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Bakgrund och frågor 

Kultur på recept är ett svar på behovet att testa nya arenor, metoder och resurser som stöd för 
rehabilitering. Utmaningen är att även våga pröva sådant som faller utanför traditionell 
sjukvård. Kultur på recept kan ses som en komplementär metod och resurs för rehabilitering 
som också utmanar delar av den traditionella synen på vad som anses som sjukvård. Region 
Skåne har, på initiativ från bland annat kulturministern och dåvarande socialministern, med 
Kultur på recept i Helsingborg prövat och testa det oprövade. Projektet var ett 
samverkansprojekt mellan Helsingborgs stad och Capio Citykliniken i Helsingborg. Målet var 
att pröva modellen Kultur på recept ur två perspektiv. Den ena utifrån deltagarnas 
beskrivningar, tolkningar och upplevelser av aktiviteter genomförda av kulturpedagoger 
anställa inom Helsingborgs stad. Den andra var att testa modellen i form av samverkan mellan 
en vårdcentral, dess resursteam med flera ingående andra aktörer än sjukvården och Kultur i 
Helsingborgs stad med dess unika förutsättningar.   

Under 10 veckor med 2-3 aktiviteter i veckan, i grupper om 5-8 personer, har 
långtidssjukskrivna med diagnoser som smärta och depression deltagit i olika kulturaktiviteter 
som musik, utställningar, vandringar på Sofiero och Fredriksdal, bibliotek och litteratur, teater 
och historia.  

Övergripande frågor var: Hur kan rehabilitering med stöd av kultur genomföras? Vilka 
tolkningar och upplevelser har deltagarna av olika skeenden inom ramen för Kultur på recept? 
Vilka resultat och effekter är möjliga? Denna artikel har en viss tyngdpunkt på den första 
frågan med bas i fråga två. I fokus står således frågor om vad som har skett – aktiviteter, 
tolkningar och upplevelser av aktiviteter – mer än resultat och effekter. Frågorna är om de 
skeenden som berör aktiviteter, processer och rörelser i relationer mellan människor och 
mellan människor och omgivning. Tolkningar och upplevelser är kopplade till hur någon 
uppfattade dessa skeenden. Det är alltså svårt att svara på modellens möjlighet om den andra 
frågan som berör deltagarnas tolkningar och upplevelser får ett för litet utrymme. 
Huvudfrågan har ändå varit om den modell som använts i Helsingborg är möjlig att använda 
och i så fall varför och hur? 
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Projektet har omfattat 24 långtidssjukskrivna. Elva av dessa har intervjuats i en till två 
timmar. Vid åtta kulturaktiviteter har författaren deltagit som observatör. Förutom intervjuer 
med deltagare har personal på berörd vårdcentral och andra personer knutna till resursteamet, 
som var ansvarig för urvalet till projektet, intervjuats. Upprepande samtal med projektledare 
har förts under projektets genomförande. Kulturpedagoger har intervjuats enskild och i grupp.  

 

Projektets uppdragsgivare, syfte och organisering 

Ursprunget till projektet var att Region Skåne av regeringen fick ekonomiskt stöd för att 
pröva en modell med användning av kultur som resurs för rehabilitering av 
långtidssjukskrivna. I ansökan står följande: ”Tanken är att erbjuda deltagande i 
kulturaktiviteter som komplement till annan behandling och rehabilitering". Målgruppen var 
”patienter inom diagnosgrupperna lätta och medelsvåra depressioner, stress, ångest, långvarig 
smärta över tre månader i rygg, axlar, nacke, samt generaliserad smärta”.1 Projektet skulle 
omfatta 20-30 deltagare. För att uppnå detta valdes en organisationsmodell som kan beskrivas 
genom nedanstående modell (figur 1).  

Figur 1: Organisering av projektet och en modell som åskådliggör vilka positioner som var 
involverade.  

	  

Resursteamet har valt ut patienter med den diagnos som projektet omfattade. En förfrågan om 
deltagande har gått till patienten. Ibland har patienten direkt svarat ja och i andra fall gått hem 
och funderat. Ett fåtal av de som fått förfrågan har svarat nej beroende på olika 
omständigheter. Ansvarig läkare har skrivit ut ett recept. Därefter har inbjudan gått till en 
första träff där ytterligare information om projektet getts. Fram till denna punkt har 
patientkoordinator ansvarat för arbetet. Efter den inledande informationen har 
kulturkoordinator ansvarat för planering och genomförande. I några fall har sedan uppföljning 
av deltagarnas upplevelse av aktiviteterna skett av personal på Capio Citykliniken i 
Helsingborg. Det har dock varit mer ett undantag än en regel.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 http://www.skane.se/templates/page.aspx?id=272903 
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Deltagare var långtidssjukskrivna patienter på en av Capio Cityklinikens vårdcentraler i 
Helsingborg, varifrån deltagare till projektet rekryterades. I projektet var det noga med att 
kalla deltagarna för just deltagare. Valet att använda deltagare och inte patient kan tyckas 
onödigt. Det var dock ett viktigt val av projektledningen, ett val som också stöddes av 
erfarenheter från Grön rehabilitering som genomfördes i samverkan mellan Region Skåne och 
Lantbrukarnas riksförbund (Augustinsson 2009). Kultur på recept åsyftar inte sjukvård och 
behandling i traditionell mening utan har fokus på friskfaktorer.  

