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Sammanfattning 

Bakgrund: Folkhälsoarbetet och hälso- och sjukvården står inför framtida utmaningar med 

att kunna möta hälso- och vårdbehovet hos en både växande och åldrande befolkning. Det 

finns idag forskning som visar att kultur kan bidra till hälsoutveckling och att det finns 

samband mellan kultur, hälsa och behandlande och rehabiliterande åtgärder. För att möta de 

framtida utmaningarna krävs nya metoder, perspektiv och synsätt på hur vi ska hålla oss 

friska, trivas med tillvaron och uppleva välbefinnande. Primärvården har en viktig roll inom 

rehabilitering genom sin breda kontakt med befolkningen. Bakgrund till uppsatsen är Kultur 

på Recept som genomfördes som pilotprojekt i ett försök att testa en annorlunda rehabilitering 

med kultur som påverkansfaktor.  Konceptet, resultaten och resonemangen kopplar ihop de 

patogena och de salutogena perspektiven.  

Syfte: Syftet med studien är att undersöka möjligheter och hinder att använda konst och 

kultur som komplementär rehabiliterande metod inom primärvården. 

Metod: Undersökningen är kvalitativ där det empiriska materialet utgörs av intervjuer med 

fem personer som är ansvariga för rehabilitering inom primärvården och en pilotintervju. 

Metoden utgörs av en deskriptiv, idéskapande ansats med en reflexiv ram.  

Resultat: I resultatet framträder ett komplex av möjligheter och hinder för att använda konst 

och kultur inom primärvården. Möjligheterna utgörs av kunskap, förståelse och vetenskaplig 

förankring i konst och kulturaktiviteters inneboende möjligheter att främja hälsa. Hinder 

utgörs av historiska, ekonomiska, organisatoriska och personliga sammanhang.  

Slutsats: De möjligheter och hinder studien påvisar utgör tillsammans olika dilemman. 

Slutsats är att konst och kultur med fördel kan användas på olika sätt inom primärvården (och 

andra områden) för att verka hälsofrämjande, men att det finns organisatoriska, värdemässiga 

och normativa områden som måste beaktas.  

Nyckelord: hälsofrämjande hälso- och sjukvård, konst och kulturaktiviteter, Kultur på 

Recept, reflexivitet. 
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Abstract 

Background: There are future challenges for public health and health care in meeting the 

needs of a growing and ageing population. Today there are evidence of how arts can 

contribute to health development and of the connections between arts, health, treating and 

rehabilitating measures. To be able to meet the future challenges there is a need for new 

methods, perspectives and views about how to stay healthy, enjoy our existence and for 

wellbeing. Health care has an important role in rehabilitation through the broad contact with 

the population. The background of the essay is the pilot project Arts on Prescription that was 

carried out in order to try a new way of rehabilitation with arts as a factor. The concepts, the 

results and the discussion from the project connect the pathogenic perspective with the 

salutogenic perspective. 

Purpose: The purpose of the study is to examinate possibilities and obstacles to use arts as a 

part of a complementary method of rehabilitation in primary care. 

Method: The study is qualitative, and the empirical material is interviews with five 

individuals responsible for rehabilitation in primary care and a pilot interview. The method is 

based on a descriptive, ideation approach with a reflexive frame.  

Results: In the result appear a complex of possibilities and obstacles of using arts in primary 

care. Possibilities are formed by knowledge, understanding and scientific proof of arts 

intrinsic possibilities to promote health. Obstacles are formed by historical, economical, 

organizational and personal connections.  

Conclusion:  The possibilities and obstacles of the study together constitute various 

dilemmas.  The conclusion is that arts advantageously can be used in a number of ways in 

primary care (and other areas) to promote health, but with account taken to organizational, 

valuable and normative fields.   

Keywords: Health promoting health care, arts, Arts on Prescription, reflexivity. 

  



6 
 

Förord 

Tågstationer har ett stänk av magi över sig, det har jag alltid tyckt. Kanske är det den stela, 

funktionella perrongen som blandas med människor som har kommit fram eller som är på väg 

någonstans. Kanske är det olika dofter, som från jättevarmt kaffe köpt i kiosken eller någon 

persons parfymdoft eller någon annan persons inte så trevliga doft? 

 Det kan också vara ljuden. Tänk på det när Du står på en tågstation nästa gång. Blunda, 

liksom i smyg, och lyssna. I vissa städer är magin inramad av kupoltak och fönster i olika 

former. För att se dem måste man lyfta blicken.  

De flesta människor på en tågstation befinner sig ett snäpp bortom nuet, på väg någonstans, i 

tanke och i kropp. Lite bortom nuet, men ändå närvarande? 

Det var på perrongen vid tågstationen i Karlshamn som jag en morgon tog mod till mig och 

frågade Sören Augustinsson, helt hastigt, hur det hade gått med projektet Kultur på Recept? 

Jag hade tyckt att det lät så spännande! Jag tror till och med att jag sa ”att jag blev så himla 

imponerad av det”.  

-Skicka ett mail, så mailar jag slutrapporten, sa han med ett leende och försvann i hast mot 

den tysta kupén. 

Jag vet att jag tänkte då, att ibland är det så här en resa tar sin början.  

-------------- 

Målet är ingenting, vägen är allt, lär Robert Broberg ha sagt. Det är i alla fall det citat som 

alltid medföljer mail från karriärvägledaren på Högskolan Kristianstad, och som har kommit 

att bli även min devis i livet. Det har varit en fantastisk resa att få läsa på HKR och att få 

skriva denna uppsats! Jag vill verkligen tacka alla som på något sätt har varit med mig på den 

här resan, och särskilt vill jag tacka Sören Augustinsson som har uppmuntrat mig till att våga 

prova de snårigaste stigarna, och som har haft modet att följa med mig på den både krokiga 

och knaggliga vägen fram till färdig uppsats. 

 

Tack! 

Karlshamn 120605 

Anna Lundström 
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Inledning 

Folkhälsoarbetet och hälso- och sjukvården står inför framtida utmaningar med att kunna 

möta hälso- och vårdbehovet hos en både växande och åldrande befolkning. Folkhälsoläget 

har på flera områden förbättrats det senaste decenniet, till exempel inom hjärt- och 

kärlsjukdomar, men det finns samtidigt andra områden med en växande ohälsa som tar allt 

mer av primärvårdens resurser i anspråk (Socialstyrelsen, 2009). Det område inom ohälsa 

eller sjukdomar som främst har beröringspunkter med uppsatsen är det som kallas tillitsbrist- 

eller samsjukdomar. Tillitsbrist- och samsjukdomar består av ett komplex av olika symtom av 

psykologisk, emotionell, social och fysisk natur (Andersson & Ejlertsson, 2009). Symtom kan 

visa sig på så sätt att en person kan må dåligt utan att de kliniska värdena visar på någon 

avvikelse. Om de kliniska värdena inte visar på någon avvikelse kan det vara svårt för 

primärvården att behandla på ett traditionellt sätt. Faktorer som kan definieras som känslor av 

välbefinnande, hopp och mening eller livskvalitet har ett utrymme i uppsatsen och visar på 

hur det salutogena perspektivet kan blandas med det patogena perspektivet. Forskning visar 

på att kultur kan bidra till hälsoutveckling och att det finns samband mellan kultur, hälsa och 

behandlande och rehabiliterande åtgärder. Därför krävs nya metoder, perspektiv och synsätt 

på hur vi ska hålla oss friska, trivas med tillvaron och uppleva välbefinnande. Sålunda har 

primärvården en viktig roll inom rehabilitering genom sin breda kontakt med befolkningen. 

Utmaningen för primärvården ligger i den hälsofrämjande ansatsen. Traditionellt har 

primärvården arbetat med i första hand prevention (sjukdomsförebyggande) och inte 

promotion som den hälsofrämjande ansatsen utgår ifrån. Uppsatsen belyser i första hand hur 

konst och kulturaktiviteter kan användas i hälsofrämjande arbete. 

Bakgrund till uppsatsen är Kultur på Recept som genomfördes som pilotprojekt i ett försök att 

testa en annorlunda rehabilitering med kultur som påverkansfaktor. Projektet initierades av 

kulturministern och genomfördes i Region Skåne och i Region Västerbotten under 2009 - 

2010. Där möttes primärvården och konst och kulturaktiviteter i ett hälsofrämjande 

perspektiv. Konceptet, resultaten och resonemangen kopplar ihop de patogena och de 

salutogena perspektiven. Kultur på Recept åsyftar därmed inte sjukvård och behandling i 

traditionell mening utan har fokus på friskfaktorer (Augustinsson, 2011).  

Kultur på Recept ligger i linje med det övergripande målet med folkhälsovetenskapen och 

folkhälsoarbetet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen. Det finns en tydlig folkhälsopedagogisk relevans i frågan om konst och kulturs 

relation till hälsofrämjande arbete eftersom det fortfarande finns skillnader i hälsa mellan 

olika grupper i befolkningen (Statens folkhälsoinstitut, 2010; Wintzer, 2005). Primärvårdens
1
 

framtida utmaningar jämte folkhälsoarbetets mål kan möjligen mötas i gemensamma åtgärder 

i en hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Det folkhälsopolitiska målet; Hälsofrämjande hälso- 

och sjukvård har bekräftats i propositionen En förnyad folkhälsopolitik av Sveriges Riksdag 
(Socialdepartementet, 2008).  

I litteraturen framhålls kontext utifrån aktivitet, sammanhang och individ utgöra en faktor som 

hittills varit begränsande för att kunna sammanfoga ett mer enhetligt synsätt och användande 

av konst och kulturaktiviteter i interventioner inom primärvård.  

                                                

1 I uppsatsen används hälso- och sjukvården som sammanfattande begrepp för hela vårdsektorn. Primärvården är 

en del av hälso- och sjukvården. 
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En hälsofrämjande hälso- och sjukvård är hälsoorienterad, och det betyder en inriktning på att 

förbättra hela befolkningens hälsa. Inom hälso- och sjukvården betyder det att fokus ska ligga 

både på patienter, individer och hälso- och sjukvårdens egen personal (Socialdepartementet, 

2008; Statens folkhälsoinstitut, 2010). Att lyfta in konst och kultur i primärvården skulle 

kunna utgöra en resurs både för patienter och personal. Med en sådan utgångspunkt menar 

Springett (2001) att hälsofrämjande arbete behöver belysas på ett annat sätt än klinisk och 

preventiv medicin eftersom själva kärnan i ämnet är helt annorlunda och oftast går hand i 

hand med social intervention. Teoretiskt kan man säga att det hälsofrämjande perspektivet 

syftar till att ändra maktrelationer så att expertens åsikt och definition blir underordnad den 

aktuella personens eller gruppens åsikt och egna kunskaper.  Betoningen ligger på att förbättra 

och inte på att bevisa, med ledorden: egenmakt, deltagande, helhet, tvärorganisation, rättvis, 

hållbar och mångstrategi (Springett, 2001). I linje med detta är Theorell en av de forskare som 

har forskat om sambanden mellan kulturella aktiviteter och hälsa. Han menar att det är dags 

att ta ett steg tillbaka och fundera över vilken kunskap samhället behöver (Wintzer, 2005). En 

framtida utmaning för primärvården är att integrera det patogena synsättet som utgår ifrån 

frågan om vad som gör människor sjuka, med det salutogena synsättet som ställer frågan om 

vad som gör att människor förblir friska. Med bakgrund i ovanstående framträder kultur som 

ett område att ta till sig i det hälsofrämjande arbetet. Kultur på Recept är ett exempel där 

kultur och hälsa har testats inom rehabilitering. Vilket stöd finns för detta inom primärvården? 

1.1 Syfte 

Med bakgrund av pilotprojektet Kultur på Recept i Region Skåne är studiens syfte att 

undersöka vilka möjligheter och/eller hinder som finns för primärvården att använda sig av 

konst och kultur som komplementär rehabiliterande metod.  

1.2 Studiens ambition 

Studiens ambition är att genom en deskriptiv och idéskapande ansats inbjuda läsaren till 

reflexivitet. Reflexivitet i sammanhanget betyder en medveten ambition att betrakta ämne, 

perspektiv och förhållningssätt ur olika synvinklar (Alvesson, 2011). Därför beskrivs och 

diskuteras både begrepp och relationen kultur och hälsa relativt omfattande. Omfattningen är 

föranledd av att vare sig begreppet folkhälsa, hälsa eller kultur låter sig fångas i snäva 

definitioner. Relationerna dem emellan är inte heller enkla. Tvärtom är begreppen och dessas 

relationer komplexa, vilket visar sig främst i en rad olika projekt som genomförts i Sverige 

och utomlands, med England som föregångsland. Ett sådant projekt som denna studie tar 

avstamp i är projektet Kultur på Recept som först genomfördes i Helsingborg och som i 

skrivande stund åter i ökad omfattning har tagit nya former. Även i primärvården Blekinge län 

är ett projekt Kultur på Recept på väg att starta. 

1.3 Kultur på Recept  

Huruvida kultur kan bidra till hälsa och därmed även utgöra en resurs för rehabilitering så att 

långtidssjukskrivna snabbare kan komma tillbaka till arbetslivet, var den idé som för Region 

Skåne var upphov till utformandet av Kultur på Recept (Region Skåne, 2011). 

Kultur på recept genomfördes som pilotprojekt i Region Skåne och Region Västerbotten 

ungefär samtidigt under 2009-2010. Region Skåne har arbetat med rehabiliteringsgaranti och 

har i ett samarbete med Kommunförbundet Skåne drivit en framgångsrik kultur i vården - 
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verksamhet. Även Region Västerbotten har bedrivit kultur i vården -verksamhet, vilken 

permanentades 2004. Regionernas olika utvecklingsarbeten låg till grund för beviljande av 

statliga medel till pilotprojekten. Syfte och mål med de olika regionernas projekt skiljer sig 

dock åt.  

Syftet för Region Skåne var att se om kultur kan vara en resurs för primärvårdens arbete med 

rehabilitering av långtidssjukskrivna. Målgrupp var personer med långvarig sjukskrivning och 

inom diagnosgrupperna lätta och medelsvåra depressioner, generaliserad smärta samt 

långvarig smärta i nacke, axlar och rygg. En av indikatorerna som använts på individnivå för 

att beskriva projektets framgång var den deltagandes upplevelser av välbefinnande. Den andra 

indikatorn var om det är möjligt att organisera Kultur på Recept som ett samarbete mellan 

vårdcentraler och olika kulturaktörer. Antagandet som ligger till grund är det 

samhällsekonomiska perspektivet där rehabilitering strikt ska avse en återgång till arbetslivet, 

vilket inte alltid lyckas vare sig med en varaktig återgång till arbetslivet eller att bidra till 

välbefinnande. För individen kan det innebära ett misslyckande och då leda till ännu sämre 

psykisk och fysisk hälsa. De ytterligheter som projektet därmed balanserar mellan utgörs av å 

ena sidan om konst och kultur kan vara ett sätt att utmana och våga prova det som faller 

utanför traditionell hälso- och sjukvård, och därmed utgöra en resurs, och å andra sidan om 

den provade modellen anses vara lämplig (Region Skåne, 2011).  

Syftet för Region Västerbottens projekt var att få ökade kunskaper om skapande aktiviteters 

betydelse i relation till stressrelaterade symtom och problem bland de anställda på 

Västerbottens läns landsting. Upplägget med fall - kontroll studie baserar sig på professor 

Töres Theorells konstaterande att den vetenskapliga grunden inom området är vag och att 

framtida forskning behöver koncentrera sig på ”paket” av kulturåtgärder, samt att det kan vara 

en fördel att använda sig av både biologiska mätningar och subjektiva skattningar för att 

fastställa effekter. Region Västerbotten har därför använt sig av skattningar av stress, 

nedvarvning och återhämtning genom olika formulär och därutöver blodprov på 

stressrelaterade biomarkörer (Janlert & Littbrand, 2011). 

Region Skåne menar att det har tydliggjorts i Kultur på Recept att kultur har en viktig roll i 

skapandet av hälsa och de deltagande har, utan undantag utifrån de intervjuade, sett projektet 

som meningsfulla aktiviteter (Augustinsson, 2011). Deltagare berättade att det varit viktigt att 

få lämna sjukdomen hemma och komma ut och träffa andra människor. Att bli tillfrågad om 

att vara med i ett projekt, och att få göra något tillsammans med andra gav upphov till vällust. 

I Region Västerbottens resultat menar deltagare att det har varit avstressande och värdefullt att 

få fokusera på något skapande och att det frigjort kreativitet att få dela varandras skapelser. 

Trötthet och stress har kunnat förvandlas till glädje och energi genom det skapande arbetet. 

Kvantitativa data såsom mätning av stressrelaterade biomarkörer och kvalitativa resultat som 

exempelvis upplevelser av stress redovisas i Region Västerbottens slutrapport (Janlert & 

Littbrand, 2011).  Av projekten kan vi dra slutsatsen att det finns ett ökat intresse och behov 

av att analysera och ytterligare förstå kultur i hälsans tjänst.  

1.4 Studiens upplägg  

Vid val av upplägg aktualiserades frågan om materialets representativitet och förväntade 

läsare. Det som ämnas studeras är folkhälsa, primärvård och konst och kultur. Det är alltså 

rörelsen och kopplingen mellan de aktualiserade områdena och hur de kan tänkas påverka och 

stödja varandra som åsyftas.  Hälsa och konst- och kulturaktiviteter är i sig svårfångade 



10 
 

begrepp, och gränserna däremellan är till hög grad flytande. Detsamma gäller gränserna 

mellan hälsa och primärvård. Det finns en tydlig maktasymmetri utifrån kunskap och 

intressen eftersom författaren utgår ifrån folkhälsopedagogik och intervjupersonerna ifrån 

primärvården och de båda dessutom förväntas mötas i ett ytterligare område; konst och kultur. 

Den deskriptiva och idéskapande ansatsen som angavs i inledningen förväntas därför kunna 

representera materialets karaktär och kunna utgöra en metodologisk utgångspunkt för läsare 

från de olika falangerna. Det ställer dock ett visst krav på läsaren att vara delaktig i den 

reflexiva processen. 

Upplägget illustreras av nedanstående figur (figur 1). Triangelns tre hörn representeras av 

hälsa, konst och kulturaktiviteter och primärvård. Därav framträder tre intressanta relationer 

att beakta; hälsa i relation till konst och kulturaktiviteter, konst och kulturaktiviteter i relation 

till primärvård och slutligen relationen mellan primärvård och hälsa. Detta visar på ett 

komplext förhållande, vilket leder till valet att göra en omfattande genomgång av de tre 

hörnen och relationen dem emellan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Illustration av relationen mellan studiens tre centrala begrepp. 

