistas i utomhusmiljöer 
och olika typer av fysisk aktivitet.  
 
Ett genomgående drag för flera vårdsökande har varit att de av någon anledning har hamnat 
utanför ett socialt sammanhang. 
 

De var ensamma, de hade inget socialt närverk och de hade någon slags bristande 
livsinnehåll. Då insåg man från vårdens sida att här hade man verkligen behövt 
slussa patienterna till något annat som inte medicinskt. Vi har ju kollegor i hälsa och 
sjukvården som säger att det handlar om att ha ont i livet, om att vi kan inte fortsätta 
medikalisera livet. (Eva) 

 
En av informanterna pratar direkt om vad som händer i kroppen när vi utför en kulturaktivitet 
– att musiken kan öka puls och blodtryck samt att positiva endorfiner utsöndras när vi tar, 
tittar och känner på det vi arbetar med. 

 
Ett sätt att träna utan att behöva springa – alla kan inte springa på grund av värk eller 
liknande. (Lena) 

 
Med det sagt menas att samma reaktioner startas upp i kroppen vid en kulturaktivitet som vid 
en fysisk aktivitet, men att fysisk aktivitet och träning inte går att genomföra vid för mycket 
värk eller sjukdom, och Kultur på recept i de fallen är ett lämpligare alternativ. En annan 
informant pratar om att det ger en mer holistisk syn på människan när även kulturen tas i 
beaktning. Genom kulturen skapas ett helhetstänk om vad som behövs i livet för att finna ett 
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välbefinnande. Informanten menar också att vi vet att vi mår bra av kultur och 
kulturutövande, annars skulle vi inte ägna oss åt det på fritiden.  
 
Meningen är inte att Kultur på recept ska ersätta den ordinarie vården eller rehabiliteringen, 
utan fungera som ett komplement som löper parallellt med övrig behandling. Några av 
informanterna är tydligare än andra med att betona att kulturaktiviteterna inte är vård: ”Vård 
är vård och kultur är kultur” (Eva). Informanterna beskriver en medvetenhet om att Kultur på 
recept inte är en traditionsenlig vård och behandling, utan är något nytt som nu provas. De är 
även noga med att påpeka att de inte kliver in i varandras kompetensområden, utan håller sig 
till sitt område, men tar hjälp av varandra.  
 
Kultur på recept är med andra ord inte en form av konstnärlig terapi. Kulturaktiviteterna 
innehåller oftast en fikastund där deltagarna har möjlighet att samtala om, diskutera och 
kommentera det de precis tagit del av. Vid denna stund finns en av kulturpedagogerna 
närvarande, men inte någon med vård- eller terapiutbildning. Tanken är att fokus ska ligga på 
det friska under aktiviteterna. 

 
Det här är ingen terapi och när man går in i de här aktiviteterna så pratar vi om det 
friska, vi pratar om aktiviteterna med varandra, så det finns inget som helst som säger 
att man behöver yppa något om sitt tillstånd eller hur man mår. (Annika) 

 
Om deltagaren har behov av ett djupare samtal kopplat med kulturaktiviteterna sker detta med 
den ordinarie vårdkontakten på vårdenheten. Kulturpedagogerna har fått en viss utbildning för 
att öka förståelsen för situationerna hos deltagarna, men uppmanas aldrig att ta en vårdande 
roll. 

6.2 Kännetecken hos patientgrupperna 

Målgruppen för Kultur på recept är enligt projektplanerna personer som är sjukskrivna för 
depression, långvarig värk och stress, eller på grund av nämnda orsaker är i riskzonen för 
sjukskrivning. Två patientgrupper ligger i fokus för flera av informanternas beskrivning av 
målgruppen – de som av någon anledning har hamnat i ett socialt utanförskap och sjukskrivna 
personer som behöver se om de orkar med en förhöjd aktivitetsnivå. En tredje patientgrupp 
nämns av några informanter – de som är i riskzonen för sjukskrivning och som behöver hjälp 
med att ändra sina vanor.  

