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Sammanfattning 

Tidigare forskning har visat att kultur kan bidra till och även främja hälsa (Clift, 2012). 
Norrbottens läns landsting har som mål att stärka norrbottningarnas hälsa med hjälp av kultur. 
Syftet med detta examensarbete var att genom intervjuer studera chefers uppfattningar om 
betydelsen av samt förutsättningarna för kultur i vården på hälsocentralerna i Luleå och Boden 
samt hur informationsmaterialet Kulturhälsoboxen har tagits emot. Kulturhälsoboxen har 
skickats ut till alla hälsocentraler i Sverige, men ingen uppföljning har gjorts. Frågeställningarna 
rörde vilka möjligheter och hinder, som chefer känner inför ett införande av kultur i vården. 
Antonovskys (1991) modell KASAM har använts vid tolkning av intervjuerna. Resultaten visar 
att det viktigaste är att när något införs i verksamheten får inte detta kräva för mycket av den 
begränsade resursen tid. Kulturhälsoboxen var en överraskning för de flesta av de intervjuade. 
Trots detta har många läst eller bläddrat i böckerna och spridit dem vidare till sin personal. 
Många ansåg att kulturella aktiviteter kan ge meningsfulla psykosociala effekter för patienter. 
Några ville ha mer evidens för hälsofrämjande effekter, vilket alltid är viktigt inom vården.   

       Nyckelord: Hälsofrämjande, psykosocialt, evidens, hanterbarhet 

Abstract 

Projects have previously shown that culture can contribute to, and even, promote health (Clift, 
2012). Norrbottens läns landsting aims to strengthen the health for people in Norrbotten 
through culture. The aim of this thesis is to study, through interviews, managers' perceptions of 
the importance of, and the conditions for, culture in healthcare at health centers in Luleå and 
Boden and how the information material Kulturhälsoboxen has been received. 
Kulturhälsoboxen is sent to all health centers in Sweden, but no follow-up has been done. The 
questions were about which opportunities and obstacles that manager feels about the inclusion 
of culture in health care. Antonovsky's (1991) model SOC has been used in the interpretation 
of the interviews. The results show that the most important thing was, that when something is 
introduced into the business should this not require too much of the limited resource of time. 
Kulturhälsoboxen was a surprise to most of the interviewees. Despite this, many have read or 
browsed the books and spread them on to their staff. Many felt that cultural activities can 
provide meaningful psychosocial effects for patients. Some wanted more evidence for the health 
benefits, which always is important in health care. 

       Keywords: Health promotion, psychosocial, evidence, manageability 
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Inledning 

Kultur med koppling till hälsa är ett forskningsområde, som har kommit starkt de senaste åren. 
Intresset har väckts i och med att det både har gjorts och i dagsläget (april, 2015), görs projekt 
på hälsocentraler/vårdcentraler runt om i landet. Kunskapen har ökat inom området genom 
projekt som har visat att kultur kan bidra till och även främja hälsa. Ett projekt genomfördes i 
Norrbotten under 2010 – 2011 (NLL, 2011) där resultatet blev att deltagarna fick mer styrka, 
energi och framtidstro. Trots detta goda resultat så har inte kultur implementerats på 
hälsocentralerna.  

Norrbottens läns landsting (NLL) har som mål att kultur ska stärka norrbottningarnas hälsa och 
arbetar för att kultur ska bli ett verktyg i vården. För att nå detta mål behöver nya vägar tas i 
samarbete med andra (NLL, 2015). 

Initiativ från regeringen 
Regeringen har gett Statens kulturråd i uppdrag att sprida information och öka kunskapen om 
kulturens värde för människor, då forskning har visat att deltagande i kulturella aktiviteter ger 
förbättrad hälsa (Kulturdepartementet, 2009). Regeringens mål och visioner för folkhälsan är 
desamma som för hälso- och sjukvården, d.v.s. att människor ska få en behovsanpassad, 
tillgänglig och effektiv vård av god kvalitet (Socialdepartementet, 2014).  

Gabriel Wikström, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister, skriver i en debattartikel att även 
om Sverige generellt har en god sjukvård finns det områden där den behöver bli bättre. Han 
kommer nu under 2015 att åka runt i Sverige och träffa alla landstingsledningar för att 
informera sig om hur situationen ser ut för deras län. Vid tillfället kommer Wikström att 
presentera de områden, som behöver prioriteras strategiskt, och ett område är att vården måste 
bli bättre på att systematiskt arbeta både förebyggande och hälsofrämjande (Wikström, 2015, 13 
april).  

I början av 2013 bytte vårdcentralerna i Norrbotten namn till hälsocentraler och färgen på både 
arbetskläder och loggor byttes från blått till orange. I och med namnändringen gav Landstinget 
en tydlig signal till både personal och patienter att sjukdom inte bara ska kunna botas, utan ska 
även kunna förebyggas med hjälp från hälsocentralen. Metoder som erbjöds då var 
rökavvänjning, fysisk aktivitet på recept och hälsosamtal (Nyberg, 2013). 

