
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturens samverkan med hälsan 
 

- hur kultur kan användas för att främja hälsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stina Kätting 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN 

Examensarbete 8:2011 

Hälsopedagogprogrammet 2008-2011 

Handledare: Urban Bergsten 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Culture and Health 
 – using culture to promote health 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stina Kätting 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE SWEDISH SCHOOL OF SPORT  

AND HEALTH SCIENCE 

Graduate essay 8:2011 

Program for Health Sience 2008-2011 

Supervisor: Urban Bergsten 
 



 

 

Abstract 
 

 

Aim 

The aim of this study is to create a better understanding of how humans are affected by 

participation (active or passive) in cultural activities and to broaden the knowledge about 

culture as a factor of health promotion. The four following questions represent the base of the 

research: How are humans affected by culture, physiologically and psychologically? Which 

medical conditions can be affected by cultural activity? What type of competence is required 

by personnel who guide participants in cultural activity and health care interventions? What 

measures are required in helth care, politics, on a structural level in society and in research, to 

make sure that culture as a helth promotor reaches the people who need it?  

 

Method 

This study is qualitative and based on semi-structured interviews with four scientists. The 

interviews are analysed with focus on meaning (not language). A review of literature has been 

made in order to get an overview of research on cultures’ interaction with health. 

 

Results 

The researchers interviewed agreed that aesthetic culture affects health. Their research and 

experience suggest that culture affects several aspects of health, physical and mental, social 

and emotional. Studies show how sensory input is translated to physical effects in the body 

and that culture is an influential factor for both the length and quality of life. Exposure to 

culture has shown clear positive response on several medical conditions. 

 

Conclusions 

The picture that emerges through the researchers’ experience and the research results is an 

image of the human being as a part of her environment. It becomes clear that a holistic 

approach towards health is essential if cultural activity is to be implemented in healthcare and 

society. In order to make space enough for the research and experience that exists to be 

implemented in a way that has an effect on health, both structural and valuation-related 

changes in society are required. 

  

 

 



 

 

Sammanfattning 

 
 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här undersökningen är skapa bättre förståelse för hur människor påverkas av 

att delta (passivt eller aktivt) i kulturella aktiviteter samt vidga kunskapen kring kultur som 

hälsofrämjande åtgärd. Följande frågeställningar har använts: Hur påverkas människan av 

mötet med kultur, fysiologiskt och psykologiskt. Vilka sjukdomstillstånd kan påverkas av 

kulturutövande? Vilken typ av kompetens krävs av personal som vägleder deltagarna i 

kulturella aktiviteter i hälsointerventioner? Vilka åtgärder behövs, inom vård, politik, 

samhällsstruktur och forskning för att kultur som hälsofrämjande åtgärd skall nå de 

människor som behöver den? 

 

Metod 

Den här studien är kvalitativ och bygger på halvstrukturerade djupintervjuer med fyra 

forskare. Intervjuerna är analyserade med meningsinnehållet (inte språket) i fokus. En 

genomgång av litteratur har gjorts i syfte att få en bakgrundsbild av forskningsområdet kring 

kulturens samverkan med hälsan. 

 

Resultat 

De forskare som intervjuats är överens om att estetisk kultur påverkar hälsan. Deras forskning 

och erfarenheter pekar på att kultur påverkar hälsa ur flera aspekter, såväl fysiska och 

psykiska som sociala och emotionella. Studier visar hur sinnesimpulser översätts till fysiska 

effekter i kroppen och att kultur är en påverkansfaktor för såväl livslängd som livskvalitet. 

Flera olika sjukdomstillstånd har visat tydlig positiv respons på mötet med kultur. 

 

Slutsats 

Bilden som växer fram genom forskarnas erfarenheter och studieresultaten är en bild av 

människan som en del av sin omgivning. Det blir tydligt att en helhetssyn på hälsa är 

avgörande för att kulturell aktivitet skall kunna implementeras i vård och samhälle. För att 

den forskning som finns skall få utrymme att tillämpas och kunna göra effekt på hälsan krävs 

såväl strukturella som värderingsmässiga förändringar i samhället.  
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1. Inledning  

 
1.1 Introduktion 

 
Har du någonsin stått framför en målning, lyssnat på musik eller sett en film som berört dig 

till den grad att sinnesstämningen den försatt dig i varat en lång stund efteråt? 

 

Har du sett en bild som någon från andra sidan jorden eller från ett helt annat sekel har gjort 

och känt igen dig? Har du sjungit i kör eller lyssnat på musik och blivit upprymd av känslor 

du inte känner igen från något annat sammanhang eller har du gått på teater och fått svaret på 

en fråga du inte ens visste du ställt? Om du har det har du upplevt konst. 

 

För mig är effekten av konst och känslan av litenhet under en stjärnhimmel besläktade – det 

finns något mer, jag är en del av något stort, och jag kan se det, känna det, förnimma konturen 

av det. Jag förstår något, känner igen mig eller känner mig hemma. I naturen, liksom ofta i 

konsten, sker kommunikationen ordlöst. Dans, sång, skådespel, bildkonst m.m. mycket av det 

som utgör den estetiska kulturen, gestaltas av ett språk som talar till oss direkt och på ett sätt 

som är svårt att beskriva med ord. Just därför kan effekten bli stark. Färg, form och ljud går 

rakt in i oss. När orden inte räcker till kan konsten ta vid. 

 

Personligen upplever jag en känsla av tomhet och sorg när jag inte har möjlighet att ta del av 

och utöva konst. Att få vara aktiv kulturellt är en viktig del av mitt liv och en källa till 

inspiration, energi och utveckling. Det är svårt att komma vidare, att hantera och bearbeta 

vardagen, svårt att få insikt i och befästa min egen utveckling om jag inte har detta utrymme. 

Eftersom jag vet vilken betydelse konst och kultur har för min hälsa och livsvilja kan jag inte 

undgå att undra om en del av de hälsoproblem västvärlden brottas med idag har sin 

upprinnelse i brist på tillgänglig estetisk kultur och på möjligheter att uttrycka sig 

konstnärligt. 