 
Det är ett väldigt bra sätt att succesivt göra människor mottagliga för en ökad 
aktivitetsnivå. För det är en ganska mjuk ingång i aktivitet igen efter att man kanske 
har varit sjukskriven en längre period eller också att det finns en hotande 
sjukskrivning som kan leda till en långvarig sådan och man har velat hitta ett 
andningshål för personer som kanske har fastnat i ett mönster och känner ett 
illabefinnande. (Annika) 

 
Samtliga kulturaktiviteter utförs i grupp och för de som varit utanför ett socialt sammanhang 
under en längre tid blir gruppen en viktig del av rehabiliteringen. Flera av informanterna 
menar att det är just gruppen som bildas och att gruppen följs åt under de 10 veckorna som 
gör projektet så bra. Genom kulturaktiviteterna skapas naturligt en social situation och det blir 
lättare att öppna upp och börja prata med varandra. Stärkande är också att få träffa andra i 
liknande situationer, men under andra premisser än de som normalt uppstår inom 
primärvården. Under kulturaktiviteterna läggs fokus på det friska och deltagarna väljer själv 
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hur mycket de vill prata om sig själva. Kulturen hjälper till att flytta fokus från det sjuka till 
någonting annat: 

 
På något sätt går man in i och blir sin diagnos, och det har vi ju haft hjälp av här att 
kunna flytta fokus från det seendet till någonting annat. (Annika) 

 

Kulturpedagogerna vet ingenting om patienternas hälsotillstånd annat än att de är sjukskrivna 
eller att det finns en risk för sjukskrivning. Genom att flytta fokus från det sjuka till det friska, 
kan det leda till att deltagarna orkar hantera sina livssituationer och sjukdomar på ett öppnare 
sätt.  
 
För den patientgrupp som behöver prova en förhöjd aktivitetsnivå, benämner flera 
informanter Kultur på recept som en mjuk väg tillbaka. 

 
De flesta är ju helt sjukskrivna och del har kanske börjat arbetsträna, men de behöver 
mer stimulans för att se, orkar jag mer? Det är det man ser då, det här är ändå två 
tillfällen per vecka, du ska komma i tid, det är två och en halv timme varje 
eftermiddag (Ann) 

 
Kultur på recept kan således fungera som en succesiv återgång till aktivitet och leda till att 
livet återfår en kontinuitet. 
 

Man har verkligen öppnat upp dörrar och fått människor att känna öppenhet, både 
inför sig själv och sin förmåga, känna ett större hopp om att man kan klara av att 
komma tillbaka i mera regelrätta sysselsättningar på ett eller annat vis, där man 
plötsligt ser att man orkar med att ta sig till och från någonting, man orkar med att 
passa tider, man orkar med det sociala sammanhanget och ta in information och nya 
intryck. (Annika) 

 
En informant nämner att det saknas en etablerad plattform där den ökade aktivitetsnivån 
fångas upp, och nämner samarbetet och kopplingen mellan vården, arbetsförmedlingen och 
försäkringskassan: 
 

Sen tycker jag väl att, rent generellt också arbetsförmedlingen och försäkringskassan 
där fattas – där finns ett glapp mellan vården och de två myndigheterna att fånga upp 
den ökade aktivitetsnivå vi har, precis så. Den tycker jag inte alltid man har tagit till 
vara på, utan det har blivit ett glapp och då trillar ofta den enskilde tillbaka och det 
känner jag att, det kunde har gjorts på ett bättre sätt, det skulle man behövt täta upp. 
(Annika) 

  
Förkunskaper inom kultur har inte varit ett kriterium för att få receptet utskrivet. Frågan om 
tidigare kunskaper och erfarenheter har ställts till deltagarna och svaren har varit varierande – 
en del har regelbundet gått på konserter och teater, medan andra inte haft någon kontakt alls 
med kulturlivet tidigare.  

6.3 Kulturens behov av vården 

Samarbetet mellan kulturaktörer och vården har enligt informanterna fungerat väl under 
projekten. Att hitta aktörer inom kulturen för samarbetet har enligt kulturkoordinatorerna varit 
enkelt. Flertalet gånger beskrivs det att både vård- och kultursektorn har något att vinna på 
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samarbetet. Genom Kultur på recept når kulturen nya målgrupper och når lättare upp till 
respektive kulturförvaltningarnas mål om en ökad tillgänglighet. 
 