Enligt Högskoleförordningen (SFS 1993:100) krävs att en person, som ska bli examinerad som 
läkare ska kunna ”visa förmåga att initiera och genomföra hälsofrämjande och förebyggande 
arbete inom hälso- och sjukvården för såväl enskilda som grupper av patienter”. Liknande krav 
gäller även för sjuksköterskor, psykologer, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. 
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Effekten av kulturaktiviteter på hälsa 
Värdet för hälsan av att delta i kreativa kulturaktiviteter har visats i flera undersökningar (Clift, 
2012), men än finns det utmaningar kvar. Utmaningen att gå från teori till praktik är stor då 
kopplingen mellan kultur och hälsa har många sidor. Sjukvården är van att ta till sig det som är 
evidensbaserat och etiskt och därför tror forskarna att en utvidgning av området kommer att ske 
genom småskaliga projekt. Dessa kommer troligen att vara effektiva gällande kostnader och 
även kunna påvisa mätbara hälsoeffekter. Clift (2012) tar upp att det i vissa hänseenden kan 
vara svårt att rättfärdiga att människor behöver kultur, då det finns saker som enligt många kan 
ses som mer värdefulla. Många individer lever i fattigdom med få tillgångar och bor i dåliga 
bostäder, har dåligt med mat och vatten och begränsad tillgång till sjukvård, vilket påverkar hur 
de mår. Forskning har dock visat att även dessa individer kan öka sitt välbefinnande och sin 
livskvalitet genom kulturaktiviteter (Clift, 2012). 

Värdet för hälsan kan även bestå en lång tid efter att personen deltagit i ett program med 
kulturella aktiviteter (Stickely & Eades, 2013).  

En studie som gjorts på patienter med mild till medelsvår depression visade att musikterapi är 
en bra kompletterande metod till den sedvanliga psykoterapin (Castillo-Pérez, Gómez-Pérez, 
Velasco Calvillo, Pérez-Campos, & Miguel-Angel, 2010). 

Projekt och forskning utomlands 
 London. I London har ett stort fyraårigt projekt med början 2007 ägt rum för hälsa och 
mentalt välbefinnande. Projektet kallades Well London (Crane, Ings, Taylor, & Cameron, 
2013). Projektansvariga ansåg att alla aktiviteter inte passar alla, därför genomfördes projekten 
inom många områden exempelvis dans, måleri, parader, kommunala skulpturer och poesi. 
Artister från olika konstnärliga områden blev ledare för grupperna. Sjukvården backade upp 
projektet och sa att människor behöver ändra sin livsstil för att bli mer hälsosamma och att 
kreativitet kan öppna upp individers förmåga till förändring. De såg problemet i att kultur inte 
var tillgängligt för alla, utan mest för de mest priviligierade i samhället (Crane et al., 2013). 

För att undersöka hur deltagarna påverkades av de kreativa aktiviteterna användes 
semistrukturerade frågeformulär på plats vid aktiviteten. Som referensram användes den 
evidensbaserade “Five ways to wellbeing”, som grundar sig på 400 forskares arbete om hälsa och 
välmående, och som består av två huvuddelar; att fungera bra och må bra. Detta arbete gav 
upphov till fem enkla sätt/beteenden att öka sitt välbefinnande. Dessa var att anknyta, 
uppmärksamma, vara aktiv, ha ett fortsatt lärande och att ge. Gemensamt för dessa är att de ger 
positiv feedback, som ger en känsla av ökat välbefinnande. Dessa beteenden uppstod när 
personer deltog i kulturella projekt. Deltagarna fick band till varandra under processen, de 
reflekterade över vad de hade gjort, de var fysiskt aktiva, de lärde sig nya saker och färdigheter 
och deltagandet kunde ge bättre självförtroende och ge bättre empatisk förmåga. Personer som 
är aktiva och är engagerade i något med andra söker sig mer sällan till vården och behöver färre 
medicinska åtgärder (Crane et al., 2013). Utvärderingen visade att det var viktigt för deltagarna 
att handledarna höll en hög kvalitet, framför allt i hur handledarna betedde sig mot dem. 
Deltagarna ville bli respekterade, få uppmärksamhet, bli bekräftade och känna att någon tog 
hand om dem. Förhoppningar hos de som gjorde undersökningen är att en fond byggs upp för 
att det gemensamma arbetet mellan olika professioner ska kunna fortsätta för att förbättra den 
allmänna hälsan. Även om det finns evidens för att de bidragsstödda kulturprojekt som har 
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genomförts har gett goda resultat finns tendenser att aktiviteterna upphör så snart bidragen 
upphör (Crane et al., 2013).  

 
Norge. En norsk studie som genomfördes under åren 2006 till 2008 har visat att både 

kvinnor och män, som deltog i kreativa kulturella aktiviteter eller som såg på exempelvis en 
konsert eller teater fick bättre hälsa, blev mindre oroliga och deprimerade samt fick större 
känsla av nöjdhet i livet (Holmen, 2012). Studien ingick i en större undersökning i Nord-
Trøndelag. Data inhämtades via omfattande enkäter om kulturella aktiviteter och just i denna 
del av undersökningen deltog 17932 kvinnor och 14928 män. Enligt forskarna var det en 
utmaning att bestämma vad kultur är och de använde sig därför av Unescos definition som 
säger att kultur är inte bara konst och litteratur utan även en livsstil som innefattar etik, fysisk 
aktivitet, andlig övertygelse och mänskliga rättigheter (Holmen, 2012). 
 