Detta kapitel (kapitel ett) omfattar inledning, syfte och upplägg samt pedagogisk ansats. 

Kapitel två förtydligar det sätt på vilket hälsa behandlas här och kapitel tre beskriver den del 

av svensk sjukvård som omfattas av studien. Konst och kultur, dels beskrivning av vad kultur 

anses vara och dels dess kopplingar till hälsa finns under kapitel fyra. Kapitel fem beskriver 

grunderna för val av metod, och i kapitel sex presenteras de sex berättelser som utgör empirin. 

I kapitel sju tolkas och analyseras slutligen berättelserna utifrån uppsatsens syfte. På så sätt 

har figurens tre hörn tydliggjorts och de sex berättelserna mynnar tillsammans ut i analys och 

slutsatser och utgör studiens resultat. Avslutningsvis diskuteras resultatet under kapitel åtta. 

1.5 Pedagogisk ansats 

Konst- och 

Kultur-

aktiviteter 

Primärvård 

Analys och 

slutsatser 

Hälsa 
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I en reflexiv ansats behöver ämne, perspektiv och förhållningssätt kontinuerligt belysas ur 

olika synvinklar. Frågan om det pedagogiska perspektivet och vilken teori som kan vara 

lämplig i studien handlar om vilket fokus författaren väljer och vilken karaktär ämnet i sig 

har. De tre områdena hälsa, primärvård och konst- och kulturaktiviteter ska alla behandlas 

med integritet, men samtidigt utmanas till ett möte. Den övergripande pedagogiska aspekten 

är att människor i princip är ständigt lärande i det vardagliga, såväl i det tysta som i mer 

formella sammanhang som via utbildningar och projekt. Genom att skapa medvetenhet om 

förutsättningar för lärandets olika delar som det tysta och vardagliga såväl som det formella 

och formaliserade kan dock lärande formas i en riktning. Pedagogik handlar således om 

lärandet och lärandets förutsättningar i livslånga lärandeprocesser. Både samhälleliga, 

kulturella, sociala, ekonomiska, organisatoriska, psykologiska och filosofiska områden 

påverkar varandra i ett metaperspektiv (Olsson, 2009). På makronivå sker ett dialektiskt 

samspel mellan en persons biologiska mognad, erfarenheter och lärdomar och den sociala och 

kulturella värld som personen omges av. Både personen själv och omgivningen samspelar i 

delaktighet och processer. Kognitiv utveckling, alltså individens lärande på mikronivå, är 

därför ett resultat mellan individen och omgivningen. Projekt som Kultur på Recept är därför 

att ses som ett institutionellt lärande. Något nytt förs in i samhällets strukturer och det tar tid 

innan det är en del av vardagen. Tiden däremellan är lärande i dess djupa mening. Inom 

folkhälsoområdet handlar således hälsa i kombination med pedagogik om att möjliggöra 

hälsofrämjande och lärande processer. Lozic (2010) benämner kunskap som det sätt 

varigenom en individ betraktar världen. Genom kunskap sker därmed en konceptualisering av 

världen och hur en person ser på världen, genom att vissa objekt/subjekt blir mer synliga och 

tillskrivs vissa egenskaper. Det dialektiska samspelet som nämndes ovan kan genom Lozics 

utblick få ett historiskt kunskapsperspektiv där Kultur på Recept kan ses som ett lärande 

mellan individer men också ett lärande på institutionell, det vill säga på en samhällelig nivå 

(Olsson, 2009, Marton, 1999, Egidius, 2009, Lozic, 2010).  

2. Hälsa som begrepp 

Syftet med studien är att undersöka vilka möjligheter och/eller hinder som kan finnas för 

primärvården att använda sig av konst och kultur som komplementär rehabiliterande metod. 

För att förstå begreppet hälsa såsom det kommer att behandlas i uppsatsen behöver olika 

infallsvinklar belysas. Vad innehåller begreppet hälsa? Ur ett folkhälsovetenskapligt 

perspektiv beskrivs hälsa som en resurs i vardagen och inte som ett objektivt mål. Detta kan 

förstås som att hälsa inte är detsamma som avsaknad av sjukdom utan istället möjligheten för 

människor att få kontroll över och kunna förbättra sin hälsa (WHO, 1986). Hälsa har 

traditionellt mätts i livslängd, dödlighet och risk för sjukdom och hälsoarbetets uppbyggnad 

har till exempel utgått ifrån en förståelse för hur fattigdom påverkar människors 

livsförhållande. Det panorama som framträder i vår del av världen beror inte längre på den 

sorts fattigdom som den förut har gjort och som kan ses i andra delar av världen. Panoramat 

för sjukdomar består idag till stor del av vällevnads- och civilisationssjukdomar såsom hjärt- 

kärlsjukdomar och cancer (Andersson & Ejlertsson, 2009). Att panoramat för människors 

hälsa och ohälsa förändras gör att primärvården och andra hälsoaktörer ställs inför nya 

utmaningar. Nya metoder och synsätt på hur vi ska hålla oss friska, trivas med tillvaron och 

uppleva välbefinnande krävs för att ett salutogent synsätt ska kunna närmas (Winroth & 

Rydqvist, 2008). 

Målet för folkhälsovetenskapen är att generera och systematisera kunskap om befolkningens 

hälsa och de olika faktorer som påverkar hälsan, samt att ge förslag till åtgärder som syftar till 
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att bevara och främja god hälsa. Utgångspunkten är att folkhälsa är ett allmänt intresse och 

ingen särskild samhällssektor åsyftas. Därmed ligger fokus på den vida definitionen av 

hälsans bestämningsfaktorer för att förbättra hälsan i den allmänna befolkningen (Pellmer & 

Wramner, 2009, Andersson & Ejlertsson, 2009). Svenskt folkhälsoarbete utgår ifrån 

folkhälsopolitiska riktlinjer, vilka i sin tur har Världshälsoorganisationen, WHO, och dess 

internationella överenskommelser som grund. Det övergripande målet med folkhälsopolitik är 

att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen, 

vilket kan ses i perspektivet lärande på en institutionell (samhällelig) nivå som berördes ovan 

(Statens folkhälsoinstitut, 2010). 

Inom folkhälsovetenskapen finns de båda begreppen salutogenes och patogenes. Även om 

begreppen kan ses som två sidor av samma mynt, har de stora skillnader i synsätt på hälsa. 

Salutogenes utgår ifrån positiv hälsa och har en hälsofrämjande ansats. Det innebär fokus på 

bland annat resurser, stödjande miljöer och ett holistiskt synsätt på människors hälsa. 

Patogenes utgår ifrån sjukdom och har en förebyggande ansats. Det patogena perspektivet 

utgår därmed från riskfaktorer och medicinsk expertis och hur olika vårdenheter kan stödja en 

individ (Andersson & Ejlertsson, 2009).  

Det övergripande målet med folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god 

hälsa på lika villkor för hela befolkningen. I Sverige är utgångspunkten för folkhälsoarbete de 

elva övergripande folkhälsopolitiska målområdena för hälsa, vilka utgår från hälsans 

bestämningsfaktorer. Uppsatsens syfte, att studera om konst och kulturaktiviteter kan verka 

som en resurs inom primärvården, har därigenom kopplingar till de folkhälsopolitiska målen 

och hälsans bestämningsfaktorer. Det folkhälsoområde som behandlas i uppsatsen är mål 6; 

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård. En hälsofrämjande hälso- och sjukvård är 

hälsoorienterad, och det betyder en inriktning på att förbättra hela befolkningens hälsa. Inom 

hälso- och sjukvården betyder det att fokus ska ligga både på patienter, individer och hälso- 

och sjukvårdens egen personal i en vidare omfattning än behandlingar, patientbesök och 

ingrepp. Det innebär att utöver hälso- och sjukvårdens generella ansvar för en god hälsa i 

befolkningen och för att förebygga ohälsa också inbegriper att upplysa om metoder för att 

förebygga sjukdom och skada. Därigenom har en hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

möjlighet att bidra till en jämlik hälsa för hela befolkningen. En sådan metod och användning 

av ett nytt fenomen är Kultur på Recept (Statens folkhälsoinstitut, 2009; Hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL] 1982:763).  

Uppdelningen i olika folkhälsopolitiska målområden kan tjäna som ett verktyg för prioritering 

både inom folkhälsoarbetet och inom hälso- och sjukvården. Ytterligare ett steg mot 

förbättringar är Socialstyrelsens nya riktlinjer för hur hälso- och sjukvården bättre ska kunna 

förebygga sjukdomar (Socialstyrelsen, 2011). Ohälsosamma levnadsvanor anses utgöra 20 % 

av all sjukdom och alla för tidiga dödsfall i Sverige. Ett av argumenten för riktlinjerna är att 

stärka målområde 6: hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Enligt WHO skulle t.ex. 80 % av all 

kranskärlsjukdom och stroke och 30 % av all cancer kunna förebyggas om hälso- och 

sjukvårdens förebyggande arbete kunde stärkas och få en mer självklar ställning. Det 

förebyggande arbetet är en del av hälso- och sjukvårdens uppgift enligt HSL; 1982:763. Det 

är här som projekt som Kultur på Recept kan utgöra ett aktivt bidrag till nytänkande kring om 

hur förebyggande hälsovård kan ta sig nya och kreativa former.  

Det finns många myndigheter som mer eller mindre arbetar med målområdena, men det är 

Statens folkhälsoinstitut som har ett övergripande ansvar för uppföljning och utvärdering. Det 
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kan tolkas som att Riksdag och Regering genom att ha Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

som ett av de elva folkhälsopolitiska målen vill anstifta ett mer sammanhängande synsätt, 

arbetssätt och målinriktning inom befolkningens hälsa. Sveriges kommuner och landsting 

bekräftar ovanstående resonemang om att hälso- och sjukvården har lika stor del i ansvaret för 

att utjämna skillnader i ohälsa. Sveriges kommuner och landsting skriver i Vård på (o)lika 

villkor (2009) att Socialstyrelsen väckte stor uppmärksamhet 1987 när de i en 

folkhälsorapport visade att det fanns stora sociala skillnader i hälsa. Det hade dittills varit 

relativt okänt. Den ojämna fördelningen i hälsa antogs bero på skilda livsvillkor och 

levnadsvanor och samhällets struktur i sig (Sveriges kommuner och landsting, 2009).  

Hälso och sjukvårdslagen [HSL] och de folkhälsopolitiska målen har en karaktär av 

övergripande mål och vision. HSL är en ramlag och som sådan kan den tolkas olika utifrån de 

olika verksamheternas perspektiv och mål. I och med att Regeringen uttrycker att det 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektivet bör stärkas i hela hälso- och 

sjukvården, finns det en tydlig koppling till tolkning och individuell prioritering i anförandet. 

De folkhälsopolitiska målen och HSL utgörs ändå av viktiga styrmedel och riktlinjer, men 

enligt en undersökning utförd av socialstyrelsen 2004 – 2007 saknas det enhetlig praxis inom 

verksamheterna, och det råder stora variationer mellan olika landsting och vårdenheter. Även 

Sveriges kommuner och landsting betonar att trots att HSL är från 1982 och att en god hälsa 

på lika villkor för befolkningen sedan dess varit en ledstjärna, kvarstår frågan om hälso- och 

sjukvård ges på lika villkor idag (Socialstyrelsen, 2011; Sveriges kommuner och landsting, 

2009). Hur ser det då ut inom primärvården?  

3. Primärvård 

Primärvården är den del av svensk sjukvård som uppsatsen behandlar.  Primärvården 

behandlar befolkningen inom ett visst geografiskt område och svarar för sådana insatser som 

inte kräver sjukhusens särskilda kompetenser eller resurser. Verksamheterna är oftast 

organiserad i vårdcentraler och planeras och drivs av landstinget eller av privata aktörer enligt 

hälso- och sjukvårdslagen (Hälso och sjukvårdslagen [HSL] 1982:763; Sveriges Riksdag, 

1990). I uppsatsen används benämningen primärvård med betydelsen ovan, och benämningen 

hälso- och sjukvård anges som sammanfattande begrepp för hela vårdsektorn, det vill säga all 

verksamhet som utgår från hälso- och sjukvårdslagen [HSL] och varav primärvården är en 

del. 

Det övergripande uppdraget för hälso- och sjukvården är befolkningens hälsa. Hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL] är den ramlag som styr svenskt sjukvårdsarbete. Kortfattat anger lagen 

att hälso- och sjukvård ska innefatta åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och 

behandla sjukdomar och skador (1§), att målet med hälso- och sjukvården är en god vård på 

lika villkor för hela befolkningen (2§) och att hälso- och sjukvården ska arbeta för att 

förebygga ohälsa (2c§)(Hälso och sjukvårdslagen [HSL] 1982:763). 

Av ovanstående beskrivningar av hälsa som begrepp och primärvård kan vissa likheter och 

olikheter utläsas. Folkhälsovetenskap, hälso- och sjukvård och folkhälsopolitik har alla som 

mål att stimulera till, hjälpa till med, och skapa god hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen. Däremot kan det också utläsas att det finns olika nivåer att arbeta med hälsa. 

Hälso- och sjukvården arbetar med hälsa utifrån att medicinskt förebygga, utreda och 

behandla och folkhälsovetenskapens syfte är att generera och systematisera kunskap och som 

överordnande styrmedel finns politiska beslut och lagar. Hälso- och sjukvården bör också 
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sättas in i dess historiska framväxt för förståelse av dess fokus idag. Därigenom ökar vi 

möjligheten att förstå konst och kultur som rehabiliterande metod inom primärvården. 

3.1  Historisk tillbakablick och dagens utmaningar i svensk sjukvård 

I Sverige såväl som på många andra platser i världen reformerades hälso- och 

sjukvårdsystemen under 1990-talet. Befolkningsantalet ökade och förväntad livslängd blev 

högre. De utmaningar som då stod för dörren var minskad ekonomisk tillväxt, allt snabbare 

medicinsk utveckling och en ökande förväntan från befolkningen på hälso- och sjukvårdens 

insatser. I Sverige ökade kommunernas ansvar genom att det tidigare systemet med 

huvudmannagränser där de mest omfattande resurserna tidigare varit bundna till sjukvårdens 

vårdplatser luckrades upp. Reformen benämndes Ädelreformen och syftet var att integrera 

sociala och medicinska insatser, utveckla rehabiliteringsinsatserna, öka samverkan mellan 

kommuner och landsting samt att kommuner skulle stärka sin medicinska kompetens. Sedan 

dess har folkhälsoläget förbättrats inom vissa områden, till exempel hjärt- och kärlsjukdomar 

och behandling av tumörsjukdomar, medan ökad ohälsa har kunnat ses för viss cancer, KOL, 

lindrig psykisk ohälsa och alkoholmissbruk. Primärvården har sedan 1990-talet kämpat med 

utmaningar som resurser, tillgänglighet, kvalitet och ordning. Olika försök till förbättringar 

har genomförts som till exempel familjeläkarsystem, väntetidsgarantier och nu senast 

vårdvalet och den så kallade kömiljarden. Kömiljarden baserar sig på prestation och bygger 

på en överenskommelse mellan socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting 

(Socialstyrelsen, 2009). 

Rehabilitering
2
 är ett av primärvårdens arbetsområden. Rehabiliterande metod innebär 

målinriktade insatser utifrån den enskilda personens behov, förutsättningar och intressen, och 

syftar till att återvinna eller bibehålla bästa möjliga funktionsförmåga och skapa goda villkor 

för att självständigt och aktivt kunna delta i samhällslivet (Socialstyrelsen, 2012). Den 

vårdcentral som Kultur på Recept i Region Skåne utgick ifrån, organiserade sin 

rehabiliterande verksamhet genom att arbeta i team med ett flertal olika kompetenser. I 

projektet utgjordes en andel av deltagarna av personer med diagnoser inom värk. Att leva med 

kronisk värk får, förutom själva upplevelsen, många olika konsekvenser. Till skillnad mot att 

ha akut smärta, som kan ses logisk i förhållande till exempelvis en skada, har kronisk smärta 

ingen sådan biologisk logik. Individen som lever med den kroniska smärtan upplever ett 

meningslöst lidande som bryter ner personligheten och berövar dem på kraft, initiativförmåga 

och glädjen av att finnas till. Det påverkar således även anhöriga och i hög grad förmågan att 

arbeta. Risk finns för social isolation och låg livskvalité. Därför har fenomenet med att leva 

med kronisk värk inte bara en fysisk dimension utan även en existentiell (Bullington, 2009).  

Primärvården har en viktig roll genom sin breda kontakt med befolkningen. En 

hälsofrämjande hälso- och sjukvård har i strävan för en mer jämlik vård fokus på både 

befolkningsgrupper och individer. Det finns också argument, bland annat från WHO om att en 

tyngdpunktsförskjutning från specialiserad sjukhusvård till hälsoinriktad primärvård bättre 

skulle gynna både ekonomi och hälsa. Dessutom, menar Socialstyrelsen att det behövs en 

tydligare gränsdragning mellan vilka tjänster som ska ingå i det offentliga åtagandet och vad 

                                                

2 Rehabilitering betyder att återta något man har förlorat, att återfå ställning, värdighet eller rättigheter (Svenska 
Akademiens ordlista, 1957). 
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den enskilda medborgaren själv ska finansiera. Det anses både ur hälso- och ekonomisk 

synpunkt vara effektivt att satsa på hälsofrämjande insatser. Hälsofrämjande insatser gynnar 

människors levnadsvanor och möter patientens/medborgarens rätt till insyn och delaktighet i 

vårdprocessen. Frågorna om vårdens utmaningar och framtida utveckling har därmed en både 

etisk och politisk tyngd (Socialstyrelsen, 2009). När kommunernas ansvar för befolkningens 

hälsa ökade genom att huvudmannaansvaret delades upp mellan kommun och landsting var en 

del av syftet att stärka rehabiliteringsinsatserna. Region Skåne har utgått från rehabilitering i 

pilotprojektet Kultur på Recept, men invävt finns även integration av sociala och medicinska 

insatser, samverkan på olika sätt och möjlighet att stärka medicinsk kompetens (beroende på 

hur medicinsk kompetens definieras). Ovanstående är operationaliserat i Kultur på Recept 

som en samverkan mellan kulturen i Helsingborg och vårdcentraler.  