Tidigare kulturerfarenheter hos deltagarna i Kultur på recept har varit varierande, men många 
har tidigare haft en ytterst sparsam kontakt med ortens kulturutbud. Via Kultur på recept ges 
kulturaktörerna och pedagogerna en möjlighet att komma i kontakt med nya målgrupper och 
kan ta med den erfarenheten till det vardagliga arbetet.  
 

Arbetet är mycket utvecklande och de ser det som en stor kompetensutveckling inom 
deras eget område. Det de lär sig här och det de utmanas i hos oss, det tar de med sig i 
sitt vardagliga arbete också. (Sara) 

 
Efter att receptet har avslutas får deltagarna ett kulturkort som ger dem fortsatt gratis inträde 
eller rabatt hos de olika kulturaktörerna som har ingått i receptet. Kulturkortet gäller i ett år 
efter att receptet avslutats. Kortet delas ut för att motivera deltagarna att på egen hand 
fortsätta med kulturaktiviteter samt göra det ekonomiskt möjligt för dem.  
 
När kultursatsningar motiveras med att konsten verkar hälsofrämjande, finns en stor risk att 
det konstnärliga värdet försvinner. Kulturen blir då något som ska kunna mätas utifrån 
ekonomiska intressen, menar en av informanterna. Informanten menar även att utövande 
konstnärer har för lite tilltro på sig själva och på kulturens egen kraft: ”Kulturen tillkännages 
nästan aldrig ett egenvärde, utan kulturen ses som ett instrument för någonting annat.”(Mats).  
På så sätt bidrar även utövande konstnärer själva till att söka argument från andra håll för att 
motivera kultursatsningar. Kultursatsningar utan konstnärligt intresse berikar på så sätt inte 
kulturlivet.  
 
Att kulturen får lov att fortsätta vara just kultur är av yttersta vikt, menar informanten, och 
ställer sig skeptisk till hur kultur används för att verka behandlande och rehabiliterande. Att 
kulturverksamheter däremot kan fungera som ett andningshål och som motivation under 
rehabilitering håller informanten med om. 
 

Det är naturligtvis en sak att kulturverksamheter tillför hälsa till samhället, vilket inte 
är samma som att den som har en sjukdom blir kanske inte friskare. Med det inte sagt 
att en skada eller en sjukdom, den botas väl inte av att de läser böcker. Men de kanske 
orkar hantera sina liv med de sjukdomar de har, vilket är någonting annat. Det är som 
att man själv skaffar sig en större överblick över livet. (Mats) 

6.4 Kultur remitterat på recept 

Informanterna redogör på olika sätt för hur urvalsprocessen av kulturaktiviteter har gått till. 
Några menar att urvalet helt bygger på olika forskningsresultat, en annan att det är en 
kombination av forskningsresultat och ortens befintliga kulturutbud och en tredje att urvalet 
endast bygger på ortens befintliga kulturutbud. Eftersom att deltagarna efter avslutat recept 
ska kunna nyttja sitt kulturkort måste dock kulturaktiviteterna vara en del av det befintliga 
kulturlivet. 

 
Det de får göra på sina aktiviteter ska egentligen vilken ortsbo som helst kunna göra. 
För det ska inte vara så specialdesignat så att man känner att det är en lyxbehandling 
man får, utan det ska vara det som är kulturförvaltningens utbud. (Sara) 
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En riskfaktor för projektet är hur kulturaktiviteterna ska kvalitetssäkras. Aktiviteterna måste 
hålla samma nivå som de kulturaktiviteter som har gjorts i samband med olika 
forskningsprojekt. Här kommer de olika kulturpedagogernas roll in i bilden och flera 
informanter betonar att det är viktigt att det är professionella, utbildade pedagoger som möter 
deltagarna. Kulturpedagogerna måste kunna möta alla grupper och deltagare som är med i 
projektet, oavsett hur långt deltagarna har kommit i sin rehabilitering eller vilka förkunskaper 
de har inom kulturämnet. Genom att vända sig till välutbildade pedagoger stärks kulturens 
position gentemot vården: ”Vården vill inte remittera till något de inte kan vara säkra på, att 
det har den kvalitén som man har visat i forskningen.” (Eva).  
 