 

I skrivande stund har jag bara några veckor kvar på hälsopedagogprogrammet på GIH i 

Stockholm. Under tre år har jag fått lära mig mycket som behövs för att kunna överblicka och 

intervenera med hälsoläget på såväl individ- som grupp- och samhällsnivå. Jag känner till 

sambanden mellan människans hälsa och påverkansfaktorer i hennes omgivning; klass, kön, 
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utbildning, kostvanor, grad av stillasittande/fysisk aktivitet, arbets- och boendemiljö är bara 

några av alla faktorer som enskilt och tillsammans påverkar vår hälsa och livskvalitet.  

 

Människor är olika, de befinner sig i olika situationer och skeden i livet och har olika behov 

de för tillfället behöver tillgodose. Då många av de folksjukdomar som finns idag är 

livsstilsbetingade, kommer en hälsopedagogs yrkesutövning följaktligen till stor del att 

centrera kring att motivera till livsstilsförändring. Jag är övertygad om att en del av de klienter 

jag kommer att möta kommer att vara i lika stort behov av att fungera bättre kulturellt och 

existentiellt för att må bra som av att förbättra sin fysiska status. Nyckeln till många 

individers hälsa torde således ligga i att de bättre lär sig nyttja kulturella utrymmen i 

samhället. Det innebär att det är av stor vikt för en hälsopedagog att känna till hur även kultur 

kan samverka med hälsan. 

 

Hälsopedagogens expertisområde är just att belysa vilka parametrar som kan påverka hälsan 

positivt, tillhandahålla konkreta metoder och stödja, följa upp och analysera 

utvecklingsprocesserna. Det betyder att en hälsopedagog måste kunna se hälsa ur många 

synvinklar, för att möta olika typer av behov. 

 

Idag råder inte längre något tvivel om hur stor betydelse fysisk aktivitet har för hälsan, men 

det betyder inte att det inte finns andra parabler som kan påverka oss i lika stor grad. Jag 

tyckte att bilden av den kontext hälsa vilar i som serverades på GIH var lite skev. De 

undersökningar och intervjuer som ligger till grund för den här uppsatsens resultat visar 

tydligt hur det finns ett samband mellan kultur och hälsa på fysisk, psykisk och social nivå 

och både vad gäller livslängd och livskvalitet.  

 

Konst är ett av de medel vi har för att hantera intryck och förmedla oss med medmänniskor. 

Estetiska kulturformer utgör kraftfulla redskap för att väcka förståelse, hopp och känsla av 

samanhang hos människor (Resultatdelen s 14 + 23). Effekter av deltagande i kulturella aktiviteter 

kan leda till såväl bättre minne som starkare immunförsvar och inte minst minskad stress. 

(Johansson, Konlaan, Bygren. 2001. s 230-234) 

 

Forskning kring effekter av kultur kräver naturligtvis delvis andra forskningsmetoder än 

forskning kring fysisk aktivitet. Jag hoppas med denna uppsats kunna vidga förståelsen kring 

sambandet mellan kultur och hälsa, vilken forskningsgrund som redan finns och vilka 
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förutsättningar som behöver förändras för att kunskapen skall kunna tillämpas och göra nytta i 

samhället. För forskning på området saknas inte, varken i Sverige eller internationellt. 

 

Med utgångspunkt i yrke och känsla.  
 

Två faktorer ligger till grund för valet av det här ämnet. Den ena faktorn, min personliga 

utgångspunkt, är som jag nämnt ovan min känsla för konst, att jag anser det starkt påverka 

livskvaliteten. Den andra faktorn, motbilden, var att jag tyckte att kultur förbisetts som 

hälsofrämjande faktor i min utbildning till hälsopedagog. Syftet med undersökningen är alltså 

att bättre förstå hur det förhåller sig med sambandet mellan kultur och hälsa, vilken 

forskningsgrund som finns och hur kultur kan användas i hälsofrämjande syfte. Min 

förhoppning är att uppsatsen kan sprida kunskap som inspirerar till fortsatt forskning kring 

kulturens koppling med hälsa och till att den forskning som redan finns används, tillexempel 

inom utbildningar som hälsopedagogprogrammet på GIH. Ämnet är relevant för alla som 

sysslar med hälsa och hälsoplanering. Eller som Alan Dilani (som intervjuas i resultatdelen) 

uttrycker det: kultur och hälsa är relevant för alla utbildningar, alla har nytta av att förstå 

mer om det här för ingenting är viktigare än vår hälsa. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med den här undersökningen är skapa bättre förståelse för hur människor påverkas av 

att delta, passivt eller aktivt i kulturella aktiviteter samt vidga kunskapen kring kultur som 

hälsofrämjande åtgärd.  

 

Följande frågeställningar utgör utgångspunkten för studien: 

 

 Hur påverkas människan av mötet med kultur, fysiologiskt och 
psykologiskt. 

 

  Vilka sjukdomstillstånd kan påverkas av kulturutövande? 

 

 Vilken typ av kompetens krävs av personal som vägleder deltagarna i 
kulturella aktiviteter i hälsointerventioner? 

 

 Vilka åtgärder behövs inom vård, politik, samhällsstruktur och forskning 
för att kultur som hälsofrämjande åtgärd skall nå de människor som 
behöver den? 
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1.3 Definition av begrepp 

 
Hälsa: Det finns inget entydigt begrepp som kan omfamna alla olika aspekter av hälsa. 

Snarare är det så att det finns ett antal perspektiv ur vilka man kan välja att beskriva hälsa. De 

två vanligaste är det sjukdomsorienterade, där hälsa är frånvaro av sjukdom eller det 

holistiska som bedömer hälsa utifrån i vilken utsträckning individen kan förverkliga sina 

vitala mål. I FHI:s  (Folkhälsoinstitutets) skrift ”Kultur för hälsa” beskrivs olika aspekter av 

hälsan så här: 

 

* Fysiks hälsa – Kroppsliga funktioner och prestationer. 

* Psykisk hälsa – Välbefinnande, självförtroende och förmåga att hantera sitt liv (coping). 

* Intellektuell hälsa – Kognitiv förmåga och förmåga att lära. 