3.2  Region Skåne 

Region Skåne har flera arbetsstrukturer som länkar till rehabilitering. Ett exempel är modellen 

”Rätt Lagom Säker”, som innebär att sjukskrivningen ska följa Socialstyrelsens 

rekommendationer och Försäkringskassans regelverk och kvalitetskrav och vara anpassad 

efter den enskilda individen. Därigenom ska patienten kunna få rätt vård utan att riskera att 

komma i kläm mellan sjukförsäkringens gränser. Rehabiliteringsgaranti är ett annat exempel 

som innebär en överenskommelse och ett samarbete mellan Region Skåne, Regeringen och 

SKL. Olika psykiska tillstånd och diagnoser inom värk utgör en betydande del av vården och 

strukturen är ett sätt att dels kunna ge en bättre vård och dels få till stånd ett smidigare 

samarbete. Vårdenheten eller familjeläkaren där patienten är listad fattar beslut och remitterar 

om patienten anses kunna ha nytta av kognitiv beteende terapi eller multimodal 

smärtbehandling
3
 (Region Skåne, 2012). Vidare samarbetar Kultur Skåne tillsammans med 

Kommunförbundet Skåne med Kultur i Vården. Arbetet syftar till att frambringa mer kultur 

inom vården och speciellt inom barnsjukvård, psykiatri och äldrevård.  Regionfullmäktige 

väljer ut politiker till kulturnämnden som i sin tur diskuterar kultur och vilka projekt som ska 

få bidrag. Personal som arbetar med dans, bildkonst, kultur för unga, och utveckling av 

museer, teater, folkbildning och kulturarv har anställts. På så sätt strävar Region Skåne för att 

få en mångfald i kulturen som passar många människor (Region Skåne, 2012). Steget att 

använda kultur i hälsans tjänst, som till exempel i Kultur på Recept är då inte så stort.  

  

                                                

3 Multimodal smärtbehandling innebär ofta en intensiv träning under begränsad tid och innehåller samtal, fysisk 
träning och hemuppgifter. I behandlingen är ett team av olika kompetenser kopplat till patienten. I studier har det 

kunnat påvisas upplevelse av minskad smärta, bättre fysisk funktionsförmåga och ökad återgång till arbete i de 

fall patienten varit sjukskriven. 

Kognitiv beteendeterapi kan kortfattat beskrivas som en metod för att förändra tankar och beteenden och på så 

sätt skapa strategier som kan förändra livsstilen. Tonvikten ligger på individens samspel med omgivningen här 

och nu.  
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4. Kultur 

Ordet kultur härstammar från latinets cultura som betyder odling. Att bruka jorden eller odla 

bakterier kan vara en betydelse, men även förhållandet att vårda sin andliga och fysiska hälsa 

eller ett levnadssätt hos en viss folkgrupp (Svenska akademiens ordlista, 1939). Konst som 

ord kommer av ordet kunna och betyder kunskap eller vetande. I talesätt används ofta ”det är 

en konst att kunna läsa”, ”konsten att utöva sitt yrke” eller ”det är en konst att kunna njuta”.  

Konst kan vara plastisk, t.ex i form av en skulptur, eller räknas som tillämpad konst i ett 

konsthantverk.  

I resonemang om konst och kultur och dess aktiviteter förs ofta fram att människan alltid 

använt sig av konst och kultur. Så långt tillbaka som vi kan följa den mänskliga historien har 

människor använt sig av bild, berättelser och dans vid ritualer (Stuckey & Nobel, 2010). 

Camic (2008) hänvisar till Dissanayake´s hypotes om att konst och kultur har haft en 

betydelse för människans evolution genom att göra det vanliga speciellt och att konst och 

kultur därför ger människan möjlighet att skapa känslor av ömsesidighet och tillhörighet, att 

finna och skapa mening och att utveckla fysisk kompetens (Camic, 2008). Det finns även 

koppling mellan musik och språk som antas vara universella på samma sätt som vissa andra 

mänskliga uttryck t. ex ansikts- och kroppsuttryck för glädje eller sorg (Koelsch & Siebel, 

2005).  

Däremot kan själva kärnan av vad konst utgörs av vara svår att definiera i traditionella och 

pragmatiska samhällsperspektiv. Widoff (2011) framhåller att konst kan ses som ett väsen 

som drar sig undan vanliga definitioner och har ett eget språk och en önskan om att hitta andra 

vägar att betrakta och beskriva det vi kallar verkligheten. Han menar att detta väsen består av 

ett också eller helt enkelt skillnad (Widoff, 2011). Ytterligare ett sätt att närma sig begreppet 

konst och kultur och dess aktiviteter är att betrakta det som sker i mellanrummet mellan konst 

som fenomen och betraktaren. Augustinsson och Eriksson (2011) anser att mellanrummet 

består av relationer och rörelser mellan fenomenet och betraktaren. För att exemplifiera 

rörelsen citerar de Olga Tokarszuk; 

…att det som befinner sig i rörelse alltid är att föredra framför det som befinner 

sig i vila: att föränderlighet är ädlare än varaktighet; att det orörliga kommer att 

förfalla, degenerera och förvandlas till aska, medan det rörliga – rent av kommer 

att vara för evigt. (Augustinsson & Eriksson, 2011) 

Zeki (2009) anser att det till och med är omöjligt att inte befinna sig i denna rörelse. Hjärnans 

upptagning, bearbetning och förståelse av stimuli är både nedärvt och skapat under levnaden.  

Vad en person upplever som till exempelvis vackert bestäms därför både av hjärnans 

funktioner och kulturella influenser (Zeki, 2009).  

Utifrån författarna ovan och deras resonemang med odling, levnadssätt, historia, 

meningsskapande, utveckling, arv och social dimension kan det förstås att konst och kultur är 

något som på olika sätt omger alla människor i det dagliga livet. Att lyssna på musik eller 

radio, läsa tidningar eller böcker och surfa på Internet är några exempel, men också att vistas i 

naturen eller utföra olika former av skapande aktiviteter på fritiden eller i arbetslivet. 

Relaterat till uppsatsens syfte kan konst och kultur också utgöra en metod för rehabilitering 

inom primärvården. Det som åsyftas då är friskfaktorer och hälsofrämjande processer, vilket 
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är perspektiv som framträder i en rad kulturprojekt som har genomförts nationellt och 

internationellt. 

4.1 Kultur i samhällets tjänst  

Vad kan konst och kultur göra för hälsa i ett samhällsperspektiv? I pilotprojektet Kultur på 

Recept i Region Skåne provades antagandet om kultur kan verka som en resurs för 

rehabilitering, och resultatet pekade på att deltagande i konst- och kulturaktiviteter hade 

bidragit till ett ökat välbefinnande. I Region Västerbotten tyckte de anställda, vilka var 

målgruppen, att aktiviteterna hade haft en avstressande verkan och att trötthet hade 

förvandlats till energi genom de skapande aktiviteterna. Att konst och kultur kan hjälpa 

människor att hitta mål och mening i livet är kanske inte så konstigt med tanke på att sådana 

projekt ofta stödjer deltagarna att upptäcka sina inneboende krafter och att skapa något nytt 

och unikt (Spandler et al, 2007).  

Frågan är hur det är möjligt att veta att en persons hälsa har ökat med hjälp av till exempel 

kultur som faktor. SRH (selfrelated health) eller självskattad hälsa är ett mätinstrument för 

hälsa som är ofta använt. Grundläggande frågeställningar kan då handla om vilka explicita 

och implicita faktorer som spelar roll när en person bedömer sin hälsa. Många studier som har 

använt sig av SRH har fokuserat på fysiska funktioner såsom förmåga till rörlighet och att 

klara av dagliga aktiviteter (ADL). I Kultur på Recept användes EQ-5D och SHIS 

(Salutogenic Health Indicator Scale) som skattning för hälsa. EQ-5D utgörs av frågor och en 

skattningsskala om den egna upplevelsen av hälsorelaterad livskvalitet när det gäller frågor 

som rörlighet, hygien, daglig livsföring, smärta och ångest/depression. SHIS utgår ifrån en 

salutogen och holistisk beskrivning av hälsa som grundar sig på teorier kopplade till 

begreppen hälsa och välbefinnande. Skattningar av hälsa kan således ha ett brett spann av 

möjliga mätningar och tolkningar. Ytterligare ett exempel är VLA (Valued Life Activities), 

ett mätinstrument som värderar ett brett spektra av livsaktiviteter som bedöms vara viktiga för 

individen. VLA syftar till att inkludera personliga värden som kan vara en mängd olika 

faktorer från till exempel egenvård till fritidsaktiviteter istället för enbart fysiska basala 

förmågor. Katz et al (2008) menar att det finns samband mellan den självskattade hälsan och 

den nivå på vilken en person samtidigt skattar de värdefulla livsaktiviteterna, VLA. Eftersom 

självskattad hälsa används inom vård av ohälsa anser författarna att det är viktigt att bättre 

förstå vad en person mer konkret uttrycker när de bedömer sin hälsa (Katz et al, 2008).  Det 

slår an både en individuell aspekt och en samhällsaspekt. Individen söker hälsa som en resurs 

i sitt liv samtidigt som hälso- och sjukvården letar efter möjligheter och nya lösningar att 

uppfylla sitt uppdrag med en god vård på lika villkor för hela befolkningen. Kilroy et al 

(2007) framhåller att både individer (befolkningen) och hälso- och sjukvården står inför 

utmaningar inom kreativitet, mottaglighet och vilja och förmåga att tänka nytt (Kilroy et al, 

2007).  

Konst och kulturs värde kan vara svårt att visa med konventionella naturvetenskapliga 

metoder. Macnaughton et al (2005) framhåller den sociala dimensionen som verkar genom 

konst och kultur som faktor, vilket överensstämmer med vad Springett (2001) föranleder. De 

hävdar att konst och kultur, individen, hälso- och sjukvården och den sociala dimensionen alla 

påverkar varandra som en helhet. Konst och kultur ses genom sin kreativitet som en av 

grunderna till välmående. Genom konst och kultur kan en person lättare förstå sig själv och 

sin hälsa. För hälso- och sjukvården skulle det innebära ett sätt att arbeta mer med de mjuka 

värdena i livet, med en syn på hälsa som rörelser mot det friska och känslan av ett ökat 
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välbefinnande. Eftersom dagens hälso- och sjukvård är hårt styrd av effektivitet och 

prioritering förutsätter ett sådant perspektiv även samarbete med det omgivande samhället. 

Inom ett samhälle kan det då ges möjlighet till samarbeten som kan föra hälsofrämjande 

värden närmare befolkningen. Dimensionerna anger att konst och kultur kan användas på 

olika sätt för att skapa socialt utbyte och gemenskap. Goda relationer anses vara en av de 

viktigaste determinanterna för en god hälsa (Macnaughton et al. 2005; Springett, 2001).   

Effekterna av konst och kultur kan även benämnas som ett ökat välbefinnande. Ur ett 

socialpsykologiskt perspektiv är begreppet välbefinnande flerdimensionellt. Det betyder att 

det är ett relativt fenomen som relaterar till varje enskild persons subjektiva upplevelse. Det 

som en person anser vara välbefinnande behöver därmed inte betyda att en annan person har 

samma upplevelse eller till samma grad (Kazemi, 2009).  Frågan om vad en person själv 

definierar som välbefinnande och vilka målen är för att nå dit behöver därför inte heller 

relatera till tillfredsställda behov eller behov som samhället eller hälso- och sjukvården anser 

relevanta. Spandler et al (2007) utförde en studie inom den traditionella psykiatrin där syftet 

var att studera om konst och kultur kunde generera positiva effekter för patienterna. 

Effekterna var övervägande positiva och det mest utmärkande resultatet i studien var ”känslan 

av att livet är värt att levas”. Författarnas följdfråga blev då om resultatet möjligen kan anses 

utmanande för den traditionella psykiatrin, eftersom det samtidigt innebär att det är 

nödvändigt för varje person att få den hjälp just den personen behöver för att nå sina egna 

självdefinierade mål (Spandler et al, 2007). 

Winroth och Rydqvist (2008) låter förstå att det krävs nya metoder och synsätt på hur vi ska 

hålla oss friska, trivas med tillvaron och uppleva välbefinnande. För en person som är sjuk 

eller har ohälsa innebär rörelsen mot hälsa att återhämta sig. Spandler et al (2007) har forskat 

på vad konst och kultur kan innebära för återhämtning inom mental hälsa. De anser att 

forskningen inte har någon bestämd definition på vad återhämtning innebär, vilken processen 

är och inte heller någon särskild metodologi utarbetad eller förståelse av innebörd av olika 

resultat.  Författarna framhåller att just de faktorer som är svårast att standardisera och mäta, 

såsom att; främja en känsla av hopp, skapa känslor av mening, utveckla nya coping-

mekanismer och att bygga identitet verkar vara de mest djupgående och signifikanta 

effekterna av att delta i konst och kulturprojekt (Winroth & Rydqvist, 2008; Spandler et al. 

2007). Sådana effekter kan vara eftertraktansvärda inom många områden. Det 

folkhälsopolitiska målet; Hälsofrämjande hälso- och sjukvård, som togs upp ovan, uttrycker 

att fokus ska ligga på hälsa för både patienter, individer och hälso- och sjukvårdens egen 

personal. Ovanstående har visat på en mångfald av olika projekt och fenomen där kultur har 

verkat i hälsans tjänst utan att dess essens har förstörts eller förlorat dess unikum som Widoff 

(2011) framhåller. Som exempel på hur konst och kultur kan verka i arbetslivet presenteras 

här; TILLT. 

4.2 Kultur i hälsans tjänst  

TILLT är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation med representanter från 

arbetslivet, kultursektorn och folkbildningen och som drivs av Skådebanan Västra Götaland. 

Uppdraget är att dela med sig av sina erfarenheter av att skapa korsbefruktning mellan 

kulturliv och arbetsliv. Mottot är att det lönar sig att byta perspektiv. TILLT erbjuder en 

mängd olika metoder för kreativ personal- och organisationsutveckling och når idag över 

50 000 människor i arbetslivet i Skandinavien (Västra Götalandsregionen, 2012).  
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Ett exempel är projektet ”Livsviktigt perspektivskifte” från akutmottagningen på Östra 

Sjukhuset i Göteborg 2009. Att arbeta på en akutmottagning innebär glädje och sorg, liv och 

död. Akutmottagningen på Östra Sjukhuset hade på 00-talet haft så turbulenta år att de stod 

inför valet om nedläggning eller förändring. AIRIS står för artists in residence (en konstnär 

på arbetsplatsen) och är TILLTs mest genomgripande metod. Metoden går ut på att skapa 

djupgående och genomgripande samarbeten mellan kulturlivet och arbetslivet inom privat och 

offentlig sektor. Fokus ligger på de kreativa processer som sätts igång när en professionell 

konstnär möter livet på en arbetsplats. Konstnären kan vara en koreograf, dansare, tonsättare, 

musiker, skådespelare, dramatiker, bildkonstnär eller författare. Akutmottagningen på Östra 

Sjukhuset i Göteborg stod, som nämnts ovan, inför valet om nedläggning eller förändring. 

Valet blev att försöka förändra. Annelie Krantz fick i egenskap av kliniksamordnare 

uppdraget att skapa arbetsro. Hon anser att en dåligt fungerande arbetsgrupp till och med kan 

vara livsfarligt för patienterna på en akutmottagning. Södra Sjukhuset, genom Annelie Krantz, 

bestämde sig för att använda sig av AIRIS för att skapa en positiv arbetskultur. En av 

aktiviteterna personalen utförde var att väva en väv av malda journaler. Med väven lyftes 

frågan om vad som är ok att göra på arbetstid när det uppstår ett glapp mellan direkta 

arbetsuppgifter. 

– Det blev verkligen ytterligheter, säger Katrin D´Arró och skrattar. Ena stunden 

försöker man rädda livet på någon, i nästa skulle man väva. Många tyckte nog 

att det var lite töntigt och på Sahlgrenska började det gå rykten om att vi hade så 

lite att göra att vi använde arbetstiden till att väva (Västra Götalandsregionen, 

2012).  

Annelie Krantz menar att kopplingen mellan AIRIS och vårdkvalitén är solklar. Tack vare att 

projektet har hjälpt till att skapa en arbetsplatskultur med trygghet, gemenskap och öppenhet 

kan de erbjuda en bättre vård till sina patienter (Västra Götalandsregionen, 2012). 

I TILLTs program är interaktiva processer centralt, vilket har beröringspunkter med den 

rörelse mellan poler som beskrevs ovan enligt Macnaughton et al (2005). Det är ett 

hälsofrämjande resonemang genom sin lutning åt processer och som kan kopplas till WHO 

(1986) som menar att hälsa utgörs av resurser i vardagen. WHO menar även att hälsa inte är 

detsamma som avsaknad av sjukdom utan istället möjligheten för människor att få kontroll 

över och kunna förbättra sin hälsa (WHO, 1986). Hur ska möjligheten för människor att få 

kontroll över sin hälsa tolkas? Resonemanget utmanas av Augustinsson (2012) som hävdar att 

människor inte lär sig att hantera en problematisk vardag genom att isolera sig från 

komplexitet utan tvärtom krävs det att vi utmanas i vardagsliknande situationer. Vardagen 

eller vardagsliknande situationer innehåller även aspekten tid. Tid i sig innehåller variationer, 

förändringar och överraskningar. Därmed går det knappast att isolera sig från komplexitet. 

Komplexitet kan dock vara ett utmanande begrepp att förhålla sig till. Augustinsson nämner 

the edge of chaos som ofta används i sammanhang om komplexitet. The edge of chaos är den 

zon som finns mellan det ordnade och det oordnade, som ständigt är i rörelse men inte i 

upplösning. Om det ordnade å ena sidan dominerar i för hög grad innebär det en frusenhet 

som svårligen kan förändras av sig själv, och om det är för lite ordning, alltså kaos, är 

systemet disintegrerat. Augustinsson förtydligar the edge of chaos genom att lyfta fram att 

själva poängen är normaltillståndet, - den zon där vi över tid pendlar mellan det regelbundna 

och det oregelbundna (Augustinsson, 2012). Kan resurserna i vardagen och en individs 

möjlighet att få kontroll över sin hälsa även utgöras av komplexitet och utmaning?  
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Zonen för det regelbundna och det oregelbundna kan även kopplas till hälsans kontinuum som 

Antonovsky (2005) beskriver. Polerna med ohälsa – hälsa betyder att en persons hälsa alltid 

befinner sig någonstans på kontinuumskalan, men att positionen är rörlig och därmed kan röra 

sig mot den ena eller den andra polen. Antonovsky framhåller att så länge en människa lever, 

pendlar hen mellan polerna sjuk och frisk. Den dag en människa befinner sig längst ut på 

polen ”sjuk”, är det detsamma som död. 

 Sjuk                                                                                                                                     Frisk 

Han menar därför att så länge människan lever så är hen i någon mån frisk. Både 

Augustinsson  och Antonovsky anser att det är hälsosamt att manövrera på the edge of chaos 

(Augustinsson, 2012; Antonovsky, 2005). 