Vid en eventuell förlängning av projektet och en spridning till fler kommuner, kvarstår 
riskmomentet kring kvalitetssäkringen. Under de pågående projekteten har deltagare från 
mindre kommuner fått ta del av kulturutbudet i de större städerna, och mindre kommuner har 
slagits samman och bildat ett gemensamt, större upptagningsområde.  
 

Vi anser att variationen på aktiviteterna är en förutsättning för ett lyckosamt resultat. 
Därför ser vi det som en möjlighet att mindre kommuner går ihop med större. Att man 
helt enkelt måste samarbeta över kommungränserna. (Sara) 

 
En av informanterna säger att det är viktigt att ha en gemensam bild av vad Kultur på recept 
är för att vid en spridning av projektet kunna säkerställa kvalitén. 

7 Sammanfattning 

I detta kapitel redovisas det sammanfattade resultatet för undersökningen. Resultatet är 
baserat på informanternas svar på undersökningens frågeställningar. Resultatet redovisas i 
fyra olika underavdelningar och summeras i ett avslutande avsnitt.  

7.1 Varför behövs Kultur på recept? 

7.1.1 En ökad aktivitetsnivå 

Återgången från sjukskrivning tillbaka till arbetslivet kan vara en lång och svår väg. 
Aktivitetsnivån hos den sjukskrivne måste succesivt öka, samtidigt som den känns lustfylld 
och lockande för att stimulera och leda tillbaka till en förhöjd aktivitet. Den här processen är 
ett riskmoment, och det krävs en god planering och åtgärdsplan från primärvårdens sida för att 
patienten inte ska falla tillbaka i gamla vanor och mönster. För en patientgrupp som är i behov 
av en något förhöjd aktivitet kan Kultur på recept vara ett bra alternativ. Kultur på recept kan 
ses som en kontrollfunktion för att se om en ökad sysselsättning orkas med. Som deltagare i 
Kultur på recept deltar du två gånger i veckan under tio veckor i olika kulturaktiviteter. 
Kravet du som deltagare har på dig är att du ska ta dig till platsen för aktiviteten och komma i 
tid. Således blir Kultur på recept ett mjukt sätt för att se om ökade krav orkas med. 
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7.1.2 Ont i livet 

En del patienter är återkommande på vårdenheterna utan att någon klinisk sjukdom kan 
påvisas. Trots det känner de sig sjuka. Varken sjukgymnastik eller medicinering förbättrar 
situationen för den här patientgruppen. I och med att den psykiska ohälsan ökar i Sverige, 
ökar också den här gruppen av vårdsökande. En del kallar det för att patienterna har ”ont i 
livet”. Vårdpersonalen ser att det är någonting som saknas, eller inte fungerar i den 
vårdsökandes liv.  Till den här vårdgruppen behöver vården fler behandlingsalternativ eller 
alternativ att slussa patienterna vidare till. För en del passar det att gå i samtalsterapi, en del 
behöver få hjälp med att lägga om sina kostvanor och för en del hjälper det att ägna sig åt 
kulturaktiviteter. Kultur på recept är ett sätt att vidga vårdens referensramar. Som WHO 
beskriver begreppet hälsa, består det av mer än endast frånvaro av sjukdom och svaghet. Ett 
välbefinnande måste även uppnås både psykiskt och socialt. Samtliga informanter är överens 
om att kulturaktiviteter kan fungera som ett andningshål och höja motivationen till och orka 
med rehabiliteringsprocessen.  

7.1.3 Att få tillhöra en grupp 

En sjukskrivning innebär ofta ont om pengar och social isolering. Samtliga aktiviteter inom 
Kultur på recept utförs i grupp och avslutas med en gruppdiskussion. Under 
kulturaktiviteterna står kulturen och det friska i fokus medan det sjuka för en stund får kliva åt 
sidan. Kulturpedagogerna och de andra deltagarna i gruppen vet ingenting om de andras 
sjukdomstillstånd eller diagnoser. För många av deltagarna har Kultur på recept blivit en väg 
tillbaka till det sociala livet och gett dem någonting annat att identifiera sig med än sin 
sjukdom. Varje aktivitetstillfälle efterföljs av en fikastund där deltagarna ges möjlighet att 
prata, reflektera och ventilera vad de just gjort eller sett. Säljö (2014) menar att allt lärande 
utgår från en social interaktion och här blir mötet deltagarna i mellan en viktig del av 
rehabiliteringen. Deltagarna får träffa andra i liknande situationer och har, om de vill, 
möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter. Till skillnad från många andra former av 
gruppterapi innehåller Kultur på recept en gemensam aktivitet – en aktivitet som både kan 
väcka glädje och nyfikenhet, men också oro och nervositet. Genom den gemensamma 
aktiviteten blir det naturligt socialt och det banar väg för att deltagarna skapar kontakt med 
varandra. Kultur på recept blir en plattform där social isolering kan brytas. Många av 
deltagarna har fortsatt att träffas och umgås efter att receptet har avslutats. 