Att studien skulle visa skillnader inom olika socioekonomiska grupper hade forskarna räknat 
med och resultaten har justerats med hänsyn till detta. Studien visade att män och kvinnor fick 
olika resultat beroende på vilken aktivitet de deltog i. Män fick en klart bättre effekt om de gick 
och såg på något oavsett om det handlade om teater, film, sport, musik eller kyrkor, och det 
visade sig att det kunde vara bättre för dem än att delta i kreativa kulturella aktiviteter. Kvinnor 
visade den tydligaste skillnaden i förbättring av hälsa om de såg på sportevenemang eller deltog i 
kreativa kulturella aktiviteter som sång, musik, teater, dans och uteaktiviteter eller träning. Det 
sammantagna resultatet var att ju oftare individer deltar i kulturella aktiviteter desto bättre 
upplever de att de mår, och detta gällde oavsett om de deltog aktivt eller om de var mottagare av 
kultur (Holmen, 2012).  
 

Projekt och forskning i Sverige 
Kulturhälsoboxen. Ett projekt i Stockholm finansierat av Svenska Postkod-Lotteriets 

Kulturstiftelse, Center for Social Sustainability och 1,6 & 2,6 miljonersklubben har resulterat i 
att alla hälsocentraler i Sverige har fått/ska ha fått en så kallad Kulturhälsobox (Bojner Horwitz, 
2014), vilken innehåller sex böcker om aktuell forskning i ämnena musik, dans, teater, film och 
bild samt stillhet. Böckerna kom till i samband med ett forskningsprojekt om kvinnor 
sjukskrivna för utmattning, som fick så kallade kulturpaket bestående av filmvisning, interaktivt 
drama, dansimprovisation, mindfulness och stillhetsövningar, show och musik samt röst och 
bildimprovisation. Resultaten av projekten visar att kvinnor som har fått dessa kulturaktiviteter 
har mått bättre, blivit mindre irriterade och tänkt bättre. Under projektet fick deltagarna prova 
på olika kulturaktiviteter och vilken aktivitet som passade bäst var individuellt. En slutsats var 
att genom att delta i kulturaktiviteter kan det bli lättare att nå sina känslor, den så kallade 
känslohjärnan, vilket är en förutsättning för att kunna ta in information (Bojner Horwitz, 
2014). Syftet med böckerna är att sprida kunskap om projektet och den forskning som har 
genomförts. Avsikten är att de ska finnas tillgängliga för patienter, anhöriga och personal.    

Kultur på recept. Under 2009 startade två projekt som finansierades av 
Socialdepartementet. Ett projekt startade i Västerbotten (Janlert, & Littbrand, 2011), som 
handlade om kultur i vården med fokus på anställda som sökt sig till företagshälsovården på 
grund av stressrelaterade besvär. Resultatet blev att deltagarna upplevde en minskad stress, hade 
lättare att varva ned och sov bättre. Ett annat projekt som startade i Helsingborg hade fokus på 
patienter. Grupper av sjukskrivna har träffats två eller tre gånger i veckan under tio veckor, då 
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de har fått prova på olika kulturella aktiviteter såsom dans, musik, teater, sång, konst. Ibland 
har de deltagit själva och andra gånger har de sett på andras verk. Detta projekt resulterade i att 
Region Skåne nu avser att implementera kultur som ett verktyg i vården i hela regionen, den så 
kallade Kultur på recept 2.0 Skånemodellen. Detta är ett samarbete mellan Region Skåne, 
Finsam Helsingborg och Helsingborgs stad. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ingår 
även de i samarbetet (Region Skåne, 2015). Andra landsting har nu tagit efter, bland andra 
Jönköping och Södermanland.  

 Kultur för sjukvårdspersonal. Ytterligare ett projekt genomfördes för att se om och hur 
sjukvårdspersonal påverkades av att delta i kulturella aktiviteter (Bygren et al, 2009). Resultaten 
visade att det åtta veckor långa programmet gav deltagarna ökad livskraft, ökad social förmåga 
och en bättre psykisk hälsa.   

 

Vårdpersonals syn på det hälsofrämjande arbetet i vården 
Hälsofrämjande är ett begrepp, som både kan vara diffust och svårt att koppla till det praktiska 
vårdarbetet. En pressad arbetssituation ses som det största hindret för att arbeta 
sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande i vården, men även otydliga mål och att det saknas 
riktlinjer ses som hinder (Johansson, 2010). En pressad arbetssituation upplevs av många, 
speciellt de som arbetar på vårdcentraler. De faktorer som personalen tror skulle kunna öka 
förutsättningarna är mer tid för reflektion och utvecklingsarbete, mer tid för direkt 
patientarbete och mer personal. Ledare som är kompetenta och har ett tydligt intresse för 
medarbetarnas hälsa är även viktigt för att öka personalens förutsättningar. Det finns vissa 
yrkeskategorier som verkar vara mer intresserade än övriga av det hälsofrämjande arbetet och 
dessa är psykologer, arbetsterapeuter och sjukgymnaster (Johansson, 2010). 