4.2.1. SKISS – olika perspektiv 

SKISS betyder samtidskonstnärer i Samtidssamhället och initierades 2003 av 

konstfrämjandet. Bakgrunden vilar på två huvudkomponenter; att bildkonstnärer i många fall 

har svårt att försörja sig på sitt konstnärskap och att den psykosociala arbetsmiljön på många 

arbetsplatser runtom i landet skulle behöva förbättras. De två huvudkomponenterna finns 

sammanfattat som projektet SKISS i antologin SKISS; konst, arbetsliv, forskning och utgörs 

av nio rapporter skrivna av personer som på något sätt har följt verksamheten. De bidrar alla 

med olika perspektiv på hur konst kan betraktas. Frågor om hur arbetslivet kan utvecklas 

genom konstnärer på plats och hur det i så fall ska struktureras och organiseras blandas med 

frågor om konstens syfte och bevarande av integritet (Widoff, 2011).  

Trots att konst och kultur har bevisat hälsofrämjande effekter anser Widoff (2011) att konst 

och kultur inte kan ses ur ett nyttighetsperspektiv. Konstens kärna, dess väsen, drar sig undan 

fastlagda definitioner och målsättningar och är nästan omöjlig att infoga i ett traditionellt och 

pragmatiskt samhällsperspektiv. Han citerar också Beuys ”Konst är inte till för att förstås” 

(Widoff, 2011, s 224), och poängterar att konst måste få vara obekväm och provocera. 

Frågan om inte andra aktörer utan konstnärlig kompetens hade kunnat bidra till samma 

resultat är relevant, men inte helt enkel att besvara. Det har ofta påpekats inom projektet att 

fördelen med SKISS har varit att konstnärer till skillnad från konsulter inte utgör någon 

auktoritet utan kommer in ”mer från sidan”. En deltagare uttryckte att: 

Det var inte bara behagliga känslor och tankar med SKISS - projektet. Jag 

tycker de tydliggjorde vår arbetssituation, den knasiga arbetssituation vi har 

haft…jag förstod vad det beror på och varför jag var så stressad. Våra olika 

roller, yrkesrollerna som går ihop med att vara mamma och pappa också 

(Augustinsson & Eriksson, 2011, s 147)  

När invanda mönster bryts och eller något oväntat händer, förskjuts sammanhanget. Widoff 

anser dock även att det gäller att se upp med tendenser som vill se kreativitet och kultur som 

mirakelmedicin. Framgången, om det är en lämplig benämning, för kreativitet och kultur är 

processen att våga ge sig ut på okända vatten och ta en och annan törn, för att se vart det 

leder. I det sammanhanget utgörs kvalitén av att inte vara säker på vart farvattnen leder 

(Widoff, 2011). SKISS testade således kulturens påverkan på personalens hälsa och 
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utveckling på arbetsplatsen genom att utmana till att våga ge sig ut på okända farvatten och 

låta det välkända möta det svårdefinierbara. 

4.2.2 England, - ett viktigt exempel 

Vid sökning av litteratur inom konst och kultur och dess koppling till hälsa så kommer många 

träffar upp som har ett engelskt ursprung. England integrerar konst och kultur, the arts, med 

ett samhällsbaserat och humanistiskt perspektiv som är värt att belysas. Syftet är att stärka 

hälsa och välbefinnande hos befolkningen. Det är alltså ett folkhälsopolitiskt syfte.  

Arts Council England har rötter från 1940-talet, men har sin nuvarande utformning sedan 

2003. Uppdraget är att sponsra konst- och kulturaktiviteter som engagerar människor i 

allmänhet och även att sponsra artister och organisationer i deras konst- och kulturarbete. 

Finansieringen baseras på medel från Regeringen och National Lottery. Exempel på vad de 

sponsrar kan vara allt från museum och bibliotek till digital konst, läsning, dans, musik, 

litteratur och konstverk och samlingar. Underliggande ordspråk är: “Great art and culture 

inspires us, brings us together and teaches us about ourselves and the world around us. In 

short, it makes life better” (Arts Council England, 2012).  

Arts Council England har för närvarande en tio år lång pågående satsning; Achieving great art 

for everyone, med syftet att så många människor som möjligt i England ska få uppleva konst- 

och kulturaktiviteter. Men hur definierar Arts Council konst och kulturaktiviteter? Liz Forgan 

berättar att ledstjärnan för arbetet är excellence, vilket kan ha helt olika innebörd för olika 

personer, men förtydligar ändå att betydelsen är tvärtom mot vad säkerhet, rutiner eller 

härmning innebär. Som förtydligande exempel menar hon att excellence kan vara dyrt eller 

nästan gratis och kan hittas i klassiska former eller i vild anarki, det kan vara tillgängligt eller 

svårt att finna och det kan pågå i en halvtimme eller i hundra år (Forgan, 2012). Och varför är 

det så viktigt? Forgan citerar Benjamin Constant som menar att konst- och kulturaktiviteter 

åstadkommer ett svar på ett behov som inte är dess eget. Han menar också att även om de 

arbetar vidare under dessa tio åren i Achieving great art for everyone, med excellence som sin 

ledstjärna, kan de aldrig vara säkra på vart konsten kommer att leda dem. Om de ska kunna nå 

sina mål så måste troligtvis fler samarbeten bildas och det måste finnas en större öppenhet för 

förändring både inom konst- och kultursektorn och i samarbetsprocessen (Forgan, 2012).  

I ovanstående har jag visat på tre fenomen och tre relationer som för uppsatsens 

vidkommande är viktiga att beakta. Slutsatsen är att det finns en rad forskningsresultat som 

pekar på att kultur och hälsa hör ihop. Frågan är om detta är möjligt att nyttja i vårt samhälle i 

ett folkhälsoarbete tillsammans med primärvården? Pilotprojektet Kultur på Recept utgick 

ifrån samarbeten mellan primärvården och omgivande samhälleliga aktörer. Med ovanstående 

litteratur till bakgrund tar studien nu steget till material och metod. Ingen särskild 

problemprecisering formuleras, utan istället påminns om studiens syfte; att undersöka vilka 

möjligheter och/eller hinder som finns för primärvården att använda sig av konst och kultur 

som komplementär rehabiliterande metod.  

5. Material och metod  

Att välja forskningsmetod innebär att ställa ett antal frågor och göra ett antal val. I korthet 

betyder det att välja väg till målet. De olika val som har gjorts inom ramen för metoden har 
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också påverkats av litteraturgenomgången ovan. Där framträdde bland annat två aspekter som 

påverkat metodvalen; 

 Att konst och kultur har en potential att stärka hälsa 

 Att användningen av konst och kultur inte är utbredd inom primärvården 

Som utgångspunkt har jag valt att ta stöd av HSL; 1982:763; att det förebyggande arbetet är 

en del av hälso- och sjukvårdens uppgift (Hälso och sjukvårdslagen [HSL] 1982:763). Vidare 

tar jag avstamp i Socialstyrelsens genomförda enkäter 2004 och 2007 som visade att enhetlig 

praxis saknas och att det råder stora variationer mellan hur olika landsting och vårdenheter 

tolkar det förebyggande arbetet och hur det kommer till uttryck inom den enskilda 

verksamheten (Socialstyrelsen, 2011). Det tycks således råda en stor osäkerhet om det 

förebyggande arbetet där Kultur på Recept kan ses som ett exempel. 

5.1 Val av metod 

Ontologisk utgångspunkt i studien är att strukturella nivåer och dess realitet i en verksamhet 

utgörs av individer och strukturer i sammanhang, alltså kontext. Det finns en ontologisk 

skillnad mellan fenomen som existerar kontextuellt och fenomen som existerar som en sorts 

serialitet. Kontexuella fenomen befinner sig i ett komplex av social interaktion medan 

serialiserade fenomen karaktäriseras av atomisering där den personliga individualiteten saknar 

betydelse (Kvale & Brinkmann, 2009). Denna studie söker dock öka kunskapen och 

förståelsen för de olika sammanhang som kan påverka användning av konst och kultur inom 

primärvården. För att undersöka hinder och möjligheter för vårdcentraler att använda konst 

och kultur som rehabiliterande inslag bedömdes att kvalitativ metod borde vara lämplig. ”Den 

kvalitativa forskningsintervjun försöker förstå världen från undersökningspersonens 

synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter, avslöja deras levda värld som den var före 

de vetenskapliga förklaringarna” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 17). Utifrån Socialstyrelsens 

genomgång (2011) antas sammanhangen vara kontextburna, och därför inte lämpliga eller 

möjliga att kvantifiera och generalisera (Socialstyrelsen, 2011).  

5.2 Urval 

Inledande strategi med studien byggde på att kontakta vårdcentraler med rehabteam och 

intervjua någon ansvarig i teamet. Därigenom skulle urvalet komma att likna Kultur på 

Recept i Region Skåne, vilket redovisats ovan. I projektet framträdde bilden av att en viss 

förståelse för kultur och rehabilitering etablerats före projektstarten genom arbete med 

rehabfrågor och rehabilitering av sjukskrivna utifrån vårdcentralens multiprofessionella 

resursteam (Augustinsson, 2011).  Min strategi var att även om andra vårdcentraler inte hade 

förkunskaper om kultur inom vården, så borde det finnas vårdcentraler i Skåne län som hört 

talas om projektet och på det sättet fått förförståelse.  

5.3 Kontakt och val av intervjupersoner 

Kontakter togs per telefon med nio vårdcentraler i Skåne. På de flesta vårdcentraler måste 

man först ringa till ett allmänt nummer, varvid man får göra olika nummerval för att sedan bli 

vidarekopplad till t.ex rådgivning. Vårdcentralerna hade omorganiserats när vårdvalet 

infördes, och vanliga repliker vid kontakt var att; ”ja, vi har något sorts team, men jag vet 
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inte vilken person som skulle vara lämplig…”, eller ”vi hade ett team innan vårdvalet 

genomfördes, men nu finns ingen sådan struktur” och  ”ja, vi har ett team och i det teamet 

finns en vårdkoordinator och det är nog den personen du borde tala med”. Endast tre av de 

kontaktade vårdcentralerna i Skåne, av de som hade rehabteam, ansåg sig ha tid och möjlighet 

att ta emot för en timmes intervju. Av ovanstående anledningar fick den inledande strategin 

om urval ändras och kontakter togs därför även med vårdcentraler i Blekinge län för att 

begränsa det geografiska området utifrån rimlighet i tid och kostnad. I Blekinge tackade tre av 

fem kontaktade vårdcentraler ja till intervju. En intervju avbokades i sista stund eftersom 

intervjutiden hade varit insatt på en tid som var öppen för patient. Eftersom tiden sedan 

behövdes för en ny patient så ströks intervjun. De olika valen och kontakterna resulterade i att 

intervjuerna utfördes på vårdcentraler i Skåne och Blekinge län. Intervjupersonerna kom att 

utgöras av fyra personer som arbetade som rehabkoordinatorer, vilket var den inledande 

strategin, en pilotintervju med sjuksköterska samt en psykolog som arbetar med rehabilitering.  

5.4 Etik  

De fyra grundläggande etiska principerna är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

Handledarkollegiet stod för etikbedömningen vid ett seminarie. Etiska dilemman som 

uttrycktes var att ämnet kan vara laddat för intervjupersonen på privat-, yrkesroll- och 

verksamhetsnivå. Det ansågs tänkbart att en person som arbetar inom vården dels inte har 

samma åsikter om hur vården ska och bör bedrivas som kan vara styrande för yrkesrollen eller 

verksamheten. Dilemman skulle därför kunna uppstå om val av representation under 

intervjutillfället. Konfidentialitetskravet syftar till att överbrygga representationsdilemmat, 

men osäkerhet kvarstod i och med att intervjuerna utfördes på arbetsplatserna. Nyttan ur 

forskningsperspektiv ansågs vara att öppna upp för fokus på hälsofrämjande aktiviteter inom 

traditionell sjukvård.   

Informationskravet tillgodosågs muntligt vid det inledande telefonsamtalet och genom ett 

informationsbrev (se bilaga 2) som sändes per mail till intervjupersonen i anslutning till 

bokningen. Vid intervjutillfället återuppdaterades informationen muntligt och samtycke 

(samtyckeskravet) undertecknades. I informationen uppgavs att alla uppgifter skulle komma 

att behandlas och förvaras så att personlig identitet och arbetsplats inte skulle kunna 

identifieras och att det inte skulle framgå vem som sagt vad eller vilken organisation 

(konfidentialitetskravet). Att deltagande var frivilligt och kan avbrytas när som helst framgick 

också samt att studien var ämnad för uppsats (nyttjandekravet).  

De etiska metodkraven bedöms viktiga att komplettera med de folkhälsoetiska kraven för en 

studie ur ett folkhälsopedagogiskt perspektiv. Munthe (2009) förfinar de traditionella 

folkhälsovetenskapliga principerna; autonomiprincipen, omsorgsprincipen och 

rättviseprincipen
4
 till en kategoriindelning av etiska frågor inom folkhälsoområdet. Han anser 

                                                

4 Autonomiprincipen innebär att respektera allas rätt att få bestämma över sig själv och sina tillgångar. 

Omsorgsprincipen innebär att minska och förebygga lidande, främja välbefinnande och ytterst att inte skada. 

Rättviseprincipen innebär att gynna dem som har det sämst ställt vid fördelning av bördor och förmåner. 

Principerna är uppbyggda på moraliska aspekter (Pellmer & Wramner, 2009). 
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att de etiska frågorna bör baseras på; ”eftersträvansvärda mål, etiska restriktioner för hur mål 

uppnås och fördelning av värden relevanta för folkhälsoområdet” (Munthe, 2009, s 344).  

5.5 Genomförande 

En hälsofrämjande hälso- och sjukvård är hälsoorienterad och ska beakta individer, patienter 

och personals hälsa. Att implementera nya arbetssätt inom en verksamhet inbegriper också 

organisation och överordnade politiska och ekonomiska villkor. Med anledning av dessa 

villkor skapades en intervjuguide utifrån områdena; hälsofrämjande hälso- och sjukvård, 

patient, personal och organisation (se bilaga 1). Studiens ambition är att undersöka 

möjligheter och/eller hinder för att kunna använda sig av konceptet Kultur på Recept som 

komplementär rehabiliterande metod i primärvården. Intervjuguiden utgör en sorts riktlinjer 

eller ”kom-ihåg” för mig som intervjuare och ska ses som en semistrukturerad sådan. En av 

fördelarna med att ha intervjuguiden på en enkel sida var att jag kunde fokusera mig på 

samtalet utan att behöva bläddra i papper. Forskningsintervjun är ett professionellt samtal 

baserat på vardagslivet, och ett utbyte av åsikter mellan forskaren och intervjupersonen 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Semistrukturerad intervju innehåller löst strukturerade teman 

vars ambition är att täcka in vissa frågor men tillåter samtidigt en viss flexibilitet både från 

intervjuarens och intervjupersonens sida (Alvesson, 2011). Intervjuguiden användes praktiskt 

genom att intervjupersonerna erbjöds att själva läsa guiden och komplettera med egna tankar.  

I det inledande skedet av forskningsprocessen bedömdes det som viktigt att snabbt få igång 

processen inför vidare bearbetning. En pilotintervju utfördes i intervjupersonens bostad och 

personen och jag, intervjuaren, var också bekanta genom vänners vänner. Syftet med 

pilotintervjun var i första hand att se om intervjuguiden funkade och vilket pedagogiskt 

upplägg som skulle väljas. Vid pilotintervjun satt vi i intervjupersonens arbetsrum i bostaden 

där vi också hade tillgång till dator och vi såg inledningsvis filmen Kultur på Recept och 

därefter vidtog samtalet. Intervjuguiden bearbetades efteråt och begreppet samhälle fick ta 

plats i intervjuguiden på två ställen. Det pedagogiska upplägget redigerades så att formalia 

(underskrift av godkännande av intervju och samtal om intervjupersonens ordinarie 

arbetsuppgifter) fick ta en inledande roll och därefter var tanken att titta på filmen 

tillsammans för att sedan fortsätta samtalet utifrån de tankar intervjupersonen fick av filmen 

och med stöd av intervjuguiden. Upplägget fungerade mycket bra och utgjorde ett stöd, vilket 

ledde mig till att pilotintervjun togs in i det empiriska materialet som därför i uppsatsen kom 

att utgöras av sex intervjuer istället för fem.  

Vid två intervjuer sågs dock inte filmen. Vid det ena tillfället funkade inte ljudet på datorn 

och vid det andra hade intervjupersonen inte tyckt att det var viktigt att se på filmen och 

därför bokat ett rum utan dator. Att intervjupersonen inte ansåg att det var viktigt att se på 

filmen kan ha berott på dålig information från intervjuarens (min) sida eller på det faktum att 

det var svårt att hitta ett lämpligt rum för intervju på arbetsplatsen. 

5.6 Dokumentation 

Intervjuerna spelades in med hjälp av videokamera med endast ljudupptagning. Samtliga 

intervjupersoner samtyckte till ljudupptagning. Intervjutiden var föreslagen till en timme och 

genomfördes på mellan 53 – 82 minuter. Transkribering påbörjades så fort som möjligt i 

anslutning till intervjun. Eftersom två av intervjuerna tidsmässigt låg dagarna efter varandra 

fanns det inte tid till att transkribera hela intervjuerna innan nästa påbörjades.  
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Bearbetning av materialet gjordes med deduktiv ansats. Alla utsagor med relevans utifrån 

syftet; att undersöka vilka möjligheter och/eller hinder som finns för primärvården att 

använda sig av konst och kultur som komplementär rehabiliterande metod, sorterades in under 

de tre rubrikerna; hälsa, konst och kulturaktiviteter och primärvård. Vissa utsagor fann ingen 

naturlig plats i varken möjligheter eller hinder och sorterades därför in som dilemman mellan 

möjligheter och hinder. Bearbetningen är deskriptiv och har en låg abstraktionsnivå.  

5.7 Metoddiskussion 

Hur kan konst och kultur inom hälso- och sjukvård angripas på ett deskriptivt och 

idéskapande sätt och med en reflexiv utgångspunkt? Alvesson (2011) beskriver reflexivitet 

som ett sätt att medvetet arbeta med ”multipla tolkningar för att undvika fällor och komma 

fram till rika och varierande resultat” (Alvesson, 2011, s 121). Inom forskarvärlden kan ett 

sådant perspektiv tyckas självklart, men Alvesson menar också att det behöver blandas med 

pragmatism för att kunna producera ett resultat. Det innebär att hålla tillbaka tvivlet och förstå 

att det finns gränser för reflexivitet. Metoden som sådan, kvalitativ forskningsintervju, antas 

väl kunna representera intervjupersonens värld utifrån intervjupersonens synvinkel, kunna 

utveckla mening ur deras erfarenheter och förståelse för de sammanhang som kan påverka 

användning av konst och kultur inom primärvården. ”Möjligheter och hinder” kan möjligen 

ses som en tunn eller platt formulering, men som vid djupare betänkande både direkt och 

indirekt kan komma att påverka vilken vård och möjlighet till främjande åtgärder en person 

kan få.  Som tidigare nämndes, råder det enligt socialstyrelsen stora variationer mellan hur 

olika landsting och vårdenheter tolkar det förebyggande arbetet och hur det kommer till 

uttryck inom den enskilda verksamheten (Socialstyrelsen, 2011). Därför antog jag att det även 

varierar mellan de vårdcentraler där jag intervjuade ansvariga för rehabilitering.  