7.1.4 Möjlighet till kulturupplevelse 

Ett av de viktigaste kulturpolitiska målen, både på nationell- och regional nivå, är att alla ska 
ha tillgång och möjlighet till kulturupplevelser. För att uppnå de målen måste kulturen aktivt 
arbeta mot nya målgrupper. I frågan om ökad tillgänglighet och möjlighet till 
kulturupplevelse, blir vård- och hälsosektorn en lämplig samarbetspartner. Genom Kultur på 
recept kommer fler personer i kontakt med ortens befintliga kulturliv. Kulturkortet, som 
deltagarna får efter att recepttiden löpt ut, uppmuntrar och gör det möjligt för deltagarna att 
fortsätta ta del av kulturutbudet ett år framåt. Kulturaktörerna och pedagogerna som möter de 
olika Kultur på recept-grupperna menar att de har fått många nya erfarenheter – erfarenheter 
som de kan ta med sig och utvecklas av i det vardagliga arbetet.  
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7.2 Summering 

Alla som söker vård är olika och behöver mötas med olika former av behandlingar. I 
dagsläget kan primärvården ses som för snäva i sitt utbud av åtgärder i behandlande och 
rehabiliterande syfte. För att kunna hantera den ökande patientgruppen som söker vård för 
psykisk ohälsa måste primärvården ha fler behandlingsalternativ. Även för patienter som 
under sjukskrivning behöver prova på en förhöjd aktivitetsnivå är utbudet smalt, och fler 
alternativ behövs när patienter slussas mellan primärvård, försäkringskassa och 
arbetsförmedling. Via samarbetet mellan vård och kultur kan kulturaktörerna komma i 
kontakt med nya målgrupper. Kultur på recept är någonting nytt och som i skrivande stund 
fortfarande håller på att utformas och utvärderas. Om det är kulturaktiviteterna, känslan av 
gruppsamhörighet eller både och som får Kultur på recept att lyckas ska dock vara osagt.  

Utifrån vad denna undersökning har visat, har primärvården ett behov av kultur som en 
alternativt behandlings- och rehabiliteringsmetod. Likaså har kulturen ett behov av vården 
som en plattform för att nå nya målgrupper, då många av deltagarna i Kultur på recept 
tidigare har haft en ytterst sparsam kontakt med ortens kulturliv. Genom detta samarbete kan 
båda parter lära av varandra. Syftet med Kultur på recept blir således att skapa, både för 
kulturen och primärvården, ett alternativ och en plattform där verksamheterna kan utvecklas, 
mötas och nya målgrupper nås.  

8 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras undersökningens resultat. I slutet av kapitlet diskuteras metodvalet 
för undersökningen och eventuell vidare forskning.  