 

KASAM - känsla av sammanhang 
KASAM-Känsla av sammanhang utvecklades av Aron Antonovsky (1991). I teorin används de 
tre begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Balansen mellan dessa tre 
komponenter påverkar hur en individ kommer att hantera problem som han/hon ställs inför 
och till vilken grad problemet kommer att påverka individens psykiska välbefinnande. En 
person med stark känsla av sammanhang, KASAM, har lättare att hantera problem och göra 
dem begripliga och till och med meningsfulla ibland (Antonovsky, 1991). 

När en individ får reda på att en förändring är på gång genom ett inkommande stimuli görs en 
första bedömning om detta är en stressor eller inte. Individer med högt KASAM har troligtvis 
en högre benägenhet att klassificera stimuli som en icke-stressor, vilket reducerar en möjlig 
spänning som hade kunnat resultera i stress. Nästa bedömning görs när stimulus redan har 
bedömts som en stressor. En bedömning om hur farlig eller långvarig denna stressor kommer 
att bli görs, och individens KASAM påverkar hur denna bedömning blir. En individ med högt 
KASAM kommer att tänka att situationen kommer att lösa sig på ett relativt oproblematiskt sätt 
och att spänningen inte kommer att bli långvarig (Antonovsky, 1991). 

 



5 

 

Begriplighet. Individer som upplever att stimuli, som kommer utifrån eller inifrån är 
begripliga har även en god förmåga att göra bedömningar av det som de förväntar är 
förutsägbart. Även överraskningar som möter dem kan hanteras, och även när det handlar om 
svåra påfrestningar. Motsatsen råder när individen upplever att han/hon alltid är otursförföljd 
(Antonovsky, 1991). 

Hanterbarhet. Hur hög hanterbarhet en individ kan anses ha beror på hur väl han/hon 
anser att han/hon kan möta krav, hur han/hon klarar av det själv eller med hjälp av andra som 
han/hon har högt förtroende för. När individen inte upplever sig kunna hantera situationer 
upplever han/hon istället sig vara ett offer för omständigheterna (Antonovsky, 1991). 

Meningsfullhet. Är den komponent som bidrar till individers ökade motivation och ger 
ett ökat engagemang. De som har en svag känsla av meningsfullhet ser situationer oftare som 
ovälkomna och ser dessa som bördor till skillnad mot den individ som har en hög känsla av 
meningsfullhet och som ser nya situationer som utmaningar och gör sitt bästa för att klara av 
dem (Antonovsky, 1991).  

Kulturhälsoboxen  
Kulturhälsoboxen (Bojner Horwitz, 2014) har/ska ha skickats ut till alla hälsocentraler i Sverige, 
men det är ingen som vet hur dessa har tagits emot, i alla fall inte, i Norrbotten. Om någon har 
läst dessa eller om de används på hälsocentralerna kan inte sägas, då ingen har en övergripande 
bild gällande detta. Hur böckerna i dagsläget är placerade är också oklart. 

Syfte och frågeställning 
Syftena med detta examensarbete är att genom intervjuer studera chefers uppfattningar om 
betydelsen av, samt förutsättningarna för, kultur i vården på hälsocentralerna i Luleå och 
Boden samt att ta reda på hur Kulturhälsoboxen har tagits emot. Frågeställningarna är vilka 
möjligheter och hinder som chefer känner inför ett (eventuellt) införande av kultur i vården.  
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Metod 

Intervjupersoner 
De som valdes ut för intervjuerna var verksamhetschefer, enhetschefer och sektionsledare på 
hälsocentraler i Luleå och Boden. Dessa personer leder personalen och har därmed en viktig 
roll vid eventuella förändringar på arbetsplatsen, samt att de antogs vara de som tagit emot 
Kulturhälsoboxen. Tio individer blev intervjuade. 

Material 
I brevet med förfrågan om intervju fanns även en kort introduktion till Kulturhälsoboxen 
(Bojner Horwitz, 2014), samt en länk som de tillfrågade kunde följa om de ville veta mer om 
Kulturhälsoboxen (Bilaga 1). Ett halvstrukturerat intervjuunderlag med öppna frågor togs fram. 
Frågorna har koppling till ämnets frågeställningar och till faktorerna i KASAM. Frågorna 
kodades in efter begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Bilaga 2). Vid 
inspelningarna användes mobiltelefon. 

Procedur 
Efter att intervjuunderlaget hade tagits fram gjordes en pilotintervju för att fastställa ungefärlig 
tidsåtgång vid intervjuerna. Pilotintervjun tog 16 minuter (i intervjuförfrågan skrevs 25 minuter 
som ungefärlig tidsåtgång). Adresser till cheferna togs fram via landstingets hemsida (nll.se) och 
ett brev med förfrågan om intervju skickades ut till alla chefer. Efter ett par dagar kontaktades 
de via telefon och tillfrågades om de ville delta i den frivilliga undersökningen och fick, då de 
hade valt att medverka välja en tid och plats som passade dem. Chefer från nio av tolv 
hälsocentraler tackade ja till att vara med i undersökningen. På en hälsocentral gavs även 
tillfälle att intervjua en person, som inte var i ledande ställning. Samtliga intervjuer 
genomfördes på den intervjuades arbetsplats i ett enskilt rum. För att alla de intervjuade skulle 
ha liknande utgångspunkt vid intervjun informerades de om både Kulturhälsoboxen (Bojner 
Horwitz, 2014) och kultur på recept i början av intervjun. Information gavs om rätten att 
avbryta utan att ange orsak samt om möjligheten att ångra någon del av intervjun. 
Intervjuunderlaget användes som ett stöd under intervjuerna. Om den intervjuade redan hade 
svarat på frågor innan de hade hunnit bli ställda hoppades dessa över. Intervjuerna tog mellan 
11 och 24 minuter. I slutet av varje intervju tillfrågades de intervjuade om de ville ha 
återkoppling på undersökningen. 