Urvalet var inledningsvis tydligt, då målet var att hitta intervjupersoner som arbetade inom 

primärvården i Skåne län och som skulle inneha en ansvarande roll inom ett team för 

rehabilitering. Urvalet skulle därmed likna Kultur på Recept. Med tanke på att det dels var 

omständligt att alls få tag på personer i de olika rehabteamen (där rehabteam fanns) och att de 

ansvariga för teamen oftast tackade nej på grund av tidsbrist, uppstod en situation där nya val 

behövde göras. För att ha ett någorlunda material att arbeta med försökte jag även hitta 

intervjupersoner i Blekinge län. De två personer som slutligen tackade ja till intervju arbetade 

tydligt med rehabilitering på olika sätt, även om den verksamhet de arbetade inom inte var 

uppbyggd på rehabteam som var den ursprungliga tanken. Vid kontakter i samband med 

bokningar av intervjuer förstod jag att kontexterna som varje intervjuperson befann sig i 

skilde sig åt, men eftersom de alla arbetade tydligt med rehabfrågor inom primärvården ansåg 

jag att urvalet var representativt för studiens syfte. Urvalet var därmed medvetet även om 

vissa justeringar behövde göras i slutfasen.  

Att filmen Kultur på Recept inte sågs/användes vid två av intervjuerna påverkade både själva 

intervjusamtalet och resultatet på så sätt intervjupersonernas förförståelse och tankar kom att 

skilja sig åt. De som såg på filmen hade lätt för att spinna vidare på det de sett, medan de som 

inte sett filmen fick höra sammandrag och förtydliganden från mig som intervjuare. Både 

informationen som sådan, plus den enhetlighet och känsla som kan komma från att ha sett 

samma film blev olika. Däremot gick det utmärkt att samtala och diskutera, i både de fall där 

filmen hade setts och de fall där filmen inte hade setts, om Kultur på Recept och hur ämnet 

kan relatera till dels personen ifråga och dels till den särskilda arbetsplatsen.  
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6. Sex berättelser 

Att lyfta fram empirin som berättelser utgår ifrån att intervjun är en aktiv kunskapsskapande 

process i ett möte mellan intervjupersonen och intervjuaren. Det är inte rimligt att anta att 

någon sorts sanning i objektiv bemärkelse skulle kunna framträda av en timmes samtal mellan 

två personer, även om samtalet både är delvis strukturerat och från två håll professionellt 

genom sina vardera yrkesroller. Däremot speglar en intervjupersons berättelse de upplevelser 

och erfarenheter personen vill förmedla till intervjuaren. Intervjun blir därmed en social 

produktion av kunskap och en social praktik som ingår i ett historiskt sammanhang (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  

Tillsammans med ovanstående grund antas en reflexiv ram. Alvesson (2011) menar att 

intervjun som komplex social situation är präglad av en mängd olika logiker, krafter och 

mekanismer som dels måste bedömas men också ges teoretiska föreställningar. Ansatsen ger 

därför inte företräde åt något särskilt sätt att betrakta världen och dess beskaffenhet, utan har 

som mål att inspirera till ett dynamiskt och flexibelt sätt att se på materialet (Alvesson, 2011). 

Johansson (2005) beskriver att processen från intervju och transkription till tolkning och 

framställning av materialet i form av berättelser innebär risker. Dessa, menar Johansson, kan 

sättas i relation till andra former av översättningsproblem som uppstår från intervjupersonens 

representation av dennes uppfattning om verkligheten genom intervju till forskarens 

presentation. I princip finns här ingen felfri metod eller tillvägagångssätt. Översättnings- och 

tolkningsproblematiken finns ständigt närvarande (Johansson, 2005). Därför jag har valt 

berättelser, vilket är i överensstämmelse med vad Johansson argumenterar för, om jag tolkar 

henne rätt, att berättelsen som framställningsform kan ge en bättre ”återgivning” av intervjun 

än när intervjumaterialet är sönderdelat i subkategorier och kategorier. Mitt val föll på att 

framställa respektive intervju som en berättelse relaterat till intervjuguiden och syfte med 

intervjuerna. Innehållet i berättelserna är framtagna med utgångspunkt i figur 1. Dels har vi de 

tre hörnen och dels har vi mellanrummen. Så för att skriva berättelserna har sex områden gjort 

utgångspunkt för valet. Innehållet i berättelserna är skrivna med intervjupersonernas ord, men 

översatt från talspråk till skrivspråk. Dock behåller jag den berättande attityden från 

intervjupersonerna. Först därefter går jag direkt över till att analysera materialet. Mellan 

berättelserna och analysen finns ett mellanrum där jag hänvisar till den reflexiva delen, en 

utmaning av läsaren att reflektera, och där läsaren ges möjligheten att komma fram till egna 

slutsatser som möjligen inte stämmer med mina. Detta är föranlett av vad Alvesson (2011) 

anför. Varje empiriskt material från komplexa sammanhang är mång- och tvetydiga i dess 

grund. Genom att lämna ett mellanrum för tolkning till läsaren visar jag samtidigt på 

praktikens ontologiska karaktär när jag gör min analys av intervjuerna som berättelser.  

Utgångspunkten för hur berättelserna framställs grundar sig på den deduktiva bearbetningen 

av empirin. De utsagor som sorterades enligt ovan, är de som finns i berättelserna. 

Utgångspunkten är studiens syfte, att undersöka vilka möjligheter och/eller hinder som finns 

för primärvården att använda sig av konst och kultur som komplementär rehabiliterande 

metod. Namnen på intervjupersonerna är fingerade. 
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6.1. Sofie 

Sofie arbetar som arbetsterapeut på en vårdcentral inom primärvården och har gått utbildning 

till rehabkoordinator. I intervjun användes inte filmen om Kultur på Recept på grund av 

missförstånd. 

Sofie:  

Förhoppningsvis ska den nya organisationen med rehabkoordination vara en lättare väg för 

patienten in i själva rehabkedjan, men det vet vi inte för det är inte utvärderat. Utvärdering är 

ju på regionnivå, det sker inte på varje vårdcentral.  

Jag har hört talas lite grand om Kultur på Recept, men inte så mycket. Har läst någon löpsedel 

och hört lite snack och så där.  Men jag undrar med tanke på det du berättat nu, och att det inte 

har varit någon utvärdering på projektet på längre sikt, om man har haft någon kontrollgrupp 

att jämföra med? Jag tänker som arbetsterapeut, att om man hade satt personer med exakt 

samma diagnos och exakt samma konstellation i en grupp med andra aktiviteter som inte hade 

med kultur att göra, vad hade man fått för resultat då? För min del tror jag att aktiviteten är 

underordnad. Det är själva aktiviteten som är viktig, att man kommer ut. I mitt arbete kan jag 

se att det hjälper jättemånga att komma i ett socialt sammanhang och få en mening med den 

dagen och en agenda. Här arbetar jag på individnivå, med att få personer att hitta aktiviteter i 

sin vardag och utifrån sina egna intressen. Helt enkelt till att göra något istället för inget.  

Ja, det är viktigt att ha en plats att fylla och att vara efterfrågad när man inte kommer, men jag 

tror att ett sådant projekt som Kultur på Recept skulle vara jättesvårt att genomföra här. Vi har 

ju försökt med Fysisk Aktivitet på Recept, och jag vet faktiskt inte hur det ligger till nu, men 

min uppfattning är att det bara är sjukgymnasterna som själva skriver ut recept och kanske 

någon enstaka läkare, trots att det har pågått så många år och trots att det faktiskt finns 

vetenskapliga medicinska vinster. Hur skulle då ett kulturprojekt få genomslag? Det är för 

långt ifrån vården. Det ingår inte i vår arbetskultur att arbeta på det sättet, och tiden finns inte. 

För att kunna förmedla någonting till en patient måste du ha det inarbetat i dig själv. Vi 

arbetar med vård och rehab här och det är det vi ska göra och det vi har betalt för. Det är väl 

inte primärvårdens uppgift att arbeta med rehabilitering på det sättet, vi arbetar ju på 

personnivå i direkt anslutning till det patienten har skadat. För ångestpatienter har vi 

samtalsterapi men inget annat. Vi har försökt att ha olika skolor, som artrosskola och 

smärtteam men det har tagit för mycket kraft och resurser och det är omöjligt med nuvarande 

bemanning att kunna ha en sådan kontinuitet. Men om man hade haft någonting att remittera 

till så kanske. Vi har haft olika projekt här som har funkat jättebra och patienterna har varit 

jättenöjda, men efteråt kommer de tillbaka till vårdcentralen med exakt samma problem! Så 

till syvende och sist har det inte lett två steg framåt. Patienten har ju fått ut någonting under 

projekttiden men själva syftet är ju att komma ur vården eller i alla fall att minska 

problematiken. Vi är projekttrötta, för även de projekt som har gått bra och patienterna har 

varit nöjda, är det ingen som vill fortsätta betala och det känns inte ok. Det enda projekt som 

blivit varaktigt här är ett där personen i personalen själv fixat allt på sina ordinarie arbetstid 

och kostnaden för vårdcentralen har varit minimal. Men för det krävs en eldsjäl. När 

personalresurser tillsätts är de alltid baserade på hur många patienter som är listade. Då kan 

det tillsättas till exempel två komma fyra (2, 4) arbetsterapeuter, och så vidare, och inom de 

ramarna ryms det ingen eldsjäl egentligen.   
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Du säger att vården enligt lag ska utgöras av ett helhetsperspektiv på människan... Men 

vården på vilken nivå? Det finns livsstilsmottagningar på de flesta mottagningar, men även 

där är det hård prioritering av vem som behöver vården mest. Det blir de vi fångar upp helt 

enkelt, de som har de tyngsta diagnoserna med hög riskfaktor. Dessutom så får patienten vård 

för det den söker för. Söker patienten för tumbasartros så behandlar vi tumbasartrosen. Det är 

väldigt diagnosinriktat.  

Det allra bästa hade varit om aktiviteter och sociala sammanhang hade funnits i personens 

privata liv. Vi har ett ansvar här på vårdcentralen men patienten har också sitt eget ansvar. De 

allra flesta har den förmågan att kunna göra prioriteringar själv, men det är klart, att har en 

person ångest eller depression kan ju hjälp behövas. Men jag kan tycka att det ibland ställs så 

höga krav på att vården ska tillgodose alla behov, men det är inte vårt uppdrag. Vi förutsätter 

att patienter kan ta sitt eget ansvar och göra sina egna prioriteringar. Om en patient får 

återkommande sjukskrivningar kan vi anta att personen inte fått fram sitt budskap till oss eller 

att vi inte tolkat patienten rätt, och då får personen förhoppningsvis den hjälp som behövs. 

Resurserna och var de ska läggas bestäms ju uppifrån, och om vi här vill starta upp någonting 

måste det ske inom befintliga resurser. Inkörsporten är läkarna, för om de inte kan se en vinst 

med ett projekt så funkar det inte. De som jag kan se skulle ha nytta av ett projekt som Kultur 

på Recept är patienter som är långtidssjukskrivna för värk, smärta eller ångest, men jag kan 

inte se att det skulle finnas något sådant utbud här i byn och då måste ju patienten förflytta sig 

eller åka någonstans och det kan i sig vara ett problem. Även om jag kan se fördelar med att 

en patient kan komma igång med något tror jag ändå att många patienter faktiskt mår direkt 

dåligt av att försöka putta in ännu mer i sitt schema. Det bästa vore att hitta något i vardagen, 

det lilla som gör att patienten kan må bättre och inte göra så stor grej av förändringar. En 

utmaning i mitt arbete är ofta att försöka hjälpa patienter att göra ingenting, för att komma 

bort ifrån alla prestationer.  

Målet är ju att få patienten tillbaka till arbete och har vi då fört in patienten i ännu ett 

sammanhang tror jag att det ibland kan ta en person ännu längre från arbetsmarknaden. 

Kanske inte syftet med ett sådant projekt ska vara att få en person tillbaka till arbete då? Jag 

tror att om man tar hand om sin personal så på sikt lönar det sig även för patienterna. Som det 

är nu finns det ingen tid till eftertanke eller knappt ens kafferast. Vi gör så gott vi kan för våra 

patienter och det är alltid patienterna som går i första hand. 

6.2. Boel 

Boel arbetar som allmänläkare på vårdcentralen och har gått utbildning till rehabkoordinator. 

Vid intervjutillfället såg vi på filmen Kultur på Recept tillsammans. 

Boel:  

Jag förstod när jag började utbildningen att det inte är så vanligt att läkare är 

rehabkoordinatorer, men vi tyckte det var lämpligt i alla fall. För mig blev det en sorts 

fortsättning på den fördjupningskurs i sjukskrivning jag gick för några år sedan. Vi tycker alla 

att det är rätt betungande med sjukskrivningar.  
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Det var en intressant film! Det var någon som sa ”att bli sedd och utvald och så”, men jag 

tänker; - Sen då? Är patienten sen tillbaka i det gamla vanliga? En sak jag tyckte var väldigt 

positiv var att de aldrig pratar om sjukdomar i grupperna, det tror jag är väldigt viktigt, så att 

man kommer ifrån den här sjukvärlden på något sätt. Jag har alltid tänkt att det finns en liten 

risk i olika patientföreningar och sådana grupper att man samlas omkring sjukdomen. Så 

själva friskvården är bra, men jag vet ju inget om upplägget eller när patienterna släpps på 

egen hand och så. 

Vi har gjort uppföljningar på multimodalt smärtteam och kognitiv beteendeterapi här på 

vårdcentralen, och vi kan se att patienterna mår bättre, men vi frågar oss även där hur länge 

det håller. Som vi ser det är patienterna nog ändå sjukskrivna lite för länge. Syftet är väl 

egentligen att man ska få patienterna tillbaka till arbete. Man kan ju se på tidigare studier att 

de som har varit sjukskrivna ett halvår eller mer har etablerat sig i sin sjukdom och har 

mycket mycket små chanser att komma tillbaka till arbetslivet. Det nuvarande 

försäkringssystemet har ju det goda med sig att både patient och läkare har en helt annan 

möjlighet att planera tillsammans och efter ett år ska patienten in i arbetslivsintroduktion. Det 

onda är att vissa känner sig jagade och pressade och misstrodda, men jag tror ändå att det är 

bättre för patienten att prova att arbeta, för det är inte lätt för en läkare här på mottagningen att 

bedöma en patients arbetsförmåga på en halvtimme. Men jag tror ändå att detta system kan 

fungera med justeringar och när vi kommit över barnsjukdomar och så.  

Jag känner ibland att våra system tar över lite grand av patientansvaret, så det är viktigt att 

stimulera till olika egenaktiviteter. Vi tycker att patienterna ska vara aktiva själva, och själva 

boka sina tider till sjukgymnast och så vidare. Det har vi sett i projektet Fysisk Aktivitet på 

Recept, att många patienter föll bort på vägen, och lite grand var det väl tidsbrist från vår sida 

och vi kunde säkert gjort mer för att motivera patienten och så. Det behövs nog en eldsjäl. 

Men motivation måste man nog hålla på att jobba med hela tiden, så att patienten kan få en 

insikt om vad som är bra. Återkoppling är ju en sådan sak som är motivationshöjande.  

Det som är bra med socialstyrelsens nya riktlinjer om livsstil är att det är tydligare att vi ska 

jobba hälsofrämjande. De som vill får ha ett hälsosamtal med sjuksköterska och då kan man 

identifiera problemområden och sådana saker. Vi tänker att vi ska ha en enkät på datorn så att 

var och en kan se hur personen ligger till. Det är nog klokt med identifiering av 

problemområden för ingen människa orkar med att ändra hela livet, utan ”nu tar vi detta”.  

Den sociala dimensionen? Nej, det är det vi har sagt här, att med sådana tidskrävande program 

så når man ju oftast de som redan är intresserade. De som har en social situation som kanske 

inte är den bästa prioriterar kanske inte sånt här. Det är ju inte alkoholister som beställer tid 

för hälsosamtal, det är det ju inte. Ibland möter vi ju patienter som kanske inte har en dålig 

social situation utan en pressad social situation med många barn och allting sånt, och då får 

man ha förståelse för att välja tidpunkt på något sätt. Men den sociala biten är viktig, det är 

den. 

Jag jobbar ju rätt mycket, så jag är inte ute på så mycket kultur, men jag går faktiskt en kurs i 

måleri på kvällarna. Det har jag gjort i flera år nu. Och det kan ju hända att jag känner att ”nej, 

jag orkar inte ge mig ut ikväll”, men när man väl kommer dit så är det ju väldigt stimulerande. 

Flera har ju varit med i åratal precis som jag. Och då är det precis som på den där kursen att 

”här pratar vi inte sjukdomar”, för jag menar, det är ju oftast pensionärer och de har ju oftast 
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hjärtflimmer och medicin och så. Det handlar om vad vi målar och vad vi har sett och sådana 

saker och det är väldigt roligt faktiskt. 

Om jag skulle presentera och föreslå någonting som Kultur på Recept med mina kollegor, så 

tror jag att de skulle tycka att det var lite udda. Vi är nog lite skolade så vi läkare att vi vill ha 

lite handfasta vetenskapliga studier som stödjer det vi jobbar med. Det är svårt att presentera 

en grupp på totalt 24 personer och göra någon statistik. Det skulle ju krävas en annan 

uppföljning och så. Men tanken är intressant! Kanske om man kunde remittera till någon 

fungerande verksamhet i så fall. I Helsingborg hade de ju kulturkoordinatorer. Men då tyckte 

inte patienterna att det lät flummigt och konstigt och meningslöst? 

Mina kollegor i rehabteamet skulle nog kunna ha en större öppenhet för att prova nya vägar. 

De försöker ju stimulera till friskvård i olika former och är ju medvetna om det negativa med 

att bara sitta hemma. Men det är nog svårt att med våra resurser idag jobba väldigt aktivt med 

detta utan det är i så fall att tipsa ”sök dig dit och sök dig dit”. 