 

Antaganden 

Att studera något innebär att vi har antaganden för hur något ska studeras. Vetenskapligt 
tillvägagångssätt kan delas in i två huvudområden – science och arts. Denna uppdelning är 
fruktbar för att tydliggöra de traditioner och antaganden som denna följeforskning baseras på. 
Science innebär något förenklat att man söker en sanning genom att använda standardiserade 
metoder som syftar till att bevisa om något är sant eller osant. Forskning om kultur och hälsa 
baseras ofta på science.2 Detta gäller främst vetenskaper som undersöker natur, biologi och 
fysik. Det är objekt som studeras och främst linjära relationer som beräknas genom att vägas, 
mätas och räknas. Visionen är att finna generella sanningar som gäller i de flesta 
sammanhang. Engelska ordet arts används däremot för att beteckna forskning som kan 
sorteras under kulturvetenskaperna (eller samhällsvetenskaperna). Denna artikel baseras på 
arts och i mindre grad science, vilket är mindre vanligt inom fältet kultur och hälsa. 
Ytterligare en indelning inom kulturvetenskaperna finns mellan forskning där det primära är 
att förstå resultat respektive processer. Med processer menas flöde och rörelse. Resultat är en 
form av stillbild som utdrag från en film.  

 

Processer och mellanrum 

Begreppet process är problematiskt och samtidigt ett centralt begrepp som används mycket 
flitigt i olika sammanhang. Med en användning följer sällan någon definition av vad man 
avser. Wittgensteins påstående är nog riktigt: ”Så länge ingen frågar vet jag det; om jag 
önskar att förklara det för någon som frågar vet jag det inte” (Wittgenstein i Johannessen 
1999:86).3 Så länge ingen frågar oss om vad processer är vet vi dess innehåll, men när vi skall 
försöka förklara exakt vad som menas är det betydligt svårare. En konsument är en aktör som 
konsumerar (Czarniawska 2010) . Men vad sker när man konsumerar? Frågan berör processer 
som då är de handlingar som äger rum. Handlingar är rörelser framåt i tiden (Prigogine 2007) 
som kan lokaliseras till specifika skeenden och som också äger rum i specifika sammanhang. 
Detta kan tillfälligtvis sammanfattas enligt följande: en process kan ses som sekvenser av 
händelser (och handlingar) som skapar en helhet. Processen är alltså något mer än enbart 
isolerade händelser (och handlingar), det handlar om hur dessa hänger ihop, hur dess 
sammanbindning konstrueras i den lokala praktiken och ges mening, skriver Ericsson (2010 s. 
63). Detta ligger i linje med hur Hanna Arendt (Arendt 2004) beskriver handlingar som   

…ytterst flyktigt; det lämnar aldrig någon slutprodukt efter sig. Om det alls får några 
konsekvenser består de i princip av en ändlös händelsekedja och vad denna till slut ska 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 2011-03-20  http://www.ckh.gu.se/vetenskaplig-bas/  
3 Wittgenstein frågar egentligen ”Vad är tid?”. 
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mynna ut i kan den handlande överhuvudtaget inte veta eller styra i förväg. Möjligen 
kan han tvinga förloppet i en viss riktning, men inte ens detta kan han vara riktigt säker 
på. (s. 67) 

På så sätt är framåtriktade rörelser processens främsta egenskap. Processer består av 
handlingskedjor där en handling läggs till nästa. Det finns ingen definitiv början eller slut i 
någon bestämd mening.   

I projektet finns ett antal aktörer och positioner, som till exempel medlemmar i resursteamet, 
patientkoordinator, kulturpedagoger, kulturkoordinator och projektledare. I förhållande till 
projektet har dessa aktörer funktioner som innebär att de har gjort olika saker, olika 
handlingar, som påverkat projektet (Augustinsson 2010). På samma sätt har deltagarna i sitt 
deltagande gjort olika saker.  

Dessa förlopp och händelser kan identifieras som rörelse i mellanrum, där något äger rum, 
någonstans emellan, vilket framtvingar ett tänkande, ett medvetande (Augustinsson & 
Ericsson 2011). Detta omärkliga, men ändå påtagliga rum, beskriver sociologen Dan Porsfelt 
så här: 

Jag vill försöka förstå denna komplexitet genom att se det som motstridigheternas eller 
relationernas rum. En mängd förhållanden, krav, strukturer, möjligheter, värden och 
praktiker i relation till varandra formar en sorts gränszon, en zon för reflektion som 
utgör grund för utveckling rörelse och handling. Denna gränszon utgörs av vad jag vill 
benämna mellanrum (Porsfelt 2001, s. 248).                              