Databehandling 
Inspelningar transkriberades efter intervjuerna samma dag eller efterföljande dag och raderades 
efteråt. En tematisk analys av intervjuerna är gjord, med huvudfokus på teori, men även till viss 
del på empiri. Först kodades svaren efter begreppen begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet men sedan även utifrån begrepp som evidens och patientvärde. 

Avgränsningar 
I denna undersökning låg fokus på chefernas känslor och tankar om kultur i vården. Inga frågor 
ställdes om hur kultur ska införas praktiskt eller om det ska ske genom användande av 
Kulturhälsoboxen, via recept eller på annat sätt. 
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Resultat och analys 

Begriplighet 
Kulturhälsoboxen. De flesta av de intervjuade hade hört talats om Kulturhälsoboxen 

och kände till vad syftet med denna var. Två hälsocentraler hade dock varken sett eller hört 
talas om boxen och trodde inte att de fått den.  

En person hade hört talas boxen innan den kom. Det berodde på att personen prenumererade 
på en hemsida, som skrivit om boxen och att den skulle skickas ut till alla hälsocentraler. Några 
upplevde att det var synd att ingen information hade getts innan, då de upplevde att den bara 
helt plötsligt kom med posten och att de inte ens visste om den var avsedd för dem. En av de 
intervjuade tyckte att det bör ges bättre information innan det skickas ut något annat i 
framtiden. 

Trots att informationen hade upplevts som bristfällig var det några som hade tagit upp boxen 
under sina arbetsplatsträffar. Förutom att många chefer hade bläddrat i den eller läst alla eller 
delar av böckerna så har delar av personalen tagit del av den, vilket var ett av syftena. En person 
hade försökt fånga upp om det finns någon kulturaktivitet, som patienterna är intresserade av 
och kan utveckla.  

En av de intervjuade sade att utseendemässigt är boxen fin och ser ganska påkostad ut och att 
det fanns en rädsla för att hela eller delar av den skulle bli stulna. Denna rädsla bekräftades av 
tidigare erfarenheter med saker som hade blivit stulna. Utformningen på väntrummen och 
vilken överblick det fanns över dessa kunde bidra till rädslan. Detta kan ha varit en av 
anledningarna till att den inte alltid har placerats i väntrum som tanken var från början.  

Kultur på recept. Hälften av de intervjuade hade hört talas om kultur på recept. De 
flesta hade ytliga kunskaper i ämnet. En person sade sig ha diskuterat om kultur på recept med 
andra.  
 

Ämnet kultur. Begreppet kultur kan upplevas lite obestämt och att det har många 
betydelser. Detta bekräftades vid intervjuerna. Det kunde vara svårt att veta var gränsen för 
kultur går. Ord som kom upp vid intervjuerna och som associerades till kultur var färg, form, 
psykologi, stimulans, djur, orange, utsmyckning, teater, musik, dans, rörelse, körsång, kostnad, 
utvecklande, utmanande, upplevelser, färgsättning, sammansvetsande, kreativitet, litteratur, 
konst, arkitektur, hälsa, socialisering, muséet, anslagstavla, välmående, tavlor, nationalitet, 
attraktivitet, intresse, trivsel, intryck, aktivitet, glädje, beroende, känslor, billigt, roligt, opera, 
skrivarkurs, hälsobringande, ishockey, fantastiskt, ofarligt, kyrkan, bra och miljö. Alla dessa ord 
tydde på att de intervjuade hade olika tankar om kultur och att de hade gjort begreppet 
begripligt ur sitt eget sätt att se på kultur. 

 
Att det skulle komma undersökningar om kultur i vården på hälsocentraler var mer väntat eller 
uppskattat av dem med ett eget kulturintresse. Ämnet kunde upplevas mer abstrakt för de som 
arbetade på hälsocentraler och som inte fått Kulturhälsoboxen. De hade inte haft samma 
möjlighet att ta till sig forskningen om hur kultur kan ha en koppling till hälsa. 
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Hanterbarhet 
Möjligheter. Det finns stora möjligheter att sprida information på en hälsocentral. De 

som besöker en hälsocentral kommer från alla samhällsklasser och är i olika åldrar.  

På frågan om vem de anser skulle passa som ansvarig på en hälsocentral svarade de flesta att det 
inte är så viktigt vem som har hand om det, utan viktigast är att personen har ett kulturintresse. 
Om all personal är med ”på båten” kan de prata aktivt om kulturaktiviteter med patienter, det 
behöver vara spritt över alla personalkategorier. KBT-behandlare, som samtalar mycket med 
patienter nämndes också som möjlig personalgrupp att vara ansvarig för detta.   