* Emotionell hälsa – Förmågan att känna och uttrycka känslor. 

* Social hälsa – Förmågan att ingå i sociala relationer, empatisk förmåga. 

* Andlig hälsa – Förmågan att finna mental ro och reflektera över tillvaron. 

(Winzer 2005 s. 25) 

 

I WHO:s (World Health Organisation) definition från 1946 beskrivs hälsa som ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.., Health is a state of complete 

physical, mental and social wellbeing and not merely the absence of illness or infirmity. (WHO 

http://www.who.int/topics/mental_health/en/ (2011-01-26)) Man tar därmed avstånd från det 

sjukdomsorienterade perspektivet.  

 

Även Aron Antonovskys begrepp KASAM är relevant för att vidga synen på hälsa och belysa 

de delar som rör psykiskt och socialt välbefinnande. Hans teori visar tydligt sambanden 

mellan den psykiska upplevelsen, den sociala förmågan och de kroppsliga funktionerna. 

Antonovsky kommer fram till att ”en känsla av sammanhang” är avgörande för hur människor 

hanterar svåra situationer. Att uppfatta tillvaron som begriplig, hanterbar och meningsfull 

visar sig i hans undersökningar vara avgörande för att lyckas bearbeta och ta sig igenom även 

mycket svåra trauman. (Antonovsky 2005. S. 16-19, 42-50)   

 

I det holistiska synsättet utgör individens egen uppfattning om sin hälsa grunden. En person 

med en amputerad arm eller en kronisk sjukdom som diabetes, som kliniskt sett har en 

diagnos, kan själv uppleva sig som fullt frisk. Att kunna formulera sin egen berättelse och 

http://www.who.int/topics/mental_health/en/
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förstå och finna logik i omvärlden är därför faktorer som kan få avgörande betydelse för 

hälsan. 

 

I litteratur och intervjuer som ligger till grund för den här uppsatsen berörs flera olika 

aspekter av hälsa som en effekt av kulturell exponering. Den bild som framträder genom 

sammanfogandet av informationen är en bild av människan som en helhet där de olika 

aspekterna av hälsa hänger intimt samman och ofta samvarierar med varandra.  

 

Kultur: är ett lika svårfångat begrepp som hälsa. Av alla de beskrivningar som står att finna 

ibland annat Svenska Akademiens Ordlista, Svenska Akademiens Ordbok och på Wikipedia 

utmärker sig kultivera, odla kunskap (bilda sig, och då med tonvikt på andlig- och estetisk 

kunskap) som den som bäst passar in på vad den här uppsatsen behandlar. 

Ordet kultur kommer från latinets, cultura av cultus, som betyder odling. Etymologiskt hör det 

samman med ordet kult. Härav även ordet kultivera, som alltså används såväl om att kultivera 

mänsklig kunskap som att kultivera jorden, växter och grödor. I sin ursprungliga betydelse 

förekommer ordet kultur till exempel i bakteriekultur. 

 

I den här uppsatsen är det framförallt det estetiska kulturbegreppet och det etnologiska- eller 

antropologiska kulturbegreppet som är relevanta. 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om och hur effekterna av deltagande (passivt eller 

aktivt) i estetiska uttrycksformer påverkar hälsan. Det estetiska kulturbegreppet låter jag 

omfatta all form av konst såsom musik, bildkonst, rörlig bild, dans, teater och litteratur.  

Eftersom de kulturella aktiviteterna och hälsoeffekterna av dem förekommer i en kontext som 

utgörs av det omgivande samhället blir även det antropologiska kulturbegreppet aktuellt då 

det beskriver sociala samanhang och livsprocesser. 

 

Kulturell aktivitet: Då jag i denna uppsats talar om att deltaga i kulturell aktivitet omfattar det 

såväl ett passivt som ett aktivt deltagande. Alltså exempelvis både att måla en tavla och att 

titta på en. 
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1.4 Bakgrund 

 
Idag finns mycket forskning om sambanden mellan kultur och hälsa både i Sverige och 

internationellt, många nya projekt har också påbörjats. Redan för 11 år sedan gjordes den 

svenska studien ”Visiting the cinema, concerts, museums or art exhibitions as a determinant 

of survival: a fourteen-year follow-up of a Sweedish cohort” av Konlaan, Theobald & Bygren 

som tydligt visar på samband mellan kulturell aktivitet och livslängd och livskvalitet.  

Ändå är det förvånande få berörda parter som ens känner till ämnesområdet. Jag har av 

nyfikenhet och utan att följa några vetenskapliga metoder frågat runt bland lärare och 

anställda som jag stött på, på olika vårdinrättningar och utbildningar med hälsa i fokus (min 

egen på GIH inkluderad) och de allra flesta känner inte till området alls eller har bara tagit del 

av enstaka studier. Talande är också att många blir glada när de får höra om den forskning 

som finns. 

 

1.4.1Exempel på studier där olika typer av kultur används i hälsofrämjande syfte 

I boken ”Noter om musik och hälsa” beskriver Töres Theorell (som även intervjuats för denna 

uppsats, se resultatdelen) hur fysiska effekter av körsång hos personer med IBS mätts med 

hjälp av blod och salivprov. I studien jämförs en grupp som fick börja sjunga i kör med en 

grupp som träffades för samtal. Halten av testosteron i saliven (som är ett av de hormoner 

som hjälper kroppen att reparera celler) hade ökat i genomsnitt med 60% i körgruppen sex 

månader efter start. Ingen motsvarande förändring kunde uppmätas i samtalsgruppen. Vid 

mätningar efter nio respektive tolv månader minskade skillnaden mellan grupperna. Ämnet 

fibrinogen som utgör en indikator på både immunförsvarets aktivitet och på koagulationen 

och som har visat sig ha ett tydligt samband både med stress och risk för hjärt- kärlsjukdom 

mättes i blodplasma prover och visade sig minska i körgruppen ett halvår efter start. I 

jämförelsegruppen däremot hade den stigit.  

Theorell menar att resultaten pekar på att körsång åtminstone till en början kan gör ”att man 

blir mindre biologiskt uppvarvad i sin vardag” samt att det leder till ökad anabolism och 

minskad katabolism. 