Ett sätt att se på processer är alltså att de är rörelser i mellanrum. Speciellt viktigt att notera är 
att när detta mellanrum fylls med ny mening, påverkas också framtiden. Skapade Kultur på 
Recept sådana meningsfulla mellanrum för deltagarna och i så fall på vilket sätt? Det är dessa 
mellanrum som kan tvinga fram meningsskapande som kan bidra till positiva upplevelser som 
bidrar till återhämtningsförmåga hos deltagarna. Innehållet i kulturaktiviteterna, besöken på 
Sofiero, Fredriksdal, Dunkers och biblioteket kan alltså ha bidragit till att dessa skapade 
mellanrum fått ett meningsfullt innehåll för individen, som positivt kan påverka individens 
återhämtningsförmåga. 	  

Mellanrummet är något som ständigt uppstår och som ska fyllas med ett meningsfullt innehåll 
oavsett om det gäller deltagare, kulturpedagoger, personal inom sjukvården och personal inom 
försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Svårigheterna är att detta mellanrum alltid är i 
rörelse och knappast låter sig fångas i kategorier eller enskilda begrepp så enkelt som 
konsument. Tvärtom var processer inom ramen för projektet mer mång- och tvetydiga. 
Kopplingen till arts, i form av konst som ytterst sällan är entydig i hur något ska tolkas, är 
uppenbar. Konst är alltid, som neurobiologen Semir Zeki (2009) skriver, ofullbordad, tve- och 
mångtydig. En tolkning leder till nya tolkningar. En kedja som aldrig är avslutad. Förhåller 
det sig på samma sätt för deltagande på kultur på recept?   

Processer innebär ett flöde av meningsbärande aktiviteter som ständigt griper in i varandra 
utan att det finns någon egentlig början eller slut. Därigenom framträder relationer och det 
som händer i dessa är centralt. Mening konstrueras aldrig isolerat från de relationer som 
människor ingår och har ingått i (Weick 1995). I relationer mellan kulturarbetare/ 
kulturaktiviteter/deltagare sker kommunikation där individer konstruerar mening tillsammans 
med andra och utifrån var och ens livshistoria. Varje relation och episod är en del av 
processen som i sin struktur framträder som berättelser om skeenden, tolkningar och 
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upplevelser (Bruner 1998; Johansson 2010). Berättelsen har två funktioner (Czarniawska 
1997). Den ena är att förmedla en händelse eller en grupp av händelser som är viktiga och 
poängen med dessa, till andra. Det andra är att berättelsen som struktur också är individens 
sätt att konstruera mening i vad som har hänt och varför samt vad han/hon kan lära sig av 
denna. 

  
Några exempel på berättelser med tolkningar och upplevelser  
 
Att relationen mellan individ och kultur (konstarter som musik, teater, historia, konst och 
installationer i dess breda defintion) har betydelse är relativt väldokumenterat i forskning om 
kulturens betydelse för hälsa (Bjursell 2011). I denna forskning är relationen mellan konstart 
och individ i centrum. Det jag tillför är mellanrum, responsorium och komplexitet och det 
lokala sammanhanget som inkluderar hela den zon som uppstår när deltagare är just deltagare 
inom ramen för modellen Kultur på recept. För att illustrera vad mellanrum och dess innehåll 
kan bestå av och innehålla, ges några exempel genom berättelser från fyra deltagare.  
	  

Deltagare Stina:   
 Skulpturen var inte så spännande men det hon sa var spännande. Kände inte till 
 just den här konstnären så hon hade luskat ut anekdoter om skulpturen som var 
 spännande och som jag inte kände till. Skulpturens placering i förhållande till 
 havet, träden och naturen i övrigt var spännande. Att skulpturen skulle ha att 
 göra med känslor mellan natur och kultur och om sinnen och människor visste 
 jag inte.Det var jättespännande och sen gick vi runt och tittade och pratade. Att 
 klappa och känna på skulpturen var väldigt smart. 
	  

	  

Bild 2: Skulptur på Sofiero som deltagaren berättar om. Foto: Sören Augustinsson. 

 
Deltagare Anders: 

Alla guiderna har varit väldigt ödmjuka. De berättade om sin bakgrund och sa att det 
här har vi inte gjort tidigare och guidat sådana här grupper. Det kan vara lite läskigt, sa 
dom. Och då blev vi lite nyfikna. Varför kunde det vara läskigt? Vidare så berättade de 
om deras bakgrund och vad de sysslat med innan. Dom bjöd spontant på sig själva och 
det skapade ett öppet klimat. 

 
Deltagare Ruth: 
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När vi var på Fredriksdal, som jag varit många gånger på, så kunde jag efter guidningen 
sitta på gräsmattan och bara titta på himlen och titta på rosorna, det var helt fantastiskt. 
Guiderna väljer noggrant ut vad gruppen kan tänkas vara intresserad av. Vi kom in i 
den engelska parken i Fredriksdal och det var jättevackert och då berättade hon att det 
var en park. Den var gjord så att man skulle uppleva det som att man var i vild natur 
fast man var i en park. Guiden berättade hur det var planerat med olika träd och det lilla 
lusthuset med de små fönstrerna. En gång var vi i kryddträdgården och då fick vi lukta 
på olika kryddor och smaka på dem. Det var spännande och det var många i gruppen 
som inte hade gjort det heller. Det hittade guiden på och det öppnade faktiskt väldigt 
mycket minnen och känslor. Fastän det bara var en kvart så satte det sig. Vi pratade om 
detta i gruppen efteråt. Guiden ställde många frågor till oss, det gjorde alla guiderna. 
Vad tycker ni? Hur upplever ni det här? Vad tycker ni om att vara här? Vad känner ni? 
Vad kommer ni ihåg? Och så berättade hon ju om kryddorna. Det var kärleksörter, det 
var magiska örter.  