Det har nog hänt att någon patient har uttryckt önskemål utöver det vi har kunnat erbjuda här, 

men kanske inte på den fronten. När de kommer till mig så är de ju väldigt inriktade på 

besvären och hur vi ska hantera det och så. Men de kan ju uttrycka att ”jag skulle vilja göra 

någonting”. Tidsbristen kan ju också utgöra en begränsning i hur djupt jag gräver i att fråga. 

Men i rehabgrupperna har man möjlighet att gå lite längre. De medicinska bitarna är faktiskt 

ganska snabbt avklarade och då kommer man in på de psykologiska och sociala bitarna och 

såna saker. 

Vi försöker fånga upp patienten tidigt, men tiden rullar snabbt iväg för att det måste följa en 

viss kedja. Visionen är väl egentligen att ha gott om tid för de här patienterna, tycker jag. Nu 

kan det ju gå mycket tid till att få tag på försäkringskassan, eller att de ska få tag på oss här. 

Vi pratar ju lite olika språk, och sånt som vi tycker är självklart kanske de vill ha uttryckt på 

ett annat sätt och så. Men det är inte orimligt att begära att vi ska vara tydliga i våra intyg, så 

både vi och FK måste lära oss att överbrygga de svårigheterna. 

6.3.  Sara 

Sara arbetar som sjukgymnast på vårdcentralen, 25 % kliniskt och har även en 

samordnarfunktion inom fysisk aktivitet. Vid intervjutillfället såg vi filmen Kultur på Recept 

tillsammans. 

Sara: 

När vi såg filmen fick jag tanken, precis som kulturministern säger, att detta är något vi måste 

jobba med, för människor idag är väldigt isolerade, väldigt ensamma och när man varit sjuk 

länge så innebär det att man har tappat handboken till livet. Vi blev tillfrågade här om att 

starta något med kultur, men det landade i att vi har det för ekonomiskt pressat just nu. Vi 

måste tänka efter mer noggrant vad det är vi ska jobba med och vad det finns för evidens för 

att vi ska jobba just så. 

Patienter frågar idag efter levnads- och livsstilsförändring. Men för oss i vården är det långt 

ifrån självklart att skriva ett recept på fysisk aktivitet. Det går framåt, men att få in arbetssättet 



31 
 

i vården är inte det enklaste. Det är en ny metod som tar tid. För att skriva ett recept på Fysisk 

Aktivitet på Recept behövs det att du har ett motiverande samtal, för patienten vet inte alltid 

hur de ska göra. Och sen när man kommit på vilken aktivitet patienten har lust med att göra så 

är det ju precis som med medicin, att du ska ha en dos; hur ofta, hur länge och hur intensivt. 

Så mina tankar om filmen är att vi ju vet själva att aktiviteterna är bra, men hur mycket krävs, 

hur ofta och hur länge? Dels så är det en individuell fråga om vad som passar individen, men 

det är också en fråga för organisationen och hur man kan bygga upp den på bästa möjliga sätt. 

Många patienter som vill ha ett recept på fysisk aktivitet på vet ju att det är bra att röra på sig, 

men de är också ute efter subventionen. Många tror att det i stort sett är gratis eller att det går 

på högkostnadskortet, men så är det ju inte. Så jag tror att man noga måste fundera på vad 

som är sjukvård och vad som är friskvård. Men vi kan bli ännu bättre och öppna upp ännu mer 

för aktiviteter som främjar hälsa, det tycker jag. Och det ska subventioneras men inte av 

vården. Det gäller att ta beslut om var gränserna går. Men det är svårt, idag får ju alla 

barnbidrag till exempel, oavsett om du är hög- eller låginkomsttagare. 

Fysisk Aktivitet på Recept är en vidareutveckling av den behandling vi ger i sjukvården och 

när du har fått ett recept på fysisk aktivitet så är det inte sjukvård längre, då är det friskvård. 

Alla människor måste ta hand om sig själva oavsett om de har en diagnos eller inte, och 

Kultur på Recept hamnar också i det gränslandet mellan sjukvård och friskvård. Jag tänker att 

vi skulle kunna visa på en palett av saker man kan prova på och att det då ska finnas ett 

samarbete med övriga samhället. Som sjukgymnast arbetar jag med rörelse, och kanske kultur 

passar mer för arbetsterapeut eller kurator? Vi jobbar ju visserligen i team men vi jobbar 

väldigt olika ändå. Förr var primärvården ett ställe där du behandlades från vaggan till graven 

men så är det inte idag. Hälsovalet har till dels slagit sönder det vi hade byggt upp innan, men 

det har också varit positivt för vi har fått tänka till om hur vi ska organisera oss på ett sätt som 

vi inte skulle ha gjort om det inte hade varit hälsoval.  

Mina barn håller på att flyga ut nu så de senaste åren har jag inte varit så kulturellt aktiv, men 

förr handarbetade jag mycket, och så är det ju det vanliga med konsert och bio någon gång. Vi 

har trädgård och igår var jag faktiskt ute och kupade rosorna, för det har jag inte haft tid med. 

Man kan ju känna ett ”måste” ibland men sen när man väl kommer ut så är det ju jätteskönt!  

Jag forskar själv och de senaste åren har kvalitativa studier blivit mer och mer rumsrena men 

fortfarande är det det kvantitativa som dominerar. Det kom ju först och det är ”lättare att 

räkna”, få fram siffror och räkna statistik på något. Man kan ju inte gradera evidens på samma 

vis i en kvalitativ studie men det gäller ju att ta på andra glasögon och titta på evidens på ett 

annat sätt tycker jag. Om en kvalitativ studie är gjord på rätt sätt kan man få väldigt mycket 

evidens. 

Trots att det finns väldigt mycket kvantitativ forskning på fysisk aktivitet så är det ändå svårt 

för sjukvården att ta till sig det. Läkarkåren är fortfarande inne i att behandling ska utgå ifrån 

behandling med tabletter och medicinering. Det handlar ju också om att läkemedelsindustrin 

pumpar in pengar i forskning om just läkemedel. I de övriga personalkategorierna finns också 

ett motstånd. Det kan vara tidsaspekten och arbetssättet. Jag tror att det redan i 

grundutbildningarna skulle behöva komma in mer kunskap om olika arbetssätt, och syn på 

evidens. Det handlar mycket om vad vi har för erfarenheter tidigare, vad vi har jobbat med, 

vad vi tror på och vad vi kan.  
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Ett exempel på ett dilemma kan vara att om vi väntar lite med att sätta in medicin på en 

blodtryckspatient för att vi vill se om det kan få effekter med fysisk aktivitet först, och om den 

patienten sen kommer in akut för en annan åkomma och läkaren konstaterar det höga 

blodtrycket, så undrar ju läkaren varför inte patienten äter medicin. Nu kommer 

socialstyrelsen med de nya nationella riktlinjerna så nu måste vi jobba mer på det sättet med 

att ställa frågor om levnadsvanor. För femton år sedan var det tabu att fråga om patienten 

röker. Viss personal tycker inte att det ingår i sjukvården, men samtidigt har studier visat på 

att 75 % av patienterna vill att vi frågar om livsstilsvanor. Däremot har det i alla tider varit en 

fråga i journalerna som heter ”socialt” och där finns nästan alltid något skrivet. Det är både 

etablerat och rumsrent att fråga om det sociala. Just nu får vi nog ändå vara glada om vi 

lyckas få in de nya riktlinjerna från socialstyrelsen  

Man kan inte skylla allt på livsstilsfrågor, för patienter kommer oftast när de är sjuka. 

Däremot måste vi skilja på primär och sekundärprevention. Vi vet, precis som socialministern 

sa, att kultur är bra för hälsan, att vi mår bra av det. Så är det ju för oss alla, men här hinner vi 

inte jobba med annat än sekundärprevention. Femtio procent av alla personer som kommer till 

vården har problem med hälsan, alltså har en livsstilssjukdom och har tappat handboken till 

livet. Det är bara tio procent av befolkningen som är i verkligt behov, som KOL, diabetes, 

astma och så vidare.  Resten är ohälsa och livsstilrelaterat.  

Om man tänker primärprevention så är det oerhört viktigt att visa på de här grupperna som är 

utsatta och har risk för ohälsa. Det är mycket politik i detta. Och vi är ju kropp och själ. Värk 

och smärta påverkar dig psykiskt och ibland vet man inte vad som är hönan eller ägget. 

Många grupper i samhället är utsatta och fysisk aktivitet är ju ett område som skurits ner på i 

till exempel skolan. Det är helt förödande. Dessutom borde man bedöma själva progressen för 

individen och inte ha några gymnastikbetyg. Där läggs ju grunden för kulturseende också, i 

det kreativa och det skapande.  

6.4 Kristel 

Pilotintervju. Kristel arbetar som sjuksköterska på sjukhus, men var vid tillfället för intervju 

föräldraledig. Tidigare arbetade hon på en vårdcentral inom primärvården. Vid 

intervjutillfället såg vi filmen Kultur på Recept tillsammans. 

Kristel:  

Det som slog mig när jag såg filmen var att det var fantastiskt för människor som varit 

långtidssjukskrivna att få bli delaktiga i ny gemenskap. När jag arbetade på vårdcentral mötte 

jag många människor som var långtidssjukskrivna och som inte hade många sociala kontakter 

utanför hemmet. I filmen berättade ju flera att de varit så begränsade och nu kunde de lägga 

fokus på annat. Det tyckte jag var väldigt positivt! En person sa att hon hade känt sig som tio-

femton år igen, det var så mycket hon hade glömt. Det gav säkert mycket glädje.  

Just den gruppen som filmen beskriver, de som har psykiska problem, depressioner, ångest 

och är långtidssjukskrivna för smärta, har kommit mycket i kläm tycker jag. Långvarig smärta 

leder ju till mycket ångest också. När jag satt i telefonrådgivning kunde det vara så att en 

patient ringde och ville ha recept på mer smärtstillande, men att jag redan visste att det inte 

var någon mening att ens ta upp det med läkaren för att patienten redan hade en för hög 

konsumtion. Om jag då bokade in patienten för ett samtal med läkaren så att patienten skulle 
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få ventilera och prata om problemet, och patienten sedan ringer igen för samma sak så vet 

man att det inte är där problemet ligger. Någonstans så beror ju allting på att det inte finns 

tillräckligt med resurser. 

Flera personer i filmen sa att de kände sig sedda, och det tror jag är väldigt viktigt! Att vara 

sedd och att någon vill satsa på mig och att jag är viktig trots att personen inte har någon 

sysselsättning. Det är så himla mycket i samhället som är upphängt på vad en person arbetar 

med och vad man gör och så. Och att få syssla med någonting praktiskt kan göra att man har 

något annat att tänka på och något annat att prata om.  

Jag tänker genast; - Vad skulle man kunna göra här i XX?  

 Ja, jag tycker det finns ett stort utbud egentligen! Man kan både ta in själv och även skapa. 

Hitta någonting som passar en själv. Det skulle ju vara positivt för kulturlivet på orten också, 

och näringslivet. Själv kände jag under skolåren att den kommunala musikskolan var som mitt 

andra hem. Det var gemenskap och övningar och väldigt tillåtande stämning. Det är ju väldigt 

roligt att lära sig ett instrument. När man satt där och åt sitt lilla mellanmål i soffan och 

väntade på att ha sin lektion, så kom det andra som också satte sig i soffan och åt sitt 

mellanmål, så man träffade många nya kompisar. Nu har jag inte spelat på ett tag men jag 

brukade sjunga i gospelkören också. Gospel är ju verkligen speciellt för där ska man leva ut 

och vara glad och det är en härlig känsla! Det är ju också bevisat att det är främjande för 

hälsa, att det ger endorfiner och så. Vi tränade på söndagskvällarna och då kända man kanske 

inte så mycket för att ge sig iväg, men sen när man kom dit så glömde man bort det och gick 

därifrån sen liksom full av glädje. Det är ju både kropp och själ som samspelar.  

Innan jag blev föräldraledig så arbetade jag på en avdelning med kritiska tillstånd och då var 

min roll att ta hand om det fysiska. Behövde patienten annan hjälp så ringde vi till kurator 

eller så. Det är mycket människoöden och ett känslosamt arbete. Det är skönt att ha fast 

anställning och en inkomst men efter föräldraledigheten kan jag bli satt var som helst i 

kommunen och det känns inte så tryggt. Jag förstod redan på utbildningen att verkligheten var 

helt annorlunda mot det vi läste. När vi var på praktik så såg vi att sjuksköterskorna gick på 

knäna och slet för att bara kunna hålla näsan över vattenytan. Jag läste till sjuksköterska för 

att jag vill möta människor och göra skillnad. Jag vill hjälpa människor som är sjuka. Det är 

stor risk att man kommer bort från det som en gång var ens vision. Man vill ju inte bli en hård 

och pressad människa utan man vill möta människor där de är, och kunna vara positiv. Själv 

försöker jag vara positiv när jag kommer till jobbet och så tror jag att det betyder mycket med 

ett bra klimat med arbetskamraterna. Då orkar jag sprida lite glädje till patienterna även om 

det är så stressigt att jag ofta måste backa mot dörren.  

Det skulle behövas mer resurser, mer personal. Politikerna har ett stort ansvar där, men också 

de som röstar fram politikerna. Jag önskar att det fanns lite mer engagemang bland människor 

i allmänhet, så att de tänkte efter när det är val att; ”hur har de gjort nu de här senaste åren i 

och fördelat resurserna i landstinget”. Jag kan känna att jag bara är en på golvet och inte har 

en chans att påverka, och faktiskt har jag flera gånger funderat på att byta yrke. Det är många 

sjuksköterskor som tänker samma och många som faktiskt har bytt, och den dåliga lönen är en 

anledning. De förlorar många duktiga sjuksköterskor.  
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Jag tror att ett projekt som Kultur på Recept verkligen hade behövts, det tror jag. Om det hade 

varit möjligt att genomföra. En målgrupp som jag tror hade varit bra att satsa på är äldre. Det 

finns många som är ensamma.  

6.5 Nelly 

Nelly arbetar som arbetsterapeut på en vårdcentral inom primärvården och har gått utbildning 

till rehabkoordinator. Filmen Kultur på Recept sågs inte vid intervjutillfället eftersom ljudet 

på datorn inte funkade. 

Nelly:  

Jag hörde talas om KpR första gången när jag gick utbildningen till rehabkoordinator. Då 

nämndes det. Många undrade; - Vad är nu detta? Sen har jag inte hört ett knyst tills du ringde.  

Det är ju vetenskapligt prövat och bevisat att naturen och miljön man vistas i gör någonting 

med oss, våra sinnen och våra kroppar. Jag tänker på det här med träningsträdgårdar. Det var 

ju väldigt ifrågasatt i början. Och det finns alltid människor som ifrågasätter nyheter och nya 

tankar.  

Som arbetsterapeut jobbar man med aktiviteter och i alla dagar har arbetsterapeuter jobbat 

med aktiviteter som anknyter till konst och musik och trädgård och sådant som är vardag för 

många. Allt intresserar ju inte alla. Men jag har med mig att det finns ett värde i de 

aktiviteterna. Jag har själv arbetat med konst- och bildterapi. Det är ett individuellt arbete, ett 

terapeutiskt samtal med bild som redskap att få fram och uppleva saker och känna igen 

känslor. Det inledande samtalet med de patienterna tog oftast mer än en timme. Det var ju 

viktigt med den första kontakten, att känna in, samla, hämta in och kunna sälja sig själv som 

terapeut också och medlet bild. Att använda sådan terapi är väldigt verkningsfullt, speciellt på 

självkännedom. Bild används mycket inom psykiatrin. Dessutom lär man sig mycket om sig 

själv när man arbetar med det, så det har dubbel verkan! 

Men det är inte bara att skriva ett recept. Musik och bild kan väcka väldigt mycket, och tar 

man inte hand om det kan det bli fel. Det krävs en terapeutisk kunskap bakom all aktivitet. 

Människan bakom aktiviteten är också ett redskap. Så det är inte vem som helst som kan 

skriva ett recept och det är inte vem som helst som kan ta emot ett heller. Men jag är 

övertygad om att det finns ett värde i kulturen för människor som har blivit sjuka. Däremot så 

kommer vi ingenstans med ett recept om vi inte fått allians först. Även det är vetenskapligt 

prövat, att det inte spelar någon roll vem terapeuten är bara du har fått en allians.  

Fysisk Aktivitet på Recept har väl fått ett sådär genomslag här. Själv har jag inte skrivit ett 

enda recept för jag är kritisk till det här med att skriva recept. Har man allians så är det redan 

en typ av avtal. Då bestämmer man tillsammans att; - Det är dit vi ska. Sen kan man ju 

förstärka det med ett recept. Vi vet ju hur det är med recept, hur de används och inte används. 

Om doktorn säger att du ska gå hem och ta de här medikamenterna tre gånger om dagen, så 

kommer du hem och så tänker du att; - Vågar jag ta de här tre gånger om dagen, jag tar bara 

en.  
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Många får prestationsångest, bara av att lyfta penseln och doppa den i färg. Och vissa tycker 

det är jobbigt eftersom det förknippas med något barnsligt. När du berättar att deltagarna i 

Kultur på Recept i Helsingborg kunde tänka att ”oj, vad har jag gett mig in i”, då tänker jag att 

det finns en prestationsfaktor. 

Om det skulle vara möjligt med ett lokalt projekt? Sammanhangen finns ju, men de 

individerna som vi ser, de tar ju inte sig till de sammanhangen. Om upplägget skulle vara lite 

som Fysisk Aktivitet på Recept, så skulle man ju kunna ha en lista med tillgängliga kulturella 

aktiviteter och sen räcker vi över receptet och säger; - Varsågod, tillämpa ditt recept. Okej att 

skriva ett recept, men hur ska man tillämpa det? Då måste man ju ha förberett 

receptskrivningen, och sen ha ett apotek med kulturaktiviteter därute. Det klassiska med våra 

patienter är att de är styrda av ekonomi. Så är det även när det gäller fysisk aktivitet; - Jag har 

inte råd att köpa träningskort på en friskvårdsanläggning. Ska man ha igång någonting måste 

man röja den ekonomiska frågan i så fall. 

Om jag träffar ”Olle” som har spelat fiol i hela sitt liv och plötsligt inte kan för att han inte 

orkar hålla fiolen och, alltså hur ska man hjälpa honom att hitta rätt i sitt behov av att spela 

fiol? Det är ju det vårt arbete handlar om, att hjälpa människor att vara kvar i de 

meningsbärande aktiviteterna. Att behålla dem eller i värsta fall byta det till något annat. Visst 

hade det varit bra att få möjlighet att prova kultur. Men det krävs ett sammanhang som är rätt 

och som passar just de aktiviteterna. Sammanhang, koncept, rätt individer, personer som är 

verksamma inom området, som brinner för det och driver konceptet. Har man ett koncept som 

ger mening och som erbjuder återhämtning blir personerna som har deltagit själva reklamen. 