Theorell nämner flera andra studier av körsång som gjorts både i Sverige och internationellt. 

”Överallt rapporterar man denna känsla av vitalisering i samband med körsång...” Särskilt 

undersökningar med äldre människor visar att de genomgående finner ökad livsglädje och 

gemenskap genom körsång eller allsång. (Theorell 2009 s 89-96)  
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Här finns ännu en koppling mellan hälsoeffekten av kulturell aktivitet och Antonovskys 

KASAM-begrepp. Att sjunga i kör innebär förutom upplevelsen av att använda sin röst och 

skapa ljud tillsammans med andra att ingå i en gemensamhet där varje individ fyller en 

funktion. Att ha något att se fram emot och ett socialt sammanhang. Theorell framhåller även 

forskningsresultat som visat att många av körsångarna spontant kommenterat att ”de genom 

körsången hindras att leva ett osunt liv och att de förstärker goda hälsobeteenden.” 

 

Theorell tar i kapitlet ”Musikerns hälsa” i ”Noter om musik och hälsa” upp att de fysiska 

effekterna av att utöva musik skiljer sig åt om man är professionell eller amatör. Mätningar 

som gjorts på professionella musiker visar att de lagrar information i andra delar av hjärnan 

och får andra fysiska reaktioner än de amatörmusiker man jämfört med. Troligen beror detta 

på att prestationskravet spelar in och det är då rimligt att anta att dessa effekter skulle kunna 

skilja sig åt mellan amatörer och professionella utövare även av andra konstarter.  (Theorell 

2009 s 104-112) 

 

Inom demensvård har flera olika studier med olika typer av kulturformer gjorts.  

Museum of Modern Art, (MoMA) i New York, har ett besöksprogram ”Meet me at MoMA” 

som vänder sig till dementa och deras vårdare/anhöriga. En utbildad museielärare leder 

gruppen med dementa och anhöriga genom en tur med fyra eller fem konstverk som relaterar 

till ett tema. Varje ”tur” tar ca en och en halv timme med ca femton till tjugominuter vid varje 

konstverk. Flera diskussionsfrågor ställs för att engagera deltagarna till att observera, beskriva 

och tolka och bilda sammanhang kring konstverken och varandra. Programmet hålls en gång i 

månaden på tisdagar då museet är stängt för övriga besökare.  

En nio månader lång evidensbaserad kohortstudie har gjorts för att utvärdera 

demensprogrammet. Resultatet visar på stora sociala vinster för både deltagarna med demens 

och deras anhöriga. I par där den ena parten drabbas av demens blir sociala sammanhang ofta 

ansträngande och skamfyllda. Deltagarna i programmet beskriver hur de i samtalen kring 

konst kan relatera till något gemensamt och få tillbaka ett värdigt sammanhang att mötas i. 

(Mittelman & Epstein http://moma.org/meetme/resources/index#evaluation (2011-04-10) 

 

Sång som enskilt exempel 

Eva Götell har skildrat hur vården av svårt dementa kan underlättas genom att sjunga 

barnsånger. Dementa patienter blir ibland aggressiva eftersom sjukdomen gör att de inte 

förstår sammanhanget när en vårdare skall mata eller tvätta dem, men sångerna visade sig ha 

http://moma.org/meetme/resources/index#evaluation
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lugnande effekt. Många patienter visade sig dessutom trots stora svårigheter med minnet i 

övrigt kunna både text och melodi minst lika bra som personalen. (Götell, Brown & Ekman. 2000, 

s. 119-125)  

 

Smärtlindring är ännu ett område. Gynnsamma effekter av musik i samband med operationer 

har påvisats. Patienter som fått lyssna på musik före, under och efter anestesi har upplevt 

mindre smärta, använt mindre smärtstillande medel och haft sänkt kortisolkoncentration i 

blodet. (Good 2005, s. 240-51) Musik används på liknande sätt och med liknande resultat vid så 

kallad ”ballongsprängning” vid kranskärlssjukdom.  

 

I ytterligare en studie, som beskrivs i boken ”När orden inte räcker till” behandlas patienter 

som haft långvarig kronisk smärta med musikterapi, bildterapi, dansterapi eller psykodrama. 

Patienterna deltog i behandlingen under två år och följdes under hela denna tid upp med 

frågor och blodprovstagning. Det psykiska tillståndet, arbetsförmågan och livskvaliteten som 

helhet förbättrades för många av deltagarna. Energinivån som mättes genom halten av 

urinsyra i blodet, steg i samband med vändpunkter eller under avgörande etapper av 

behandlingen. Anabola hormonprocesser fortsatte dock att ligga lågt under behandlingen. 

Theorell skriver så här ” Kanske det viktigaste momentet när man använder konstnärliga 

upplevelser som ett hjälpmedel i psykisk rehabilitering är att hjälpa patienten/klienten att 

uttrycka sig själv och sin livssituation på nya sätt och då är icke-verbala metoder centrala”  

(Theorell et al. 1998)    

 

1.4.2 Kontext 
 

Min hypotes är att såväl som de psykiska och fysiska delarna av människan behöver stimulans 

och vård så behöver även människan som kulturell varelse det. Genom att medverka i, 

konsumera, utöva och/eller ta del av estetisk kultur kan människan påverka sin hälsa socialt, 

fysiskt och psykiskt. (Resultat ”Hur” s 14-22)  

 

Kan du säga att du mår bra om du är fullt psykiskt och fysiskt frisk men inte får eller kan göra 

dig förstådd, eller förstå din omgivning på ett tillfredställande sätt? Exempelvis för att du 

behöver uttrycka dig genom dans, men könsrollen har tabubelagt det uttryckssättet för dig. 

Eller du behöver uttrycka dig genom bild men du har inte tid och resurser att utveckla den 

kommunikationskanalen. Kultur omfattar människans sociala behov av att uttrycka sig, förstå 

och känna sig förstådd, ett behov lika grundläggande för välmående som att fungera fysiskt. 
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Estetiska uttryckssätt utgör en stor del av de kanaler en människa har att uttrycka sig och 

kommunicera genom.  