 
Deltagare Nambioni: 

På Dunkers tittade vi på en samlingsutställning där det fanns tavlor från golv till tak. 
Det är omöjligt att inte hitta en tavla som är intressant. Men då tog guiden tillfället att 
fråga vilken tavla som du tycker om. Då såg man skillnader i hur man valde olika stil på 
tavlorna. De som var vana vid konst valde sådan konst som man kunde lägga in en 
upplevelse, en känsla i. Den som förmedlade ett intryck. Så där blev det jättetydligt, 
skillnaderna mellan oss deltagare.  

 
	  

	  

Bild 3: Konstverk på Sofiero.             Foto: Sören Augustinsson 

 
Några aspekter på kultur och hälsa 
 
Förhållandet mellan kultur och hälsa har under årtionden fått en allt större uppmärksamhet. 
Ett exempel är den forskningsöversikt om förhållandet mellan kultur och hälsa från Statens 
Folkhälsoinstitut (2005 s 11), där följande står läsa: 
 

Skriften ger stöd för att kulturupplevelser inte bara har ett egenvärde utan är viktiga för 
människors välbefinnande och hälsa. En svårighet som flera forskare lyfter fram när det 
gäller forskning inom området är att det är svårt att särskilja om det är den konstnärliga 
upplevelsen i sig eller det sociala sammanhanget som den sker i som påverkar hälsan i 
positiv riktning. Försök där man jämfört kulturellt deltagande med deltagande i fysisk 
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aktivitet under samma sociala förhållanden visar dock att den sociala stimulansen inte 
kan vara hela förklaringen till hälsoeffekterna av det kulturella deltagandet. 

 
Det intressanta är det sociala sammanhangets betydelse för upplevelsen, gemensamt med att 
kultur i sig är viktigt för människors hälsa och välbefinnande. Ungefär liknande argument 
hittar vi hos Springet (2009). Hon argumenterar i artikeln med rubriken ”Att införliva den 
holistiska och mänskliga aspekten”, för att kultur och hälsa har seglat upp som ett stort 
område med mängder av olika projekt som sker i olika sociala sammanhang. Hon skriver:  
 
 Utvecklingen kulminerade i England 2007 med att Arts Council och hälso-
 departementet kom med en nationell strategi för kultur, hälsa och välbefinnande 
 och således gjorde kulturen till en legitim del av folkhälsopolitiken (s 251). 
 
Hon menar att relationen mellan kultur och hälsa inte kan bedömas utifrån medicinens 
måttstockar där att väga, räkna och mäta är viktigt. Därför måste kultur också bedömas och 
värderas utifrån andra bedömningsgrunder.  
 
Ett sätt är att skilja på, vara medveten om och kombinera  science (medicin etcetera) och arts 
(kulturvetenskaperna). Alltså, kultur och hälsa måste bedömas och värderas utifrån både 
science och arts. Tyvärr är detta ett problem idag. Det vi kallar för evidens utgår nästan 
uteslutande från normer och värderingar som är baserade på science, det vill säga på 
naturvetenskapliga normer och värderingar. Springet visar också att det är uppenbart att typ 
av metod, aktiviteter, typ av initiativ och resultat beror på de lokala sammanhangen, som 
exempelvis i Helsingborg med dess specifika kulturutbud och modellen Kultur på recept.  
 
Därför menar Springet:  
 
 Att följa en bestämd mall fungerar inte, eftersom det tenderar att undergräva ett 
 centralt drag i konsten: kreativitet. Ännu viktigare är kanske att de flesta  aktiviteter 
 handlar om att människor deltar i en kreativ handling, ofta för första  gången i 
 deras liv. Det i sig skapar en känsla av att man själv behärskar något  och att man 
 växer som människa tillsammans med andra. (s 261) 
 
I Kultur på recept fanns många deltagare som tidigare nyttjade ytterst lite eller inget alls av 
det kulturutbud som finns i Helsingborg. Flera deltagare berättade också om att de växt som 
människa och den känsla av lycka och välbefinnande som uppstått genom att de tillsammans i 
gruppen på kort tid lärt sig att exempelvis spela instrumentet ukelele. När modellen ska 
bedömas och innehållet i aktiviteter värderas, är det viktigt att beakta de specifika ramarna 
och förutsättningarna. Detsamma gäller om modellen ska användas på andra håll i landet. 
Modellen bör vara en inspiration som man utgår från och där man tar lärdom av vissa delar, 
vilket Springet också framhåller ”Att följa en bestämd mall fungerar inte…”.  
 