Det kom förslag på att det kanske skulle kunna finnas någon organisation med 
kulturaktiviteter, som det gick att remittera patienter till. Andra förslag var att det skulle kunna 
finnas en bank att välja kulturaktiviteter från eller en konstutställning som vandrar mellan de 
olika hälsocentralerna.  

Om ett framtida koncept blir enkelt att hantera var fler positiva till att något skulle införas.  

En övervägande del av de intervjuade såg möjligheter att införa kultur som ett kompletterande 
verktyg i vården på hälsocentraler. Två personer såg små möjligheter och en person kunde inte 
se några möjligheter alls, i alla fall inte i dagsläget, på grund av ekonomiska hinder. 

Hinder. En av de intervjuade sade att hinder kunde vara allmängiltiga, som vid 
införandet av andra nya saker. En hög arbetsbelastning nämnde flertalet chefer som ett hinder. 
Resurser i form av personal och ekonomi är begränsade. Det finns brist på tid att ta till sig nya 
saker och det är svårt att tänka nytt.  

Kunskapsbrister och att annan vård ” den riktiga vården” ses som mer behövlig var andra 
hinder. Någon frågade om det är vårdens uppgift, när personer kommer till vården är det redan 
lite för sent, det borde tas ett helhetsgrepp tidigare och vara samhällets ansvar. Fysisk aktivitet 
på recept kunde fortfarande ses som kontroversiellt på vissa ställen.  

Detta kan bekräfta att det tar tid och/eller saknas tid att ta till sig nya verktyg i vården.  

Evidens.  Ett viktigt och ofta använt begrepp av många av cheferna var evidens. 
Evidensen kunde ses som både ett hinder och en möjlighet. Det ses som ett hinder så länge det 
inte finns mer känd evidens om kulturens effekter. En av de intervjuade sade dock ”jag tror ju 
inte att man kan säga nej till något sånt, allt som det finns evidens på ska vi ju använda, det 
finns ju egentligen inget som vi säger nej till som vi ser har behandlingseffekt”.  

Stöd. Samtliga förväntade sig någon sorts stöd vid ett införande och såg det som en 
nödvändighet vid ett eventuellt införande av kultur i vården på hälsocentraler. Några önskade 
ett tydligare samarbete med kulturdivisionen. Förslag gavs på att det kunde finnas någon som 
samordnar och håller i detta arbete och håller hälsocentralerna uppdaterade med aktuell 
information. Ett färdigt koncept eller program var ett vanligt önskemål.  

Flera av de intervjuade trodde att det fanns stöd från den egna personalen medan andra kände 
att det fanns viss risk för att de skulle kunna bli ifrågasatta.  
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Meningsfullhet 

  Patientvärde. Ett deltagande i kulturaktiviteter för patienter sågs som meningsfullt på 
många sätt, främst såg många att det fanns en mening rent psykosocialt. Att det finns många 
som går hemma och mår dåligt och som skulle behöva komma ut var en spridd uppfattning. Att 
det kunde finnas förtjänster för patienter ansåg många. Även de som var mer emot ett 
införande av kultur i vården på hälsocentraler kunde anse detta. 

Kultur på hälsocentralerna. I dagsläget kunde det se väldigt olika ut. Ibland låg mest 
fokus på den fysiska miljön, att det skulle se städat och fint ut, fina färger och att atmosfären 
skulle kännas lugn. Hur personalen var, vilket förhållningssätt de hade och vilket intryck de gav 
kunde också uppfattas som kultur. 

Tavlorna från Landstinget var i de flesta fall mycket uppskattade, men en tavla hade dock 
plockats ned då den hade uppfattats ha ett stötande motiv. Anslagstavlor användes i varierande 
omfattning men vanligt var att Norrbottens Museums affischer sattes upp på grund av att dessa 
skickades ut till hälsocentralerna. På en hälsocentral fanns det många böcker (ca 300 st.) i 
personalrummet, dessa hade lagts på en vagn i väntrummet med en lapp till patienterna där det 
stod Varsågod! På en månad var böckerna borta.  

Framtida utsikter. För att kunna motiveras att vilja införa mer kultur är kraven olika 
för de intervjuade. Vissa kände sig redan motiverade, medan andra sade att det är viktigt att det 
är enkelt, och ytterligare någon annan att evidensen är avgörande.  

Något som en av de intervjuade sade som kan vara tankvärt är följande ”om man ska kunna få 
någon hållbarhet så måste man göra uppföljning. Är det någon som har provat det och hur gick 
det för dem, vad behöver rättas till? Det finns en tendens med projekt att det blir en fluga, 
projekt görs och sedan blir det inget mer och ingen förstår varför”.  

   



10 

 

Diskussion 

Syfte och frågeställning  
Att patienter kan få goda psykosociala effekter av kulturella aktiviteter ansågs av många, vilket 
kan visa på att de intervjuade ser betydelsen av kultur. Förutsättningarna för ett införande kan 
bero på vilka möjligheter och hinder som upplevs. Att Kulturhälsoboxen inte var känd för alla 
och att vissa uppgav att de inte trodde att de hade fått den bekräftar att det finns ett värde i att 
göra en uppföljning av utskick som görs centralt.  