 

Återigen är Aron Antonovsky begrepp KASAM belysande. Han menade att en individ kan 

klara att hantera svåra påfrestningar och upplevelser med bibehållen hälsa om hon uppfattar 

tillvaron som hanterbar, begriplig och meningsfull. (Antonovsky 2005, s. 16-19, 42-50) Kultur: 

bildkonst, musik, drama, dans, odling och kultivering både av grödor (Stigsdotter 2002, s 1-9 ) 

(Wijk 2004, kap 2,10,11) och kunskap är faktorer som påverkar en människas känsla av 

sammanhang, meningsfullhet och hanterbarhet i vardagen. 

 

Konsten genom historien 

Sambanden mellan kultur och hälsa är enligt min mening en allmän angelägenhet. Kulturarvet 

är mänsklighetens gemensamma arv. Genom hela den mänskliga historien från grottmålningar 

till neonskyltar löper konst och kultur som en röd livsuppehållande tråd. Det finns 

grottmålningar i Altamira i Spanien och Lascaux i Frankrike som är gjorda på stenåldern. 

Målningarna i Lascaux dateras till 1700-1500 före Kristus. Bisonoxar, hjortar och vildhästar 

hoppar omkring på väggarna och följer på ett utsökt sätt bergets naturliga ojämnheter så att 

illusioner av både rörelse och tredimensionalitet skapas. Att uttrycka sig konstnärligt är inte 

bara en del av människans historia det är en grundläggande förutsättning för mänsklig 

utveckling. (Winzer 2005, s.22) 

 

En annan tendens genom historien är att människor som har haft möjlighet, därför att de haft 

ekonomiska tillgångar, i stor utsträckning har valt att ägna sig åt konst och idrott. Många har 

också valt att använda sina tillgångar för att stödja konst- och kulturell verksamhet. Jag vågar 

utifrån detta faktum anta att människor som har råd väljer att ägna tid och tillgångar åt saker 

de mår bra av och tycker är viktiga.  

 

Den förbjudna staden i Beijing liksom Egyptens pyramider och konsthistoriska skatter är alla 

exempel på vilken möda människor är beredda att lägga ned för estetikens skull. Tusentals år 

efter att de byggdes fortsätter människor att resa långa sträckor för att få uppleva dem. Bara 

att se bilder på byggnader och utsmyckning från den förbjudna staden skänker mig stor 

tillfredställelse. Kulturella uttryck ger inte bara livet innehåll och mening, att uppleva eller 

utrycka sig genom någon konstform skapar verklighetsanknytning, självkänsla och hjälper oss 

att forma och förnimma vår identitet. (Theorell 1998) 
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Kort sagt, estetisk kultur är viktig för oss! Vi bevisar det om och om igen genom våra 

handlingar. Men när det kommer till att politiskt skapa utrymme och tillgång i samhället 

verkar det vara svårt att få bevisningen accepterad. Kanske är det en fråga om 

kommunikation. Det finns en motsättning mellan det politiska språket idag som kräver siffror 

och kvantitativa resultat och hur kultur interagerar och låter sig mätas. 

Att få ta del av kultur och verka kulturellt är vars och ens rättighet anser jag. Därför är det 

viktigt att kommunicera budskapet om den forskning som faktiskt finns till de instanser i 

samhället som kan tillämpa/ implementera den. 

 

Så här står det i skriften Kultur för Hälsa som folkhälsoinstitutet gav ut 2005: 

Människans historia och utveckling visar att konst och kultur har en genomgripande och 

existentiell betydelse för människors liv. För att belysa på vilket sätt människor påverkas av 

kultur behöver kunskaper från olika vetenskapliga fält förenas. (Wintzer 2005, s.22) 

 

År 2005 hade folkhälsoinstitutet fått i uppdrag att ge exempel på forskning och inspirera 

kommuner, landsting och myndigheter till hälsofrämjande arbete med kulturen som insats. 

Skriften är full av forskningsunderlag och många projekt var på gång men fem år senare 

ligger kultur inte längre inom FHI:s verksamhetsområde. När jag talar med Gunnar Bjursell, 

verksamhetsansvarig på centrum för Kultur & Hälsa i Göteborg vittnar han om liknande 

erfarenheter. Alla säger att de tycker det är jättebra men det blir inga pengar säger han.  

 

Hälsan genom historien 

Samhällets samband med ohälsa. Denna uppsats begränsar sig visserligen till behandla det 

estetiska kulturbegreppet som påverkansfaktor på människors hälsa men den estetiska 

kulturen är liksom alla andra mänskliga handlingar en del av det sociala kulturbegreppet. 

Idéhistorikern Karin Johannisson har undersökt relationen mellan individ och samhälle och 

fördjupat sig i sjukdomshistoria. Material från en intervju med Johannisson samt genomgång 

av en del av hennes texter utgör en betydelsefull del i den bakgrund som krävs för att förankra 

resultaten i den här uppsatsen. 

Johannisson beskriver hur det under tider av stora samhällsförändringar och 

värdeförskjutningar, (som de vi upplever i dagens samhälle) uppkommer nya diagnoser och 

behandlingsmetoder; kultursjukdomar eller kulturdiagnoser kallar hon dem. Hon klassificerar 

dessa enligt följande;  
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* tillstånd som definierats som sjukdom i ett bestämt tidsrum och som uppkommer, namnges 

och sprids i samspel med kulturen (normer, föreställningar, hotbilder). 

* som hämtar de flesta av sina symtom ur en gemensam repertoar eller symtompool. 

* som försvinner för att tillståndet inte längre betraktas som sjukdom eller för att 

symtombilden slukas av andra och nyare diagnoser. Trötthet fick exempelvis hög status med 

det moderna samhällets genombrott kring 1900. Denna status försvann med välfärdsstatens 

krav på effektivitet för att återvända med dagens kritik av just detta effektivitetstänkande.  

(Bjursell 2008, s.17-37) 

 

Dessa diagnoser ...tycks särskilt uppkomma i tider av accelererad samhällsförändring och 

snabba värdeförskjutningar. De har hög relevans för dagens omfattande tillväxt av 

diagnoser. (Bjursell 2008, s 25) 

 

Johannisson förklarar kopplingen mellan samhällsordningen och fysiska symptom.  