 
Något om fysiologi, neuroscience och Kultur på recept 
 
Neurofysiologen Antonio Damasio (2010, 2003, 2004 och 2000) fokuserar på känslornas 
betydelse och neurobiologen Zemir Zeki (2009) studerar konst för att förstå hjärnans 
uppbyggnad. Båda tangerar upptäckter som nobelpristagaren Arvid Carlsson och andra har 
gjort, där dopamin och oxytocin framhålls ha betydelse för välbefinnande. När kroppen 
fungerar problemfritt beter människan sig på ett speciellt sätt. Hon nalkas andra personer med 



8	  
	  

lätthet, är avspänd med öppen kroppshållning, ansiktet uttrycker tillförsikt och kroppen 
producerar kemiska ämnen som endorfiner, som är lika osynliga för blotta ögat som de 
signaler som hör samman med smärt- och sjukdomsreaktioner, framhåller Damasio. Sådana 
resonemang kan vi också finna inom samhällsvetenskaplig forskning om emotioner och 
känslor . 
 
Damasio (2010) har fokuserat sin forskning på att förstå och förklara hur våra känslor är 
neurologiskt uppbyggda. Enligt honom utgör vårt känsloliv basen för att vi ska kunna 
bedöma, tolka, uppleva och fatta beslut. Här väljer jag att visa på ett litet utsnitt av många 
möjliga kopplingar mellan Kultur på recept och hans forskning. Damasio skiljer på emotioner 
och känslor. Emotioner är något som konstrueras i vad jag kallar för mellanrum och som 
påverkar oss som individer. Det är symboler i egenskap av ord, händelser och objekt som 
framkallar emotioner. Hans poäng är kopplingen mellan det sociala och utifrån kommande 
signaler som tolkas och upplevs. Signalerna är emotioner som omsätts till fysiologiska 
processer i form av känslor. Dessa, till skillnad från emotioner, är fysiologiska processer som 
äger rum i vår kropp. Det är med hjälp av hjärnans bearbetning av emotioner som känslor 
omformas till fysiologiska processer. Vi säger att vi kan känna det i magen, att vi har en 
magkänsla av något.  
 
När Damasio lyfter fram emotioner och känslor som elementära grundprocesser hos 
människan samt överlevnad och välbefinnande som två viktiga drivkrafter för handlingar, 
pekar Zeki (2009) på hur konst och kultur spelat en viktig roll i människors samhällen under 
årtusenden. Om kultur har funnits under många årtusenden så borde den fylla någon form av 
funktion hos människan. Genom att ta konst som utgångspunkt försöker Zeki förstå hjärnans 
processer utifrån frågan om konstens betydelse för människan. Han menar att hjärnans 
funktion är att skapa mening för de signaler som den mottar. Detta sker genom att vi använder 
olika koncept som processas mot det som vi ser i vår omgivning. Meningsskapande i 
mellanrum är processer som, menar jag, även han pekar på. På så sätt är vår bild av 
omgivningen eller ett objekt aldrig en exakt kopia utan kräver en tolkning som också blir till 
upplevelser, vilket framgår i de olika berättelserna ovan.  
 
En intressant aspekt av Kultur på recept är att deltagarna nästan uteslutande fokuserat på 
aktiviteterna som något positivt. Det har inofficiellt varit bannlyst att i gruppen prata om 
sjukdom och det negativa. Ibland har det framkallats känslor som upprört, men beskrivningen 
har ändå gjorts i ljusa färger. Centrum har varit vad som hänt vid aktiviteterna, de tolkningar 
som gjorts och de känslor som framkallats i de specifika kultursammanhangen utifrån 
modellen Kultur på recept. Konstarter, platser, deltagare och kulturpedagoger ger upphov till 
emotioner som hos den enskilde deltagaren omformas till för denne specifika känslor. Dessa 
emotioner uppstår i de mellanrum som skapas av platsen, deltagaren och kulturen. Emotioner 
kan också förstås som att något tillskrivs meningen vid kulturaktiviteten. Det krävs dock att 
deltagaren är mentalt närvarande, ser det som intressant att delta i aktiviteten och därigenom 
konstruerar mening som gör det möjligt att ta till sig emotionerna samt omvandla dessa till 
fysiologiska känsloupplevelser.   
 
Det finns all anledning att påpeka att Kultur på recept kan uppfylla en del av grundläggande 
neurobiologiska behov i form av överlevnad och välbefinnande, vilket i sin förlängning kan 
ha effekter på upplevelser och känslor som exempelvis tillfredsställelse, lust och glädje 
(Damasio 2000). Enligt Damasio är, något enkelt uttryckt, varje organism inriktad på 
överlevnad med välbefinnande. Deltagarna berättar om Kultur på recept i ljusa färger där 
kultur, kulturpedagoger och de övriga deltagarna samt själva aktiviteterna ingår i ett 
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emotionellt och känslomässigt sammanhang. Detta kan vara ett stöd för uppfattningen att 
tillfredsställelse, lust och glädje har framkallats genom aktiviteterna, även om de varit 
utmanande.   
 