Begriplighet  
Genom att ha möjlighet att ta till sig information ökar begripligheten, det var färre som hade 
hört om projekten i Kultur på recept än Kulturhälsoboxen (Bojner Horwitz, 2014). Att det var 
så många som hade läst/bläddrat i dessa böcker och spridit den till personalen är imponerande 
med tanke på den bristande information cheferna fick/upplevde i samband med utskicket. Den 
person som har använt sig av böckerna i sitt arbete med patienter visar att han/hon förstått att 
kultur kan hjälpa individer att må bättre. Detta visar även att det går att göra en hel del utan att 
ha stora ekonomiska resurser. 

Gällande rädslan att boxarna kunde bli stulna var den förmodligen befogad, men frågan är om 
cheferna visste att priset ligger på under 300 kronor. Att boxarna var och såg välarbetade ut 
bidrog till att de såg dyra ut, vilket skulle kunna ses som en nackdel för spridningen av 
kunskaper.  

Att begreppet kultur är mångfacetterat kan innebära möjligheter till frihet vid en eventuell 
framtida utformning av ett koncept/program, men även som ett hinder om personer pratar om 
begreppet kultur men menar olika saker. Vid intervjuerna kom så många som 48 ord upp som 
hade direkt anknytning till ordet kultur. 

Hanterbarhet  
Hanterbarhet kan vara det viktigaste ordet vid ett eventuellt införande av kultur i vården De 
flesta som idag arbetar som chefer har en hög arbetsbelastning, med bristande resurser gällande 
ekonomi och personal.  

Västerbottens läns landstings idé att börja med den egna personalen kan vara klok, då 
kulturaktiviteter kan vara både förebyggande och hälsofrämjande (Janlert & Littbrand, 2011). 
Om personalen är stressad kan den inte ta till sig information på ett bra sätt, (Bojner Horwitz, 
2014), vilket är en nödvändighet vid införande av nya arbetssätt. På detta sätt skulle även 
Norrbottens läns landsting kunna ses som en attraktivare arbetsgivare. 

Hur ett eventuellt införande skulle kunna se ut rent praktiskt bör tas fram i samarbete mellan 
personer från kultursektionen och från personal på hälsocentralerna. Att hälsocentraler 
behöver få stöd vid ett införande är självklart. Gällande evidens finns det mycket forskning, 
men kunskaper om denna behöver spridas.  

Meningsfullhet  
Det är lättare att se meningsfullheten för patienterna än för hälsocentralen i stort, och detta är 
viktigt att tänka på då meningsfullhet är en viktig motivationsfaktor (Antonovsky, 1991).  
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Det finns personer som redan nu tar initiativ och sprider kunskap om kultur med de resurser 
som finns tillgängliga. Ett tips är att uppmärksamma dessa personer, då de redan har många 
idéer. 

Kritik till det egna arbetet 
Validitet och reliabilitet. När intervjufrågorna formulerades genererades de med 

utgångspunkt i teorin KASAM av Antonovsky (1991). Begreppen begriplighet, hanterbarhet 
och meningsfullhet användes som referensram. När svaren sedan skulle sammanställas hjälpte 
denna kodning föga. Då svaren var öppna kunde de lika gärna passa mycket bättre in under 
någon annan kategori istället. Kodning fick göras utifrån svaren istället för att få en röd tråd i 
resultatet. Att KASAM har använts kan kanske ses som udda, då teorin förmodligen är avsedd 
att användas för enskilda individer och inte som här för en hel grupp.  

Vid intervjuförfrågan togs endast Kulturhälsoboxen upp (Bojner Horwitz, 2014), men inte 
Kultur på recept vilket troligen påverkade de som intervjuades. Intervjuerna pågick olika länge, 
vilket kan ha berott på att intervjupersonernas intresse av ämnet varierade och att de hade olika 
gott om tid. Vid de sista intervjuerna fanns större kunskap om frågematerialet hos 
intervjuledaren och ämnet kopplat till hälsocentraler. Vid en intervjusituation rörande ett så 
pass ”nytt” och i vissa fall främmande ämne upplevdes frågorna ibland som abstrakta, vilket är 
förståeligt och detta får has i åtanke. Att intervjuledaren oftast var mer insatt i ämnet gjorde 
förhållandet ojämlikt.  

Vid intervjuerna trycktes det på att det var en undersökning, och om det påverkar svaren är 
svårt att säga, men förhoppningsvis upplevdes inte frågorna som en stressor, vilket naturligtvis 
skulle ha varit en oönskad effekt från intervjuledarens sida.  

De data som erhållits är situationsbundna och inte generaliserbara. Om denna undersökning 
skulle upprepas skulle svaren inte se identiska ut, men möjligen ha vissa gemensamma drag. De 
begrepp som framkom i och med analysen av intervjusvaren hade fått en större reliabilitet om 
ytterligare en eller flera personer gjort en liknande begreppsbedömning av intervjusvaren. 

Etik. Information har getts både skriftligt (Bilaga 1) och muntligt (Bilaga 2) om att det 
var frivilligt att delta. Rätt att avbryta eller säga till om vissa delar inte skulle vara med fanns. 
Inga namn på personer eller hälsocentraler eller befattning mer än ”chef” anges. Materialet 
kommer endast att användas till denna studie och alla inspelningar som gjordes är raderade. 
Detta följde Vetenskapsrådets (1990) riktlinjer. 