I glapp mellan krav och förmåga uppstår lätt en känsla av stress, mindervärdighet, 

otillräcklighet som i sin tur självklart är ohälsoskapande genom att det skapar spänningar i 

kroppen som sedan uttrycks som smärta och värk, det skapar sömnlöshet, det skapar 

nedstämdhet. (Johannisson, 2011 se Muntliga källor) 

 

Vilka effekter kulturen har på hälsan kan kanske tyckas vara en bisak sett ur kulturens 

synvinkel, men ser man det ur hälsans synvinkel blir det genast intressantare. Alla tjänar på 

om samhällets resurser kan användas till annat än sjukvård. Även hälsan är en allmän 

angelägenhet.  

Kunskap om kulturens samverkan med hälsan är ett steg mot ett mer främjande och 

förebyggande hälsoarbete. 

 

 

2. Metod 
 

Den här studien är kvalitativ och bygger på djupintervjuer, analyserade med 

meningsinnehållet i fokus. En genomgång av litteratur har gjorts i syfte att få en 

bakgrundsbild av forskningsområdet kring kulturens samverkan med hälsan. 

(Kvale & Brinkman 2009, s 209 ff ) (Hassmén & Hassmén 2008, s 104 ff )   
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2.1 Val av metod  

 
Frågeställningarna spänner över ett stort tvärvetenskapligt kunskapsområde. Jag bedömde att 

de bäst skulle besvaras genom en kvalitativ, intervjubaserad studie eftersom jag ville skaffa 

mig en överblick över den kunskap som finns på området och sammanställa ett dokument som 

länkar forskning om de psykiska, neurologiska mekanismerna med konkreta modeller för hur 

kultur kan användas i hälsofrämjande syfte. Jag ville även undersöka vad som krävs för att 

den forskning som finns skall tillämpas i större utsträckning och vilka visioner som fanns 

bland forskarna.  

Kunskapsfältet är inte bara brett utan spänner från en spetskompetens till en annan. 

Hjärnforskning, anpassad arkitektur och design och sjukdomshistoria är några relevanta 

exempel. Intervjumetoden ger möjlighet att samtidigt få djup inblick och överblick. Samtal är 

ett bra sätt att lära sig förstå nya kunskapsområden. I mötet med en annan människa finns 

automatiskt en kontext till kunskapen, det går att ställa följdfrågor, precisera och följa upp 

intressanta bisatser och därigenom snabbt skaffa sig en överblick över ett stort område. 

Genom att ställa frågor ur olika vinklar och få intervjupersonen att tänka efter ligger samtalet 

också till grund för att ny kunskap skapas.  

 

2.2 Tillvägagångssätt 

 

2.2.1 Litteratursökning 
 
Den första litteratursökningen innefattade även naturens påverkan på människan och 

hälsoträdgården som ett terapeutiskt redskap. Senare preciserades ämnet för undersökningen 

till att omfatta sambandet mellan estetisk kultur och hälsa. Vid det laget hade jag redan en hel 

del relevant litteratur som jag fått jag på via den första bredare sökningen, eller genom tips 

från vänner, lärare eller min handledare Urban Bergsten. Utifrån dem kunde jag göra en lista 

på forskare jag ville intervjua. Då intervjuerna bokats valde jag att fördjupa mig i de områden 

de aktuella forskarna företrädde. Därefter gick jag vidare utifrån litteraturlistor och referenser 

i de böcker jag fann mest relevanta. Jag valde alltså att från det skedet ytterligare fördjupa 

mig snarare än söka på bredden. Den litteratur jag i huvudsak har använt i uppsatsen är den 

jag fått tips om av de forskare jag intervjuat, och min handledare Urban Bergsten. Jag har läst 

en mängd vetenskapliga artiklar, uppsatser och motioner med anknytning till ämnet men den 

huvudsakliga kunskapskällan utgörs ändå av samtalen med forskarna och litteratur direkt 

knuten till deras forskningsområden, samt böcker och artiklar som direkt berör sambandet 
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kultur och hälsa. Samtliga använda källor finns redovisade i källförteckningen. 

Nätsökningen genomfördes främst i Libris, Google, Artikelsök och Academic Search Elite. 

Vid sökningen användes sökorden i kombination med varandra, se bilaga 1 för sökord, 

söksträngar, antal träffar och vidare kommentarer.  

 

Nätsökning visade sig svårhanterad på två sätt. Dels därför att både kultur och hälsa är breda 

och mångtydliga begrepp vilket innebar träffar på dessa ord ofta ger ett massivt men oprecist 

resultat. Dels för att den forskning som verkligen är relevant, exempelvis studier om dans och 

alzeimer, ofta vänder sig till en liten utvald målgrupp och är svår att hitta av den anledningen. 

Eftersom jag redan på andra vägar fått tag mycket relevant litteratur valde jag därför av 

tidsskäl att koncentrera mig på och utgå främst ifrån den litteratur jag redan hade. Detta är 

emellertid ett område att vid fortsatta studier lägga ned tid på och fördjupa sig i. 

 

2.2.2 Insamling av material  

Samtliga intervjuer är genomförda, inspelade och transkriberade av mig personligen, och 

följer samma intervjuunderlag (Bilaga 2).  

Frågorna i intervjuerna utgår från mina fyra frågeställningar. Jag har använt mig av 

huvudfrågor och följdfrågor och hållit mig till öppna eller halvöppna frågeformuleringar.  

Utgångspunkten är det estetiska kulturbegreppet och hur det samverkar med hälsan.  

 

2.2.3 Intervjustrategi  

Intervjuunderlaget var tänkt som en utgångspunkt för samtalen, syftet var att samla in 

kunskap kring de olika frågeställningarna men samtidigt vara lyhörd för information jag 

kanske inte själv tänkt på var relevant. Inför mötet med varje enskild forskare satte jag mig in 

i litteratur och utgick från dennes synvinkel i förhållande till hälsa/kultur. Trotts detta följde 

jag intervjuunderlaget ganska noggrant. Ibland förtydligade jag eller ställde extra följdfrågor, 

men för det mesta var svaren mycket uttömmande och det var snarare svårt att begränsa 

informationen än att få tillräckligt. 