Människor söker sig till det som de hör talas om som positivt, men sedan ska det väl 

utvärderas forskningsmässigt också? Då fick man väl ha randomiserad kontrollerad studie, så 

att någon fick Kultur på Recept och någon annan fick något annat, och det är ju ett hästjobb. 

Forskningen börjar gå mer åt det kvalitativa idag, att man lyssnar in människors beskrivning 

av fenomen i det de har varit med om. Men det är ju både etiska och moraliska aspekter. Ska 

en patient ha cipramil eller motion på recept? Hur länge ska vi vänta? Hur länge ska 

människan må illa? Ska vi vänta in effekterna av motionen ett halvår eller receptet på cipramil 

i två månader? Det är ju etiska överväganden som heter duga. 

Målgruppen som Kultur på Recept vände sig till är ju de stora grupperna inom primärvården 

och sjukvården. Vi vet att smärta påverkar våra upplevelser och vårt intellekt och flera centra 

i vår hjärna. Vi måste ta hand om det på ett bättre sätt än vad vi gör. Och det där med lust, att 

skapa, att få kontakt med känslor och att uppleva känslor, det kan vara reparerande. Då 

kommer andra produktioner igång i kroppen, endorfiner och hormoner och samspel mellan 

kropp och hjärna. Vi ska uppleva välbefinnande. Det är det som skapar hälsa. 

Att vara i en grupp där flera är i samma båt, bara det har ju en grad av verkan. Det är det vi 

pläderar för, att hitta aktiviteter som skapar lugn och ro, lust och sammanhang. Och att verka i 

sammanhang. Ena stunden är du konstnär vid ett staffli och nästa stund är du mamma. Vi 

arbetsterapeuter jobbar mycket med det, att ”hitta vem jag är i mitt livssammanhang”. Det 

kulturella finns omkring oss hela tiden. Det är radio, tidningar och tv, konst runtomkring, 

kläder… Men om man är stressad eller har ont eller är nedstämd så stänger man ju av 

omvärlden. Så det som behövs är att öppna upp och där är ju kulturen viktig. Det första 

människor prutar av på då är sociala sammanhang och lustskapande aktiviteter. Att ha roligt. 

Har man ont får man inte lov att ha roligt. I alla fall får man inte visa sig på stan och ha roligt. 

Man får knappt påta i sin trädgård eller stå vid sitt staffli i vardagsrummet för då är man frisk. 
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Om en person är halvtidssjukskriven för utmattningsdepression ”får de inte vara på 

dansgolvet en lördagskväll” eller ”på gymmet tre gånger i veckan” för då är de friska. Allt 

sådant är underförstått. Det är vår attityd och inställning till ”vad det är att vara sjuk”. Jag 

använder hälsobarometern i mitt arbete och då ser vi på hälsa som; ”Var är jag idag” och ”var 

var jag för tre månader sedan”. Det viktigaste i vården är mötet med människorna.  

6.6 Git 

Git arbetar som psykolog på flera vårdcentraler inom primärvården. Vid intervjutillfället såg 

vi på filmen Kultur på Recept tillsammans. 

Git: 

Att bli sedd och känna sig utvald och att man vill satsa på just de här människorna kan ha en 

läkande effekt i sig. För att kunna arbeta med det i en sådan här verksamheter tänker jag på 

två saker; att dels måste vi jobba efter evidensbaserade metoder och dels behöver det (konst 

och kultur) vara underbyggt så att det får den rätta status det förtjänar. 

Vilka faktorer är det vi vill stärka och vad skulle det generera hos den enskilda individen? Det 

får inte glömmas bort att vi har försäkringskassans kontrollsystem. Parallellt har individen sitt 

eget ansvar, och det är viktigt att förstå att det här är rehabilitering, att det finns en tanke 

bakom. Det är ett heltidsarbete att bli frisk. Det är vad som sker mellan träffarna som är det 

viktigaste. Kontrollsystemet kämpar, ofta med tvingande metoder, för att människor ska bli 

mer aktiva, och det är inte alltid vi i vården hänger med. Det är ett paradigmskifte mellan den 

gamla omhändertagande vården och det nya med eget ansvar. Ibland måste vi vara 

omhändertagande. På det sättet är vi i vården och det omgivande systemet inte på samma nivå 

eller talar samma språk.  

Ett bekymmer ifrån vårdens sida, det är att man är lite glad för att ”greppa efter halmstrån”. 

Man hittar någonting som har visat sig vara bra, och sen kör man det på alla urskillningslöst! 

Det är som att tro att alvedon är bra för alla, och även om det är bra för jättemånga så är det 

inte bra för alla och inte för alla åkommor.  

Att en patients intressen faller i glömska är ett tecken på att det är allvar. På det viset använder 

jag konst och kultur inom mitt arbete på ett stimulerande sätt, genom att återuppväcka tankar 

på vad patienten tidigare varit intresserad av och börja i liten skala. Många har ju intressen 

som böcker, musik, odling och konst. Konst och kultur kan ses som en klassfråga, men det 

gäller att se det som något som ger nya influenser, något nytt. Det är också en del av 

verkligheten. 

Jag tycker inte det är klarlagt att hälso- och sjukvården har arbetslinjen som sitt uppdrag. Jag 

har inte läst det någonstans ”att målet för mitt arbete är att få folk i arbete”. Det hade det varit 

om jag hade arbetat på arbetsförmedlingen. Det finns också en förlegad uppfattning om att 

människor inte vill arbeta, men de är ju lätträknade. De som jag möter är snarare de som har 

hållit på att slita ihjäl sig. Det gäller att stoppa ibland. Problemet är om man har ett krav och 

en förväntan som inte står i rimlig proportion till dels metoden och det som personen är 

mäktiga att göra, vare sig som behandlare eller som patient. För det är en process och det tar 

tid.  
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Som person tänker jag att det här med konst och kultur mår alla bra av. Men sedan tänker jag 

vetenskapligt och hur man ska få det både till att få den status som det kräver och att det inte 

ska hamna ute i kölvattnet. Vad är syftet, vilken är målgruppen och varför, vad finns det för 

stöd i litteraturen, vad sker emellan och hur säkerställer vi en uppföljning? Kultur måste ses 

som en del i behandlingen, annars blir det en ö vid sidan om. Projekt har en tendens att ebba 

ut. Om det är ett bra projekt så ska det implementeras men sen när pengarna tryter så är det 

det första som ryker! 

Vill vi få människor att tänka annorlunda och ta eget ansvar kan jag känna mig lite tveksam 

till just det här på recept. Det finns också en patientsäkerhetsaspekt, och vem väljer ut vilken 

form av kulturell aktivitet? Vem ska skriva ut receptet? Är det doktorn, och vad har han då för 

kunskap om sambandet mellan olika kulturella aktiviteter och olika problemområden? 

Jag tycker att konst och kultur är ett led i behandlingen och då hör det hemma i sjukvården. 

Alltså, det är det här medicinska paradigmet som hänger över allting. Man kan ju mäta allt i 

skalor om det är det man vill. Att öppna upp sinnena för det som finns runtomkring har en 

behandlande effekt, och det är det som de här patienterna har svårt för. Tunnelseendet med att 

det bara är mediciner som hjälper är förödande. För just de här personerna som är isolerade 

och har en tendens att isolera sig ännu mer, de har inget roligt att prata med någon om heller, 

för de gör ju ingenting, där är ju all aktivitet ett led i behandlingen. För mig finns det ingen 

sådan gräns mellan sjukvård och friskvård. Hellre då att samordna och lotsa ut på ett snyggt 

sätt, och sen kanske fasa ut sig själv efter hand eftersom vi vet vilket mål som är bestämt för 

den här personen. Då tror jag också att bortfallet blir mindre. I kvalitativa studier lär man sig 

framförallt mycket om processen, det tittar ju inte den kvantitativa alls på. Problemet i varför 

projekt poppar upp och sen försvinner är mycket att det inte finns kvantitativa studier. Vad är 

det som är effekten, och vilka variabler samvarierar. 

Man kan ju förena det kvantitativa och det kvalitativa perspektivet. Det jag menar är att; ta ett 

steg ifrån subjektiva uppfattningar och börja se på kultur ur ett vetenskapligt perspektiv och 

tänka kvantitativt. Val av metod handlar om syftet. Är syftet att introducera konst och kultur 

med kraft, då måste man ta till sig de här kvantitativa metoderna, eftersom det ska in på ett 

nytt fält där kvantitativa metoder redan är vedertagna. Men sen kan man ju utveckla olika 

former, och då kan man ju använda till exempel kvalitativa studier. Så det liksom kan komma 

in i olika skeden. 

Tänker också på att kulturarbetare har det skitmagert idag med jobb, alltså är det en tänkbar 

ny arbetsmarknad. Hur ökar man legitimiteten hos de grupperna? Det är ju att visa på: vilken 

kompetens som krävs, varför det krävs just den kompetensen, och sådana här studier. Varför 

kan inte en fritidspedagog sitta och måla?… Jag bara drar till… Och det kan ju sitta folk i 

ledande ställning, och de har ju inte en susning i världen om alla konst- och kulturyrken. 

Ibland kan det ju låta; - men det kan väl vem som helst göra. Men de vet inte allting bakom. 

När vi har lobbat för till exempel fler psykologer i primärvården så har det varit viktigt att 

visa på den samhällsekonomiska nyttan. Då kommer ett ekonomiskt perspektiv in. Men 

bieffekten är ju livskvalitet för patienten. 
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7. Analytisk sammanställning 

Intervjuberättelserna utgör underlaget för hur den analytiska sammanställningen presenteras. 

Det är pilarna mellan rubrikerna (hälsa, konst- och kulturaktiviteter och primärvård) som 

beskrivs. Pilarna går i två riktningar och kan betraktas som att de även är rörliga och befinner 

sig i en dynamik av skiftande intensiv karaktär.  

Den övergripande kontexten är de specifika vårdcentralerna i Skåne eller Blekinge län, vid en 

viss tidpunkt under hösten 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att synliggöra möjligheter och hinder av att använda konst och kultur inom hälso- och 

sjukvården används en uppdelning i tre tabeller med två kolumner i vardera. Utifrån det 

empiriska materialet (det vill säga berättelserna) har jag sedan sorterat in utsagorna i 

möjligheter och hinder utifrån relationen mellan de olika fenomenen hälsa, konst och 

kulturaktiviteter samt primärvården som varit huvudfenomen i studien. De kvalitativa 

intervjuerna hade som syfte att undersöka möjligheter och hinder i ett bredare perspektiv.  I 

den deduktiva ansatsen sorterades utsagorna i möjligheter och hinder utifrån de olika 

rubrikerna; hälsa, konst och kulturaktiviteter och hälso- och sjukvård. Som anfördes i 1.2 

(Studiens ambition, s. 8) är relationerna mellan begreppen (rubrikerna) komplex, och låter sig 

inte fångas i snäva definitioner. Likaså visade det sig att vissa utsagor inte alltid gick att 

placera in under rubrikerna möjligheter och hinder. På ett sätt visar detta också komplexiteten 

i fenomenet i form av dess mängder av olika nyanser. Jag har ändå valt att sortera in 

materialet, även om det kan te sig mång- och tvetydigt, i kolumner med möjligheter och 

hinder som skapar dilemman. Till grund för sorteringen har empirin använts, men 

möjligheterna, hindren och de dilemman som skapas kan utgöras av min egen tolkning. Det är 

alltså möjligt att intervjupersonerna har menat annorlunda eller att läsaren skulle ha placerat 

utsagorna på ett annat sätt. Den visuella strukturen är tänkt att stimulera läsarens reflexivitet, 

Konst och 

kultur-

aktiviteter 
Primärvård 

Analys och 

slutsatser 

Hälsa 

Hälsa 
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genom att läsaren själv ska kunna föreställa sig en acceptans eller en omplacering av de olika 

utsagorna i kolumnerna.  

Tabell 1 visar på relationen hälsa - primärvård. Tabellen visar att det finns ett antal olika 

dilemman som i praktiken kan utgöra hinder för att införa Kultur på Recept och liknande 

projekt och aktiviteter. Exempelvis som i den första raden (A) där det i den vänstra kolumnen 

innehåller krav på hälsofrämjande arbetssätt och innehåll, medan detta inte är något patienter 

söker för. Patienter söker för vård och sjukdomar, inte hur deras hälsa ska förbättras och hur 

sjukvården ska kunna förebygga sjukdomar. I nästa kolumn konstateras att nya metoder och 

arbetssätt tar tid att arbeta in hos personalen. Det betyder att även om patienter frågar efter 

livsstilsförändringar, har vården inte alltid de metoder som krävs för att kunna hjälpa till och 

stötta en livsstilsförändring. Detta avser då andra och mer djupare frågor som inte omfattar till 

exempel rökavvänjning och viktnedgång. Tabell 1 visar alltså att det finns en rad dilemman 

mellan så enkla fenomen som hälsa och primärvård. Detta har inte synliggjorts på det här 

sättet i någon annan studie så långt jag har sökt forskning inom området.  

 Tabell 1. Dilemman fenomenen Hälsa och Primärvård 

A Personal ska arbeta mer hälsofrämjande Patienter får vård för det de söker för 

B Nya metoder tar lång tid att arbeta in hos 

personalen 

Patienter frågar efter levnads- och 

livsstilsförändringar 

C Patients egenansvar  Hälso- och sjukvårdens ansvar 

D Vad är hälso- och sjukvårdens uppgift 

och vad är det omgivande samhällets 

uppgift? 

Vad är sjukvård och vad är friskvård? 

E Hälsoval: mer kreativitet hos personal, 

men måste också pausa och låta landa 

mellan insatser 

Hälsoval: strängare ekonomiskt läge – mer 

prioritering 

F Vissa patienter klarar inte att ta eget 

ansvar 

Patienter förväntas ta eget ansvar 

G  Rehabiliterings syfte är att få patienten 

att må bättre och tillägna sig mer resurser 

Rehabiliterings syfte är att få patienten i 

arbete 

H En del patienter känner sig jagade och 

misstrodda. Personal kan uppleva att 

patienter ändå är ”sjukskrivna lite för 

länge” 

Det nya försäkringssystemets struktur ska 

gynna både patienter och personal 

I  Gruppfokus Individfokus 
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J  Patienter med värk och 

ångestproblematik hamnar ofta i 

sjukskrivningar 

Sjukskrivningar betungande för vården 

 

Relationen Hälso- och sjukvård och Hälsa, hinder och möjligheter; 

 A/ Patienter söker vård för någon form av sjukdom som de får behandling för. De söker inte 

för hälsofrämjande åtgärder. Möjligheten är då i lagstiftningen om hälsofrämjande. B/ Om det 

är så att patienten söker för livsstilsförändringar eller har önskemål, kan det vara så att 

personalen saknar metoder. C/ Hälso- och sjukvården har ett ansvar, men det har även 

patienten. Vem ansvar för livsstilen? D/ Inom hälso- och sjukvården finns en tradition av 

sjukvård som utgör utgångspunkten. Friskvård kan tillhöra individens ansvarsområde, men 

har också kulturinstitutioner ett hälsofrämjande ansvar och uppgift? E/ Hälsovalet har 

inneburit ett mer kreativt arbetssätt men samtidigt ett ansträngt ekonomiskt läge och därför 

har effektivitet och frågan om vad kärnan i verksamheten ska utgöras av blivit mer aktuell. F/ 

Ansvarsfrågan, vem har ansvaret? Å ena sidan en lagstiftning som styr och å andra sidan 

egenansvaret. G/ Rehabilitering som en direkt sjukvårdsåtgärd med patogena förtecken eller 

att bygga upp motståndskraft? H/ Det nya försäkringssystemet har en bra grund och vision, 

men fungerar inte fullt ut. I/ Knyter till ansvarsfrågan och hur framtidens vård ska formas. J/ 

Ett av hälso- och sjukvårdens mål är att minska antal + längd på sjukskrivningar. Kan konst 

och kultur som insatser minska sjukskrivningar för patienter med värk och 

ångestproblematik? 

I tabell 2 finner vi de dilemman som framträtt i mellanrummet primärvård och konst och 

kulturaktiviteter. Om vi ser till Kultur på Recept uttrycker intervjupersonerna en 

projekttrötthet samtidigt som att projekt av ekonomiska anledningar ofta prioriteras bort. 

Erfarenheten inom primärvården av olika projekt som till exempel Fysisk Aktivitet på Recept, 

visar inte heller entydiga resultat i hur de får patienter att motionera mera. Patienter tycks 

också inta olika inställningar till denna typ av rekommendationer. Ser vi också till dilemman 

mellan primärvård och hälsoförebyggande arbete ovan uppstår ett triangeldilemma. Denna 

tabell är den som visar det största antalet dilemman, vilket antyder hur svårt Kultur på Recept 

och liknande aktiviteter skulle ha för att få ett ordentligt genomslag i primärvården.  

 Tabell 2. Dilemman fenomenen Primärvård och Konst och kulturaktiviteter 

A Projekttrötthet. Projekt är det första som tas bort vid 

ekonomiska svårigheter. 

B FAR är implementerat, men funkar inte 

fullt ut. 

Personal har skilda uppfattningar om 

receptformen och hur rehabilitering bör 

utformas. 

C För att kunna förmedla en ny metod krävs 

allians med patienten. 

För att kunna förmedla en ny metod måste 

du ha ämnet inarbetat i dig själv. 
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D Patienter kommer ofta tillbaka efter en 

behandling med exakt samma åkommor. 

Vad kan hjälpa en patient? 

E Det krävs vetenskap om effekt + metod 

och utförande 

Osäkerhet om metod och vetenskap. 

Tolkning av rehabiliterings mål, – 

arbetslinjen.  

F Använd kvantitativ vetenskap för att sälja 

in. Både kvantitativt och kvalitativt lika 

viktigt för helheten. 

Se på evidens med andra ögon. 

G Kultur naturligt arbetssätt för ATP. Syfte 

är att få patienter att stanna kvar i 

meningsbärande aktiviteter. 

Med tidskrävande program som innehåller 

den sociala dimensionen når man oftast de 

som redan är intresserade.  

H Syn på kultur som del av behandling. 

Kultur är inte vård i medicinsk 

bemärkelse. 

Det är ett heltidsarbete att bli frisk. 

Behandlingen är det som sker mellan 

aktiviteterna. 

I Sjukskrivningar är betungande. Den rent medicinska biten är liten hos 

målgruppen. 

J Det är etablerat + rumsrent att fråga 

patient om den sociala dimensionen. 

Kontext: svårt att genomföra något med 

konst och kultur här. 

K Kulturaktiviteter bör subventioneras, men 

inte av vården. 

Andra intressen styr, som politik och 

läkemedelsindustrin. 