8.1 Gruppen 

Vad som framkommer av resultatet är att gruppen som bildas under Kultur på recept-
veckorna är av avgörande roll. Eftersom att endast ett fåtal av informanterna tog upp de 
fysiska aspekterna som sker under kulturutövande, kan det tolkas som att det inte är det 
viktiga i det här sammanhanget. Informanterna anger att majoriteten av deltagarna upplever 
en ökad livskvalitet efter de tio receptveckorna. Frågan är om det är kulturen, gruppen eller 
både och som bidrog till upplevelsen av ökad livskvalitet. Att utbudet av aktiviteter är så brett 
kan antingen tolkas som att där ska finnas något för alla, eller att kultur är ett lämpligt 
paraplybegrepp att använda då det täcker en mängd olika aktiviteter. Intressant kan vara att 
fundera på om deltagarna fortfarande hade upplevt en ökad livskvalitet om kulturen hade bytts 
ut mot någonting annat. Det hittills positiva resultatet verkar bygga på att deltagarna fick 
träffa andra i liknande situationer och mötas i ingenmansland. Förkunskaper inom kultur var 
inget krav för att få deltaga och bredden av aktiviteter gör någon gång alla till nybörjare under 
receptperioden. De okända aktiviteterna förde eventuellt med sig ett öppnare sinne och gjorde 
deltagarna mer mottagliga för varandra och hjälpte till att knyta de starka banden som uppstod 
inom grupperna.  
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8.2 ”Vård är vård och kultur är kultur” 

Kultur på recept är inte en form av terapi och kulturpedagogerna ska aldrig ta en 
vårdanderoll. Det betyder med andra ord att vården remitterar till något som inte är 
behandlande, och det går att diskutera huruvida detta är något som vården ska ägna sig åt eller 
inte. Att primärvården behöver fler alternativ för behandlingen av patienter som söker vård 
för psykisk ohälsa är framkommer tydligt av resultatet. Dock går det är att ifrågasätta varför 
inga blickar inom projekten har riktats mot de konstnärliga terapierna. Enligt Grönlund et. al 
är det inget nytt att använda kultur i ett helande syfte, och som Hammarlund beskriver det har 
den mesta forskningen inom området gjorts inom just de konstnärliga terapierna. Genom att 
koppla samman de skapande och interaktiva kulturaktiviteterna med ett terapeutiskt arbete 
hade deltagarnas eventuella reaktioner under aktiviteterna kunnat tas till vara på direkt, och 
använts i ett behandlande syfte. Som Kultur på recept nu är utformat måste deltagarna vänta 
tills de träffar sin ordinarie vårdkontakt för att ta itu med och bemöta eventuella reaktioner 
som uppkommit. Ur den aspekten tas kulturaktiviteterna inte riktigt till vara på. Å andra sidan 
fungerar Kultur på recept i den nuvarande utformningen som ett forum där det sjuka och onda 
för en stund får läggas åt sidan. Kulturaktiviteterna kan stärka och motivera till att bli frisk 
igen. I den här utformningen kan även patienter från flera olika vårdgrupper bilda en 
gemensam grupp. Den kritiska kan säga att detta borde bli kostnadseffektivt för primärvården 
att en åtgärd kan innefatta flera patientgrupper. Att en tydlig skiljelinje mellan vård och kultur 
bibehålls kan förstärka Priebe och Sagers (2014) beskrivning av biomedicinens dualism, som 
innebär en tydlig avgränsning mellan det somatiska och det mentala. Johnsdotter och Eriksson 
(2013) beskriver att biomedicinen rör sig allt mer mot att även ta det mentala och sociala i 
beaktning vid vård och behandling. Kultur på recept hamnar på något vis mitt i mellan dessa 
beskrivningar – primärvården sträcker ut en hand till ett konstnärligt alternativ, och tar på så 
vis ett steg mot att koppla samman det somatiska med det psykologiska och mentala. 
Samtidigt behålls den tydliga gränsen om vad som är behandlande och vård får inte blandas 
ihop med kultur. Kanske hade projektet mått bra av ett tydligare syfte om vad som faktiskt 
ska uppnås med hjälp av kulturaktiviteterna. Vad det huvudsakliga syftet med Kultur på 
recept är framgår i nuläget inte helt av projektplanerna.  

8.3 Kulturen 

Farhågan om att det konstnärliga egenvärdet hamnar i skymundan vid satsningar som Kultur 
på recept leder osökt in på frågan om vad som ska få klassas som konstnärligt och vilka som 
ska få lov att kalla sig för konstnärer. Vad som räknas som konstnärligt är ett farligt och 
subjektivt område att ge sig in i, och bör så långt som möjligt undvikas. Kulturen ska, enligt 
de kulturpolitiska målen, vara en obunden kraft med yttrandefrihet som grund. Oavsett om 
kritik riktas mot hälsofrämjande kultur för dess brist på konstnärlighet eller om kultur 
motiveras med att den ska verka hälsofrämjande kan problem uppstå. Kultur och konst måste 
vara en viktig del av vårt samhälle, oavsett motiven bakom den. Problem uppstår när något så 
subjektivt som konst och kultur delas upp i rätt och fel. Som Sigurdson (2014) nämner kan 
konst fylla fler funktioner på samma gång. Ett musikstycke kan exempelvis för någon verka 
stressreducerande och samtidigt fylla en helt annan funktion för någon annan.  