 
Kultur på recept som aktiviteter och flöde 
 
Kultur på recept innebär en mängd olika aktiviteter som deltagarna är delaktiga i. Varje 
aktivitet är knuten till en specifik plats, en viss tid och är uppbyggd på ett antal handlingar 
som sker utifrån ett register av möjliga begynnelsepunkter. Aktiviteter inom ramen för Kultur 
på recept är på så sätt ett flöde av handlingar som griper in i varandra och alltid äger rum i ett 
sammanhang. De är alltid skapade av de ramar vi lever inom samtidigt som de konstruerar 
villkoren för framtida handlingar (Bourdieu 1997; Chia & Tsoukas 2002; Orlikowski 2002). 
Därmed framträder också tid som en viktig aspekt att beakta. Tid innehåller just variationer, 
förändringar och överraskningar, ”tid är uppbyggnad” (Prigogine & Stingers 1985 s 22).  
Ovanstående kan exemplifieras med följande exempel. När en deltagare bestämde sig för att 
vara med på en aktivitet på Sofiero, så var detta ett val, en handling som ledde till ett antal 
ytterligare handlingar innan han/hon anlände till Sofiero (kungens semester residens). 
Handlingar, som i något fall innebar utmaningen att gå till bussen, ställa sig i busskön, stiga 
ombord och betala och därefter sätta sig i en stol och tillsammans med andra människor åka ut 
från stan mot Sofiero. Väl på Sofiero utgör platsen, andra deltagare och kulturpedagogen 
ramen för den enskildes möjliga handlingar.  
 
I berättelserna framträder kulturaktiviteterna varken som ett enskilt fenomen eller som en 
medicin som ska bota. Det är däremot tydligt hur kultur möjliggör skapande av relationer, 
mellanrum, som ska fyllas med ett meningsfullt innehåll. Innehåll, som utifrån berättelserna 
kan beskrivas med ord som glädje, vällust och utmaning. Kultur på recept, i form av 
aktiviteter, framträder som skapande av mellanrum där det även sker konstruktioner av tillit, 
gemenskap och utmaningar. Sociala träningsarenor skapas genom deltagande, nya dörrar 
öppnas och negativa rutiner i vardagen kan brytas med hjälp av tolkningar och upplevelser av 
kulturaktiviteterna. Flera sådana exempel framträder i berättelserna. Kultur på recept bidrar, 
inte minst, till spontana samtal mellan deltagarna, som för vissa även är utmanande. Detta är 
effekter som vi genom att studera berättelserna och genom observationer av vad som hänt vid 
aktiviteterna, klart kan se och konstatera. Huruvida detta räcker för att bli frisk och återgå till 
ett arbetsliv omfattas inte av denna rapport. Dock är tendensen det salutogena där 
friskfaktorer är i fokus (Bringsén 2010).  
 
Att må psykiskt dåligt och ha värk handlar, något förenklat, om negativa känslor. Kultur på 
recept ger en möjlighet till att positiva känslor konstrueras, som kan balansera de negativa. 
Kultur på recept framträder som gemensamhetsarenor där relationer skapas och där ny 
mening konstrueras. Kultur, med hjälp av kultur-pedagoger, bidrar till att positiva känslor av 
gemenskap skapas som, när det är som bäst, kan beskrivas som upplevelser av välbefinnande. 
Den andra gemensamhetsfaktorn är den om sjukdom som förenar, men som inte tillåts att 
lyftas fram i gruppen. Hur kan vi sammanfatta ovanstående? Vad är det som händer inom 
Kultur på recept?  
 
 
 

En förståelsemodell 
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Varje aktivitet innehåller tre delar:  
a/ deltagare i Kultur på recept  
b/ kultur och kulturpedagogerna (sång, litteratur, tavlor, skulpturer, färga tyg i olika mönster, 
byggnader etcetera på Fredriksdal och Sofiero)  
c/ det sammanhang där aktiviteten äger rum.  
 
Tillsammans utgör dessa tre delar ett ramverk som konstruerar mellanrum som varje individ 
måste fylla med ett meningsfullt innehåll. Dessa konstruktioner av mening är, något enkelt 
uttryckt, processer som framkallar upplevelser av utmaningar, känslor och vidhängande 
fysiologiska processer. Dessa kan bidra till känslor av väl-befinnande som sedan kan 
användas som resurser för att hantera ohälsa och för att ta sig ur depressioner. Modellen i 
figur 2 visar på dessa processer.  
 
Figur 2: Modell över de socialpsykologiska processerna och mellanrummet. 