L Tolkning av sjukvård. Tolkning av friskvård. 

M Patienter behöver hitta handboken till 

livet. 

Patient kan uttrycka att de vill göra 

någonting.  

N Yrkesmässig förståelse för konst och 

kulturs värde. 

Konst och kultur skulle även gynna 

personalens hälsa.  

O Om man mår dåligt stänger man av 

omvärlden. Öppna upp är själva 

behandlingen.  

Kultur är en hjälp att öppna upp och en del 

av behandlingen. Ska inte vara projektform 

eller behöva implementeras. 

P Frågan om kulturaktiviteter: Dos, hur ofta, 

hur intensivt. 

Att bli sedd, utvald, efterfrågad och satsad 

på kan ha en läkande effekt. 
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Relationen Hälso- och sjukvård och Konst och kulturaktiviteter, hinder och möjligheter; 

A/  Det finns en projekttrötthet hos personal vilket gör att konst och kultur skulle behöva ingå 

i ordinarie insatser. B/ Insatser och deras värde tolkas olika av personal, men det finns en 

förståelse för värdet av konst och kultur. C/ Om det ska vara möjligt att använda sig av konst 

och kultur inom rehabilitering måste personalen ha en personlig relation till området. D/ Vilka 

metoder ger bäst hälsoeffekt för patienterna? Frågan är flerdimensionell. E/ Hur ska befintlig 

evidens tolkas och är den tillräcklig? Är arbetslinjen målet med rehabilitering? F/ 

Vetenskapliga metoder har styrkor och svagheter: använd de olika formerna komplementärt, 

och utveckla evidensbegreppet. G/ Den sociala dimensionen anses svår att arbeta med, men 

däremot är konst och kultur ett naturligt arbetssätt för ATP. H/ Kultur anses inte vara en 

medicinsk behandling, men vilka processer ligger bakom tillfrisknande? I/ Hur ska hälso- och 

sjukvården utvecklas när det gäller sjukskrivningar? Sjukdomskomplexet består av mer än 

medicinska delar. J/ Konst och kultur anses som svårt men den sociala dimensionen finns med 

dels som punkt på journalen och är naturligt att samtala med patienter om. K/ Dels är det en 

fråga om vad som är möjligt att satsa på och dels en fråga om vad man väljer. L/ Sjukvård och 

friskvård har idag en tydlig skiljelinje. Hur ska den framtida hälso- och sjukvården formas? 

M/ Patienter ber inte om en vårdform som inte finns/erbjuds, men personalen vet att patienter 

behöver något mer än det som erbjuds idag. N/ Det finns kunskap och förståelse för konst och 

kulturs värde, men hur skulle användbarheten, och förståelse för användbarheten, kunna 

utvecklas? O/ Utmaningen = hitta rätt form för användning av konst och kultur inom hälso- 

och sjukvården. Konst och kultur är en självklar del av ett av målen med behandlingen; - att 

öppna upp för omvärlden. P/ Kan dos, hur ofta och hur intensivt värderas på ett nytt sätt; att 

bli sedd, utvald, efterfrågad och satsad på?  

I tabell 3 finner vi de dilemman som framträtt i mellanrummet Konst och kulturaktiviteter och 

Hälsa. Precis som litteraturgenomgången har visat så framträder minst antal dilemman mellan 

dessa två (se tabell 3). Det kan uttryckas som att mellanrummet är mindre och relationen 

relativt entydig mellan dessa två. Detsamma gäller även när personalen inom primärvården får 

säga sitt. Däremot visar tabell 1 och 2 helt andra dilemman som inte är lika tydliga och som 

dessutom är betydligt fler. En slutsats är att det teoretiskt finns och upplevs finnas en klar 

positiv relation mellan kultur och hälsa, både forskningsmässigt och enligt praktiker i 

primärvården.  

Tabell 3. Dilemman fenomenen Konst och kulturaktiviteter och Hälsa 

A Konst och kulturaktiviteter är en naturlig och 

självklar del av livet.  

Konst och kulturaktiviteter inryms i 

hälsans bestämningsfaktorer. 

B Förförståelse: Konst och kulturaktiviteter är 

bra, gemenskap ger glädje, få känna glädje, 

vara frisk och få vara glad. 

Konst och kultur inbegriper 

friskfaktorer. 

 

C Konst och kulturaktiviteter är en del av 

samhället. 

Gynnar kultur- och näringsliv. Ge 

arbete åt kulturarbetare. 
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D Många individers intresse. Individanpassning.  En jämlik och rättvis vård och hälsa. 

Ger individ möjligheter att själv välja, -

autonomi.  

 

Relationen Konst och kulturaktiviteter och Hälsa, hinder och möjligheter;  

A/ Konst och kulturaktiviteter är integrerat i livet och en del av de faktorer som bestämmer 

hälsa. B/ Innehållet i konst och kulturaktiviteter är friskfaktorer. C/ Konst och 

kulturaktiviteter har en viktig samhällsfunktion som kan utvecklas. D/ Allt passar inte alla, 

men de flesta kan hitta något och en jämlik och rättvis vård och hälsa kan främjas. 

Analysen av berättelserna från primärvården resulterade i de tre ovanstående tabellerna. 

Genom att använda tre mellanrum (Hälsa – Primärvård, Primärvård – Konst och 

kulturaktiviteter, Konst och kulturaktiviteter och Hälsa) framträder ett antal möjligheter, 

hinder och dilemman med att införa något nytt inom primärvården.  

8. Diskussion och avslutning 

Resultatet av tabellerna med olika dilemman sprungna ur tre mellanrum tillsammans med 

litteraturgenomgången visar klart på att det största hindret inte är relationen kultur och hälsa 

om Kultur på Recept eller liknande aktiviteter ska införas som resurser och verktyg inom 

primärvården. Istället är det de organisatoriska, värdemässiga och normativa områdena som är 

viktigast att beakta. Forskare pekar återkommande på de positiva effekterna av kultur på 

hälsa. Det finns inga eller få biverkningar som framträder i någon forskning eller 

utvärderingar där kultur används i syfte att bidra till förbättrad hälsa eller som resurs för 

hälsofrämjande insatser (Augustinsson, 2012; Springett, 2001). I litteraturgenomgången 

framgår också frågor om kulturens roll i samhället som helhet. Det tycks inte ha funnits några 

samhällen där kulturen inte har spelat en roll (Camic, 2008; Koelsch & Siebel, 2005; Stuckey 

& Nobel, 2010). Enligt Widoff (2011) är kulturens roll främst att utgöra ett också eller 

skillnad inom det levda livet. Det estetiska finns närvarande som en viktig del i en närvaro i 

olika mänskliga sammanhang, och kanske är det mellan det sköna och det upproriska som 

kulturen har sin roll vad gäller hälsoaspekten. Augustinson (2012) och Antonovsky (2005) 

anser båda att det främjar en god hälsoutveckling att befinna sig i själva rörelsen mellan det 

som uttrycks som det sköna och det upproriska, alltså i mellanrummet mellan konsten och 

kulturen och själva människan och hens göranden och förnimmelser. Dessa mellanrum och 

göranden och förnimmelser uttrycks av intervjupersonerna, där de menar att samtidigt som 

konst och kultur inte är vård i traditionell medicinsk bemärkelse, så finns det kunskap om 

konst och kulturs hälsofrämjande värde, att det är ett heltidsarbete att bli frisk och att själva 

behandlingen är det som sker mellan aktiviteterna. Den hälsofrämjande effekten och det 

djupare lärandet sker alltså i mellanrum i livslånga lärandeprocesser (Egidius, 2009; Lozic, 

2010; Marton, 1999; Olsson, 2009).   

Det ena perspektivet i uppsatsen - relationen mellan konst och kultur och hälsa har visat sig 

vara oproblematisk, men uppsatsen har också visat att folkhälsoarbetet och hälso- och 

sjukvården står inför framtida utmaningar med att kunna möta hälso- och vårdbehovet hos en 



44 
 

både växande och åldrande befolkning (Socialstyrelsen, 2011; WHO, 1986; Winroth & 

Rydqvist, 2008). För att möta de framtida utmaningarna krävs nya metoder, perspektiv och 

synsätt på hur vi ska hålla oss friska, trivas med tillvaron och uppleva välbefinnande. I 

uppsatsen har fokus varit på primärvården och dess roll för folkhälsoarbetet med sin breda 

kontakt med befolkningen. Exemplet Kultur på Recept, tillsammans med övriga projekt som 

togs upp i litteraturgenomgången, visar ett antal projekt i ett försök att testa kombinationen 

kultur och hälsa. Det unika med Kultur på Recept var tanken om konst och kultur som ett 

verktyg som stöd för människors rehabilitering. Även här visas på positiva konsekvenser 

utifrån deltagarnas upplevelse av vad som hände med deras kroppar och tänkande inom ramen 

för projektet. Det unika är ändå att konst och kultur historiskt inte har använts som metod 

inom primärvården på det sätt som presenterats genom Kultur på Recept. Konst och kultur 

som område eller fenomen fogar inte in sig i vanliga mallar och låter inte oss människor 

bestämma exakt vad som ska hända eller vad som ska genereras exakt när eller hur mycket. 

Just den osäkerheten, som vi kan benämna frågan om; dos, hur ofta, hur länge och hur 

intensivt är det som utgör själva kärnan med konst och kulturs möjligheter att verka 

hälsofrämjande. Ur ett reflexivt perspektiv kan detsamma uttryckas som att konst och kultur 

med fördel kan användas på olika sätt inom primärvården (och andra områden) för att verka 

hälsofrämjande. Det finns inget i litteraturen som talar emot detta. Däremot visar min studie 

på att det finns organisatoriska, värdemässiga och normativa områden som måste beaktas om 

konst och kultur ska användas i primärvårdens tjänst.  

Inom det organisatoriska området kan nämnas att hälsovalet inom primärvården har inneburit 

ett mer ansträngt ekonomiskt läge och högre grad av prioritering än förut. Enligt en 

intervjuperson hade det även inneburit mer kreativitet än förut. Kreativitet är en av konst och 

kulturområdets kännetecken. Ett mer ansträngt ekonomiskt läge och högre grad av prioritering 

kan belysas tillsammans med utsagor om att nya metoder tar lång tid att arbeta in hos 

personalen samtidigt som patienterna frågar efter livsstilförändringar. TILLT och Airis är ett 

förslag på kreativitet på arbetsplatser (Spandler et al, 2007; Västra Götalandregionen, 2012). 

Kan konst och kultur vara en av komponenterna i den framtida utmaning som individer och 

hälso- och sjukvården står inför (Kilroy et al, 2007)? Distinktionerna inom det organisatoriska 

området visar sig liknande inom det värdemässiga området genom de skilda uppfattningar 

personal har angående rehabilitering kopplat till receptform både när det gäller fysisk aktivitet 

på recept, FAR, och Kultur på Recept. Skilda uppfattningar finns också i tolkning av om 

rehabiliteringens syfte är att må bättre och tillägna sig mer resurser eller en återgång till 

arbete. Även om det finns en yrkesmässig och personlig förståelse för konst och kulturs 

hälsofrämjande egenskaper, finns det andra intressen som politik och läkemedelsindustri som 

påverkar normer och uppfattningar om vad primärvårdens uppdrag är och vad som anses vara 

friskvård respektive sjukvård.  

Utifrån denna uppsats är slutsatsen att studier om relationen mellan kultur och hälsa knappast 

behöver undersökas ytterligare i dess experimentella uppläggning och fler naturvetenskapliga 

studier. Inte för att de är onödiga, men det krävs experiment med nya projektformer där 

relationen mellan kultur och hälsa integreras i vården (Wintzer, 2005; Springett, 2001). Min 

uppsats visar på att det största motståndet tycks finnas i de organisatoriska ärvda normerna 

och värderingar utifrån verksamhetens syfte. Det patogena framträder i intervjuerna som 

argument för att kultur inte ska användas. Kultur verkar ses som en utvidgning eller 

utveckling av verksamheten som tar de anställdas roller bort från deras kärnområde, d.v.s. det 

patogena. För att i sammanhanget kunna använda reflexivitet är berättelserna och följande 

tabeller med förtydliganden en medveten ambition att betrakta ämne, perspektiv och 

förhållningssätt ur olika synvinklar och samtidigt ett försök att pragmatiskt försöka producera 



45 
 

ett resultat (Alvesson, 2011). För att hålla ontologisk stringens där strukturella nivåer och dess 

realitet inom en verksamhet anses utgöras av individer och strukturer i sammanhang, måste 

resultatet ses som kontextuellt bundet. Studiens metod har i så måtto kunnat påvisa faktorer 

som är intressanta ur ett hälsofrämjande perspektiv på individ, grupp och samhällsnivå, och 

även visat på aspekter inom de olika verksamheterna på organisatorisk, värdemässig och 

normativ nivå.  

Kunskaper som studien har genererat skulle därför delvis kunna utgöras av ett vidare och 

djupare sätt att förstå konst och kulturaktiviteter som fenomen och dess betydelse för 

människor, och hur fenomenet på olika sätt kan användas. Tabellerna med 

intervjupersonernas utsagor har tolkats av författaren (mig) och positionerats i deduktiv ansats 

och kan naturligtvis avfärdas som endast en tolkning, men utsagorna är dock från verkliga 

personer och kan som sådana även användas praktiskt som i till exempel diskussionsunderlag 

i pedagogiska situationer. Användbarheten och kunskapen utgör då ett sätt att närma sig 

hälsofrämjande och lärande processer.  

Ur ett folkhälsopedagogiskt perspektiv finns det möjligheter att använda konst och 

kulturaktiviteter på olika nivåer i en hälsofrämjande hälso- och sjukvård. WHO (1986) menar 

att det skulle gynna både ekonomi och hälsa med en tydligare hälsoinriktad primärvård. De 

etiska principerna med autonomi-, omsorgs och rättviseperspektiv kan levandegöras, med 

betoning på rättviseprincipen som innebär att gynna dem som har det sämst ställt vid 

fördelning av bördor och förmåner. Resonemanget är föranlett av att det är svårt att behandla 

målgrupper inom tillitsbristsjukdomar på ett traditionellt sätt inom primärvården (WHO, 

1986; Munthe, 2009) . 

Pilotprojektet Kultur på Recept som genomfördes i Region Skåne och Region Västerbotten 

2009 – 2010 har fått en uppföljning i Region Skåne 2012 – 2014. Den hälsofrämjande 

effekten av konst och kultur kan uttryckas som livskvalitet, men för att konst och kultur och 

kulturarbetare ska kunna få den status och legitimitet det förtjänar, behöver den 

samhällsekonomiska nyttan bättre påvisas. Att bättre påvisa den samhällsekonomiska nyttan 

måste gå hand i hand med konst och kulturs kärna av att ha ett eget språk och dess önskan om 

att hitta alternativa vägar att betrakta och beskriva det vi kallar verkligheten. För konsten 

handlar det om ett också eller skillnad, inom folkhälsovetenskapen om att möjliggöra för 

människor att skapa resurser för att kunna stärka sin hälsa och inom hälso- och sjukvården 

både om att behandla och förebygga en god hälsa för hela befolkningen. Kopplingen mellan 

de tre polerna i figur 1 (s. 10) med målet hälsa och verktyget konst och kultur är därför tydlig. 

I kombination med experiment med nya projektformer där relationen mellan kultur och hälsa 

integreras i vården, föreslås också studier som beaktar konst och kultur ur ett hälsoekonomiskt 

perspektiv. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

Intervjun är en etnografisk sådan som innebär att innehållet är präglat av ett samtal där 

intervjuaren är ledaren som ställer frågor och fördjupande svaren med nya frågor.   

Metoden innebär att intervjupersonen inledningsvis ser filmen från ”Kultur på recept” som 

sedan utgör underlaget för att resonera kring möjligheterna att i personens verksamhet 

använda kultur som en resurs i verksamheten för patienter. Därför är intervjuguiden 

semistrukturerad.  

Vad får du för tankar när du ser filmen och läser fallen? 

Vilka förutsättningar finns för att använda kultur i din verksamhet vid rehabilitering av 

exempelvis långtidssjukskrivna?  

Frågorna har en grävande karaktär, vilket innebär att tankar, idéer, värderingar etc alltid följs 

upp med frågor av konkretiserande karaktär.  

Nedanstående modell är mitt underlag för att ställa fördjupande frågor inom ett antal olika 

områden som berörs beroende på intervjupersonens inställning, bakgrund och tankar kring 

möjligheterna. 
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Bilaga 2 

INFORMATIONSBREV 

Region Skåne har genomfört pilotprojektet Kultur på recept under tiden november 2009 till 

december 2010. Projektet har vänt sig till långtidssjukskrivna och syftet har varit att utforska 

om deltagande i kultur kan verka som en resurs för rehabilitering och hur det kan organiseras. 

Se gärna mer på Region Skånes hemsida. 

http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Valkommen_till_Vardgivarwebben/Utveckling__projekt

/Kultur-pa-recept/ 

Studien är ett examensarbete på Folkhälsopedagogiska programmet, Högskolan Kristianstad, 

och resultatet kommer att användas i uppsats. Syftet är att undersöka om kultur som 

komplementär rehabiliterande metod skulle kunna genomföras inom din verksamhet, eller 

med stöd av, tillsammans med andra aktörer i kommunen inom konst och kultur.  

Medverkan innebär att Du och undertecknad kommer överens om en tid för en intervju med 

beräknad tid cirka en timme.  

Alla uppgifter kommer att behandlas och förvaras så att personlig identitet och arbetsplats inte 

kan identifieras. I uppsatsen kommer det inte att framgå vem som sagt vad och vilken 

organisation. Deltagande i studien är frivilligt och Du kan när som helst välja att avbryta din 

medverkan.  

Har Du frågor om studien är Du välkommen att höra av dig! 

Med vänliga hälsningar, 

Anna Lundström 

Studerande på Folkhälsopedagogiska programmet, Högskolan Kristianstad. 

anna.lundstrom0036@stud.hkr.se 0703 700 758 

Ansvarig handledare är Sören Augustinsson, soren.augustinsson@hkr.se 0708 48 34 62 

  

http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Valkommen_till_Vardgivarwebben/Utveckling__projekt/Kultur-pa-recept/
http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Valkommen_till_Vardgivarwebben/Utveckling__projekt/Kultur-pa-recept/
mailto:anna.lundstrom0036@stud.hkr.se
mailto:soren.augustinsson@hkr.se
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Intervju med tema konst och kultur inom sjukvården 

 

Jag har tagit del av information om studien. 

 

 

Jag samtycker till att delta i intervju, 

 

Ort och datum: 

 

Namn: 

 

Befattning: 

 

 

Jag samtycker till att delta i intervju, 

 

Ort och datum: 

 

Namn: 

 

Befattning: 

 