 

2.2.4 Transkribering  

Vid transkriberingen ligger meningsinnehållet i fokus (inte språket) detta innebär att texten 

översatts från talspråk till skriftspråk för att underlätta förståelsen för läsaren.   
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2.2.5 Analys 

Jag har gått igenom transkriptionerna i flera steg för att fånga upp viktiga delar och föra 

vidare essensen av informationen i form av citat. När citaten sedan sammanställts har 

även detta gjorts med kunskapsinnehållet i fokus, det innebär att delar som inte är essentiellt 

viktiga för att besvara frågeställningarna sållats bort. Då det vid de olika intervjuerna ofta 

uppkommit likartade svar på samma fråga har jag tagit mig friheten att välja ut de citat jag 

finner mest relevanta och presenterar alltså inte alltid samtliga forskares svar. Jag varvar citat 

och referat från de olika intervjuerna med citat och referat från litteraturen samt egna 

reflektioner. Allt för att försöka skapa överblick över vilken kunskap som finns kring 

kulturens samverkan med hälsan, hur man kan använda den och hur man kan skapa 

förutsättningar för fortsatt forskning och utvecklad tillämpning.  

 

2.2.6 Förvaring av material  
 

Inspelningar och fullständiga transkriberingar finns i författarens ägo. 

 

2.3 Urval och avgränsning  

Studien utgår främst från svensk forskning då möjligheten att träffa och intervjua en del av 

forskarna var en viktig utgångspunkt. Önskan var samtidigt att få stor spridning i utgångsläge 

mellan de personer som intervjuades och det grundläggande kravet var att de skulle ha gjort 

studier som berörde sambandet mellan kultur och hälsa. För att få en god spridning och 

överblick kontaktades ett större antal forskare via mejl och/eller telefon med en presentation 

av studien och förfrågan om intervju.  

De forskare som kontaktades var Lars-Olov Bygren, Gunnar Bjursell, Alan Dilani, Patrik 

Grahn, Karin Johannisson, Boinkum B. Koonlan, Gunnar Tellnes och Thöres Theorell. Alla 

tillfrågande har gjort oerhört spännande och relevanta studier men av tidsskäl gick det inte att 

genomföra intervjuer med alla. En del av deras studier finns istället med som 

referensmaterial. De intervjuer som slutligen blev möjliga att genomföra var följande fyra: 

Gunnar Bjursell, professor i molekylär genetik och molekylär biologi samt föreståndare för 

Centrum för Kultur och Hälsa i Göteborg.  

Alan Dilani, som har en doktorsexamen i Health Facility Design, KTH i Stockholm, en 

master i Architecture in Environmental Design från Polytechnic of Turin, Italy samt är 

grundare och generaldirektör för International Academy for Design and Health (IADH). 

Karin Johannisson, professor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet och har 

specialiserat sig inom sjukdomshistoria. 
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Töres Theorell är specialist i internmedicin, professor emeritus vid Karolinska Institutet i 

Stockholm och har gjort många studier om samband mellan kulturella aktiviteter och hälsa. 

(För utförligare presentation av forskarna, se bilaga 3)  

Jag är nöjd med spridningen i forskningsområde hos de forskare jag fick möjlighet att träffa.  

 

2.4 Reliabilitet och Validitet 

 
Reliabilitet: Det är lätt att utifrån metodbeskrivning, litteraturlista och intervjuunderlag 

(bilaga 2) upprepa undersökningen. Tillvägagångssättet redovisas i detalj och transparensen 

bör således vara hög. Då undersökningen grundar sig på intervjuer och min tolkning av dessa 

är avsnittet om analys ovan särskilt viktigt. Intervjuerna finns i sin helhet både som ljudfiler 

och transkriberade i författarens ägo.  

 

Författaren upplever tolkningen av intervjusvaren som den bräckligaste länken i 

undersökningen För att stärka reliabiliteten har samtliga forskare fått ett exemplar av 

uppsatsen för genomläsning och uppmuntrats att komma med kommentarer och invändningar. 

Tre av fyra (Bjursell, Dilani och Theorell) svarade på detta utskick. De få rättningar som 

inkom är justerade i denna slutgiltiga version av uppsatsen. 

 

Undersökningen omfattar 15 högskolepoäng och grundas på fyra intervjuer samt sökbar 

litteratur knuten till ämnet och forskarna. Intervjuerna har spelats in digitalt och överförts till 

dator för avlyssning med hörlurar, trotts att en del störande ljud förekom vid vissa tillfällen 

under intervjuerna var svaren överlag lätta att uppfatta. Transkriberingen gjorde inom tre 

dagar från intervjutillfället av intervjuaren/författaren själv. 

Intervjuaren/författaren har tidigare studerat etnologi och genomfört kvalitativa intervjuer och 

transkriberat dessa.  

Den litteratur författaren tagit del av inför intervjuerna och under bearbetningen av det 

insamlade materialet har tillsammans med handledare (som har stor erfarenhet av och intresse 

för kultur och dess påverkan på människor) bedömts tillräcklig för uppsatsens omfattning. 

Intervjuunderlaget genomgick granskning av handledare och hälsopedagogstuderande innan 

det användes i intervjuerna.  

 

Validitet: I det insamlade materialet finns svar på samtliga av författarens fyra 

frågeställningar. Ofta täcker svaren från de olika forskarna ett stort område så att frågan blir 
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besvarad från flera olika synvinklar. Även information som binder ihop de olika 

frågeställningarna och skapar en tydligare och problematiserad bild av Kulturens samverkan 

med hälsan framkommer.  