	  

	  

	  

 
Figur 2 är en stillbild av något som är så mycket mer komplext. Även om en stillbild kan ge 
riktning är det inte den faktiska bilden av vad som faktiskt har hänt. Det som faktiskt hänt är 
processer och därmed flöden där tid och handlingar är innehållet. Det som har hänt är så 
mycket mer komplext än en stillbild. Nedanstående bild av ett lejon i Afrika är bara ett 
exempel på hur en bild eller ett foto är avskalat. Tänk även in syrsorna, fåglarna, lukten och 
de andra lejonen som fanns runt det fotograferade lejonet. Det är i dessa utrymmen som 
mening och känsla av välbefinnande konstrueras tillsammans med sammanhanget. En modell, 
som figur 2 visar, kan alltid bara vara en liten aspekt av verkligheten. Berättelser är något 
mer. Tillsammans kan dock stillbild och berättelser visa i vilken riktning Kultur på recept har 
gått.  
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Bild 1: Lejon i Afrika.                                                                Foto: Sören Augustinsson 

 
Mellanrum, responsorium och komplexitet för välbefinnande  
 
Att något sker i relationer mellan deltagare och mellan deltagare och kultur är relativt 
oomtvistat. Det är dock problematiskt att beskriva att relationer är mellanrum där något sker i 
ett ständigt flöde. Augustinsson och Ericsson (2011 s 141) skriver så här om vad ett 
mellanrum är: 
 
I allmänhet använder vi ordet relation för att beteckna förhållandet mellan två punkter; en 
relation mellan människor, mellan människa och teknik, mellan människa och natur, mellan 
läsare och text och mellan konstverk och betraktare. Ingen relation utgörs emellertid bara av 
ett rakt streck. Relationen bör snarare ses som ett rum mellan två punkter, ett mellanrum, där 
något försiggår. Detta något utgörs av rörelse. 
 
I avsnittet om process beskrevs mellanrum som processer i form av flöden och rörelser. 
Kontentan är att modellen är en ögonblicksbild, en stillbild av något som egentligen inte låter 
sig fångas. Vi fryser rörelsen, medan verkligheten är som en film där rörelse och tid hela tiden 
är närvarande. Aktiviteterna i Kultur på recept har varje sekund konstruerat en mängd nya 
mellanrum för deltagarna, mellanrum som lika snabbt fyllts med meningsfullt innehåll, ibland 
medvetet, ibland helt omedvetet.  
 
Johan Asplund (1992), sociolog, beskriver mellanrum som ett responsorium där responsivitet 
och socialitet är det sociala livets elementära former. Avsaknad av responsivitet kallar han för 
responslöshet och avsaknad av socialitet asocialitet. Om detta överförs till punkterna ovan; a/ 
deltagare, b/ kultur och c/ sammanhang så framträder responsorium mellan dessa punkter. 
Processen är responsivitet.  
 
Inom modellen Kultur på recept bidrar kulturaktiviteterna till ett breddat responsorium med 
en ökad grad av responsivitet mellan deltagare och konst såväl som mellan deltagarna. Graden 
av komplexitet ökar därigenom, vilket ställer krav på anpassning, hantering och därmed 
konstruktioner av mening. Men vad är komplexitet? Inom komplexitetsforskningen skiljer vi 
på det enkla, det komplicerade och det komplexa. Dessa tre begrepp står i förhållande till grad 
av rutin, kontroll och kända saker. Detta återges i figur 3 nedan.  
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Figur 3: Grad av komplexitet efter Gell-Mann 1997, s. 86; NØrretranders 2002, s. 111; Perrow 1967, 
s. 196.    

	  

Den högsta graden av komplexitet uppträder i zonen mellan det regelbundna/ordnade och det 
oregelbundna/oordnade. Här är informationsinnehållet som störst och möjligheter till 
anpassning till nya situationer som bäst. När det ordnade dominerar i för hög grad kallas 
systemet fruset, vilket innebär att det svårligen kan förändras av sig självt. Ett fullständigt 
ordnat system är alltså i princip ett dött sådant. Det är som Olga Tokarczuk skriver i sin 
roman ”Löparna”: 

 
Stående uppe på skyddsvallen, försjunken i strömmen, insåg jag – alla risker till trots – 
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. 

 
Det eviga är möjligt genom en anpassningsförmåga till nya sammanhang och situationer. Med 
alltför många rutiner kommer individen att ”förfalla, degenerera och förvandlas till aska”, 
som Olga Tokarczuk skriver. När det är för lite ordning är systemet disintegrerat och kan inte 
längre fungera funktionellt, alltså kaotiskt. Poängen är att normaltillståndet, sett över tid, är 
zonen där vi pendlar mellan det regelbundna och det oregelbundna. En strävan efter att 
kontrollera och på förhand definiera vad som ska ske, är alltså, även biologiskt, inte 
eftersträvansvärt. Även vår kropp fungerar utifrån dessa principer. Exempelvis är ett hjärta, 
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som slår absolut jämt, symtom på ett problem. Ett friskt hjärta slår ojämnt. Den punkt, eller 
rättare sagt den zon som finns mellan det ordnande och det oordnade, kallas ofta för the edge 
of chaos. Där är systemet ständigt i rörelse, men dock inte i upplösning (McMillan 2004, s. 
22). Att manövrera på the edge of chaos, där det regelbundna finns gemensamt med det 
oregelbundna, är hälsosamt (Bird 2003; Weick 1995).  
 