Likaså kan Gabrielssons (2008) undersökning Starka musikupplevelser jämföras med 
drivkraften bakom konstnärligt utövande. Precis som reaktionen och upplevelsen vid 
musiklyssning är individuell, är även drivkraften bakom kulturutövande ytterst individuell. 
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För en del består drivkraften exempelvis av att kunna beröra och locka fram känslor hos sin 
publik och för en del är kreativiteten och det egna skapandet ett sätt att hantera psykisk ohälsa 
och öka sitt välbefinnande. Med andra ord kan konsten fylla olika funktioner för den som 
skapar konsten och för den som sedan tar del av den. Den uppdelningen av konst och 
tillämpad konst som beskrivs av Priebe och Sager (2014) blir i den här bemärkningen 
överflödig.  

Att informanterna är överens om att kulturaktiviteterna ska ledas av professionella, utbildade 
pedagoger är glädjande. Som utövare och pedagog inom kulturen är det inte alltid ens yrke tas 
på allvar. Det är lätt att förbise alla de timmars övning, träning och utbildning som ligger till 
grund för pedagogernas kunskap om sitt ämne. Att landstingen ställer krav på att 
kulturpedagogerna ska vara utbildade kan i förlängningen förhoppningsvis ha positiva 
konsekvenser inom fler områden där lärare och pedagoger inom estetiska och konstnärliga 
ämnen arbetar.  

8.4 Metodvalet 

En viktig avgränsning inom undersökningen var att rikta sig mot personal inom vården och i 
processgrupperna. Detta för att arbetet med att komma i kontakt med patienter och deltagare 
inom Kultur på recept skulle bli mycket omfattande – dels på grund av sekretess inom 
sjukvården, men även på grund av det fysiska avståndet mellan Stockholm, Helsingborg och 
Jönköping. För att ändå få en så bred och nyanserad bild som möjligt av Kultur på recept, 
valdes att göra en kvalitativ undersökning. Syftet med en kvalitativ undersökning är att få 
fram den enskildes uppfattning om fenomenet. Valet av kvalitativ intervju stärks av flera 
argument. Genom intervjun kunde informanterna återberätta hur patienterna och deltagarna 
mottagit och upplevt Kultur på recept, och på så sätt tillföra patienternas vinkel och 
synpunkter till undersökningen. Något annat som talar för valet av kvalitativa intervjuer är att 
kultur på recept endast genomförs på ett fåtal orter, och möjligheten att hitta informanter var 
begränsad. Det ansågs vara en risk med en kvantitativ undersökning då det befarades att 
svaren skulle ge ett för tunt underlag för undersökningen. Att byta ut intervjuerna till enkäter 
ansågs även det vara för riskabelt, då risken för bortfall är stor vid enkätundersökningar. 

I fall tidsramen hade varit större, hade en förstudie rekommenderats. Förstudien hade i så fall 
syftat till att rama in området bättre och skapat en vidare bild av projekten genom kontakt 
med personer i de olika styrgrupperna.   

8.5 Vidare forskning 

För vidare undersökningar hade en jämförelsestudie där Kultur på recept jämförs med övrig 
Kultur i vården-verksamhet varit av intresse. Detta var inte möjligt under denna studie, då 
omfattningen för undersökningen hade blivit för stor och tiden inte hade räckt till. Likaså 
hade en större undersökning kunnat göras där även personer som inte är en del av projektet, 
tillexempel läkare och terapeuter, men som remitterar patienter till Kultur på recept, 
intervjuats. Det hade gett en bredare och tydligare bild av primärvårdens behov av den här 
typen av alternativ. Intressant hade också varit att undersöka kulturpedagogernas roll i 
projektet, och undersöka om de känner att de har de verktyg de behöver för att möta den här 
typen av grupper. 
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