Framtida forskning 
Något som skulle kunna generera större förståelse är att göra en undersökning, även i Sverige, 
av hur stor en minskning av antal patientbesök skulle kunna bli därför att patienter deltog i 
kulturella aktiviteter. Gärna i ett före, under och efterperspektiv. Om detta skulle kunna visa på 
att patienttrycket minskar skulle detta förmodligen öka motivationen för ett införande av kultur 
i vården på hälsocentraler. 
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Bilagor 

Information och förfrågan om intervju     Bilaga 1 
 

Hej…………………………………………. 

 
Jag heter Berit Vennberg och läser tredje året på Psykologi kandidat-programmet på Luleå 
Tekniska Universitet och ska göra ett examensarbete om kultur i vården. I undersökningen 
samarbetar Norrbottens läns landsting och Luleå tekniska universitet. 

Syftena med denna undersökning är att genom intervjuer studera chefers uppfattningar om 
betydelsen av samt förutsättningarna för kultur i vården på hälsocentralerna i Luleå/Boden 
samt att ta reda på hur Kulturhälsoboxen (www.kulturhalsoboxen.se) har tagits emot. Denna 
box har skickats ut till alla hälsocentraler i Sverige och den innehåller sex olika böcker om 
aktuell forskning i ämnena musik, dans, teater, film och bild samt stillhet.  

 

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan att ange orsak. 
Allt material kommer att behandlas konfidentiellt och det kommer inte att framgå på vilken 
hälsocentral som intervjun gjorts. Resultaten kommer inte att kunna härledas till den enskilda 
deltagaren. Varje intervju kommer att ta cirka 25 minuter. Intervjuerna kommer att spelas in.  

 

Jag kommer att höra av mig till dig under vecka 16 – 17. Tid och plats för intervjuerna bestäms 
enligt överenskommelse med dig. Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta 
mig.  

Med vänliga hälsningar  
Berit Vennberg 

Mail:berven-2@student.ltu.se  

Tel: 070-617 61 75 

 

Mina handledare är Rickard Nilsson, Lektor, på Luleå Tekniska Universitet samt                
Rose-Marie Isaksson, Forskningsstrateg, Forskning och Utvecklingsenheten på NLL och Hanna 

Harila, Kulturstrateg, Kultur och utbildningsdivisionen på NLL.  
 

  

http://www.kulturhalsoboxen.se/
mailto:berven-2@student.ltu.se


 

Intervjuunderlag Bilaga 2 
Hälsar välkommen. Info om att intervjun kommer att spelas in. Info om rätt att avbryta utan att 
ange orsak, eller inte medverka alls då detta bygger på frivillighet. I den kommande rapporten 
kommer inte personer att kunna härledas. Tryck på att detta bara är en undersökning och inget 
som är bestämt. 

 Först lite frågor om Kulturhälsoboxen; Har du hört talas om den? Om inte berätta lite 
(se nedan.) Läst den?  Placering i dagsläget? 

 Kultur på recept har du hört talas om det? Om inte berätta lite(se nedan). 

 Vilka tankar har du kring kultur i vården? (?) 

 Har du haft tankar om att det skulle kunna komma undersökningar gällande detta 
ämne? (B) 

 Vad känner du inför ett eventuellt införande av kultur i vården?  

 På vilket sätt kan kultur i vården vara meningsfull? Varför?(M) 

 Vilka hinder tror du skulle kunna finnas? På vilket sätt skulle dessa kunna lösas?(M) 

 Vilka möjligheter tycker du att det finns? Hur skulle kunskapen om dessa möjligheter 
kunna spridas, tycker du?(M) 

 På vilket sätt har du fått kunskap i ämnet? På vilket sätt skulle kunskapen kunna öka 
ytterligare? (H)  

 Vad anser du om att införa kultur som ett verktyg i vården? (B) 

 Vem tror du skulle passa bäst att vara ansvarig för detta? Befintlig personal eller ny 
personalkategori? Samverkan?(H) 

 Känner du att du har tillräckligt stöd omkring dig om det skulle införas? Om nej vad för 
ett stöd skulle du önska att du hade?(H) 

 Vad skulle kunna motivera dig till att vilja införa detta? (M)  

 Slutligen skulle jag vilja ställa en fråga om du skulle vilja ha en återkoppling på denna 
undersökning? (M) 

 Tacka för intervjun 

 

Kulturhälsoboxen innehåller sex olika skrifter om aktuell forskning i ämnena musik, dans, 
teater, film och bild samt stillhet. Texterna är lättlästa och syftet är att de ska passa både 
personal, patienter och anhöriga. Denna box ska placeras i väntrummen på hälsocentraler för 
att vara lättillgänglig. 

 

Kultur på recept började i Skåne 2010 på uppdrag från regeringen. Satsningen blev lyckad och 
andra landsting har nu tagit efter. Grupper av sjukskrivna har träffats två gånger i veckan under 
en tio veckors period, då de fått prova på olika kulturella aktiviteter såsom dans, musik, teater, 
sång, konst. Ibland genom att göra saker själv och andra gånger genom att titta på. 