Ett, av många exempel på konkret tillämpning, är Aldwin (2009) som är stressforskare och 
som tidigt argumenterade (1994) för denna typ av modell som innebär att stressymtom 
hanteras genom att man lär sig hantera en mångtydig verklighet. Vi bör utmanas av 
komplexitet, inte av det enkla och förutbestämda. Vi lär oss inte att hantera en problematisk 
vardag genom att isolera oss från komplexitet, tvärtom kräver behandling att vi utmanas i 
situationer som liknar vardagslivet. Kultur på recept kan definitivt beskrivas som en sådan 
situation. Utan undantag återkommer i intervjuerna med deltagarna den positiva upplevelsen 
av att utmanas och att klara av utmaningar. Det är här som Kultur på recept har ett viktigt 
bidrag – att under ordnade former ge möjligheter till utmaningar.  
 
Genom komplexitetsvetenskaperna kan vi också få förståelse för att komplexitet, där slump 
och mångtydigheter tillåts, är bra för människan (Ericsson 2010). Komplexitet innebär att ett 
fenomen samtidigt innehåller det kända och det på förhand okända. Det vi ibland kallar för 
slump kommer väl till användning här. Väder är ett bra exempel på en hög grad av 
komplexitet. Samma slags argumentering kring behovet av spänningssituationer och därmed 
argument för komplexitet hittar vi hos biologen Richard Bird och nobelpristagaren Ilya 
Prigogine. De hävdar att det ordnade, det som följer regler, det kända och kontrollerbara, 
leder till negativa följder för människan. Denna ordnade tillvaro står i stark konstrast till det 
som erbjudits i aktiviteterna inom ramen för Kultur på recept, där just utmanande aktiviteter 
tycks ha bidraget till känslor av välbefinnande.   
 
Det är alltså i mellanrummet individ, kultur och sammanhang som det verkligt intressanta 
händer och som bidrar till ”något att samtala om”. Det är här vi har våra krav, strukturer, 
möjligheter och värden som tillsammans utgör en gränszon som vi håller oss inom. Är 
innehållet i gränszonen givet händer inte så mycket i mellan-rummet. Men när vi utmanas, 
som att åka buss igen när man inte gjort det på flera år eller bara befinna sig i en miljö man 
inte känner sig hemma i, vidgas zonen. Kultur har en inneboende kraft i sig att kunna vidga 
zonen för meningsskapande. Konstruktion av mening är en kraftkälla som skapas i 
mellanrummet när deltagarna i Kultur på recept deltagit i olika kulturaktiviteter som utmanat. 
Sång, musik, spela teater, läsa litteratur, guidning på Sofiero i snöväder och grisar som 
överraskar på Fredriksdal har bidraget till känslor av välbefinnande genom kravet på 
meningsskapande.  
 
 
Avslutning 
 
Resultatet av processerna inom ramen för Kultur på recept bör ses som positiva om vi ser till 
de berättelser som deltagarna har förmedlat om aktiviteter, tolkningar och upplevelser av 
kulturen. Men det faktiska skeendet i dessa processer är unikt, precis som allt det som finns 
kring bilden på lejonet. Det är därför det är så vanskligt att glömma bort de lokala specifika 
sammanhang där mellanrum ständigt konstrueras med ny mening. Därför bör också modellen 
betraktas på samma sätt. I inledningen beskrevs organiseringen av projektet (se figur 1). 
Denna är också en statisk bild av en samverkan (Huxham & Vangen 2010; Lindberg & 
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Czarniawska 2006;) som även den innehåller rörelse och mellanrum som skapas och kräver 
meningsskapande (Vangen & Huxham 2003; Weick 1995).  
 
Sammanfattningsvis har modellen Kultur på recept visat sig vara möjlig att fullfölja med gott 
resultat. Deltagarna har genom Kultur på recept fått möjliga resurser som kan användas i en 
fortsatt rehabilitering. Det är viktigt att inte se kultur och individ som två ändpunkter. Istället 
är det angeläget att lyfta fram det som sker i de mellanrum som projektets form skapade. 
Innehållet i dessa mellanrum är gynnsamma processer som leder till de resultat som 
framträder i deltagarnas berättelser. Sammanhanget, samtalen, kulturpedagogerna och kultur 
vävs samman i virvlande processer i vars virvel resurser kan konstrueras beroende på 
deltagarens bakgrund och behov. Kultur har en viktig roll, vilket är precis det som forskning 
om kulturens betydelse för människan visar på. Kultur, gruppen och samtalen är formen som 
Kultur på recept har haft. Detta inbjuder till meningsfulla aktiviteter tillsammans med andra 
som kan ge goda återverkningar – att det bildas regenererande resurser som bidrar till 
gynnsamma förutsättningar för rehabilitering. Detta sett ur andra perspektiv än den ofta 
förekommande forskningen utifrån science, som dock är viktig. Detta har denna artikel 
bidraget med.  

Kultur på recept är inte rehabilitering per definition, utan ett verktyg som tillsammans med 
andra kan hjälpa individen att komma tillbaka till både arbetsliv och liv. Kultur på recept som 
modell har visat sig att fungera, men fler projekt som beskrivs och tolkas från andra 
perspektiv än bara science krävs där både modell och deltagarnas tolkningar och upplevelser 
sätts in i en ram som kan bestå av komplexitetsteoretiska och närliggande utgångspunkter.    
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