Målgruppen för uppsatsen är bred, alla som är intresserade av och/eller verkar inom kultur- 

eller hälsosektorerna, trotts detta bedömer författaren användarvaliditeten som hög: Uppsatsen 

samlar information från flera olika synvinklar av ämnet kultur/hälsa och skapar på så vis nya 

brytningspunkter. I resultatet presenteras flera samstämmiga linjer angående såväl samband 

mellan kultur och hälsa som utvecklingspotential för området vilka genom forskarnas olika 

synvinklar härmed blir tvärvetenskapligt underbyggda. Texten är formulerad på ett enkelt och 

lättfattligt sätt och ringar in en väsentlig del av litteratur knuten till ämnet. Detta sammantaget 

gör att en bred målgrupp borde kunna finna undersökningen relevant och nyttig.  

 

Av samma anledning bör även den externa validiteten vara hög, eftersom resultatet vilar på 

flera olika vetenskapliga utgångspunkter är det i viss mån överförbart även på angränsande 

forskningsfält. En liknade undersökning skulle ha kunnat göras om exempelvis 

naturens/trädgårdens påverkan på hälsan, eller fysisk aktivitets påverkan på hälsan och dessa 

båda ämnen berörs också delvis av undersökningens resultat.  

 

 

3. Resultat 

 
Här nedan återges i citat- och referatform delar av intervjuer med Gunnar Bjursell, Alan 

Dilani, Karin Johannisson och Töres Theorell sammanfogade med utdrag ur litteratur samt 

författarens tankar och slutsatser. B: Bjursell, D: Dilani, J: Johannisson, T: Theorell. S: 

Intervjuaren. Övriga källor anges enligt Harvard modellen. 

Materialet är strukturerat i fyra avsnitt där svar på vardera en av de fyra frågeställningarna har 

delats in under rubrikerna: Påverkan, Sjukdomstillstånd, Kompetens & Åtgärder. Då 

områdena för frågeställningarna ibland gränsar till varandra förekommer ibland samma eller 

delvis samma citat under olika rubriker. De fyra delarna är konstruerade som enskilda delar. 

Struktur och upplägg är konstruerat för att på bästa sätt redogöra för den insamlade 

informationen och besvara aktuell frågeställning. Varje del inleds med en kort 

sammanfattning. 
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3.1 Påverkan 

 
*    Hur påverkas människan av kultur, fysiologiskt och psykologiskt.  

 
     Sammanfattning: 

 Kulturupplevelser tas in via sinneskanaler och passerar alltså hjärnan. Hjärnan i sin tur 

påverkar kroppen genom nervsystemet och endokrina systemet. Genom nervimpulser eller 

genom att stimulera till hormonutsöndring uppstår fysiska reaktioner som en följd av 

upplevelsen. 

 

 Efter att ha tagit del av forskarnas kunskap kring kulturens påverkan på människan är det 

första som blir tydligt att kultur kan verka på flera olika plan; direkt (genom synapsbildning, 

reparationsprocess i hjärnan) och indirekt (genom att distrahera från smärta eller öka 

välbefinnande).  

 

 Vissa kulturella aktiviteter och situationer bidrar till att våra sinnen återhämtas, andra till att 

de skärps, ibland båda delar samtidigt. Kultur kan också vara ett sätt att förstå och hantera 

omvärlden och de egna känslorna bättre, ett sätt att kommunicera. Kultur gymnastiserar vårt 

minne och vår intelligens och stärker vårt immunförsvar. Hjärtfrekvensvariabiliteten påverkas 

av sång, Alzheimer patienter stimuleras till högre grad av verklighetsförankring genom 

bildanalys, sång och musik.  

 

 Kultur kan åstadkomma negativa reaktioner likväl som positiva, olustkänslor och stress kan 

framkallas av kultur som associeras till negativa händelser. Musik med för hög volym eller 

högt BPM (beats per minute) som spelas på en restaurang eller ett gym kan göra att du kastar i 

dig maten eller tar i mer än du egentligen borde. Det finns därför anledning att hantera 

tillämpningen av kultur- hälsoforskning varsamt. 

 

 

 

 

3.1.1 Den psyko-fysiologiska mekanismen 
 

B: Det vi har gjort det är, konstigt nog, att vi inte har förstått betydelsen av hjärnan och 

hjärnans funktioner också för andra delar av kroppen. 

 

B: Vi tar in en kulturell impuls, negativ eller positiv, genom sinneskanaler, hörsel syn osv. 

och sen kommer den in och då påverkar den hjärnan och då sätter den igång hormonsystem, 

det blir först en sinnesprocess och sedan en biologisk process. 

S: Sinneprocessen utlöser den biologiska processen? 

B: Ja. Alltså neuroforskningen idag har ju kommit dithän att den stora utmaningen är att man 

skall kunna gå från en stimulans, om jag tillexempel säger BU! nu, (- du tittade på mig nu, 

såg du det? )till, vad hände i din hjärna, till den psykobiologiska reaktion som du hade, att du 

tittade upp på mig och blev lite förvånad kanske?  I de mikrosekunderna undrar man; Hur 
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hanterar hjärnan det här? Så du vill gå från stimulans till neurobiologisk effekt till 

psykobiologiskt fenomen. Förstår du? En reaktion. 

 

”Emotions (directly and not through one’s experience of well-beeing) by influencing the 

imune system, could protect health through a bi-directional communication between nervous 

and imune system komponents. The mechanisms for these actions have been explored in 

psychoneuroimmunology and brain plasticity research. Environmental stimulation affects the 

hippothalamic-pituitary-adrenal axis (HPA axis) and may have a bearing on stress-responses 

and survival or proliferation of new brain cells in the hippocampus”  

(Konlaan, Theobald & Bygren 2002 s 227-230) 

 

B: Mekanismerna är ju alltså att vi har olika program i hjärnan som tar till sig kultur fast det 

gör vi på ett lite individuellt sätt. Hjärnan är ju plastisk, och påverkad från vår barndom av 

olika kulturupplevelser. Det finns universella drag men kulturupplevelsen kommer ändå att 

vara individuell. Alltså, har du vuxit upp med en pappa som älskade Paul Simon och fick dig 

att älska Paul Simon så kommer du att tycka att hans musik är mysig, men om du inte gillar 

din pappa så kommer du att tycka att Paul Simon är ganska ryslig för du minns låtarna i ett 

helt annat perspektiv.  

B: Spelar du en viss musik, så får du en förstärkning av dina känslor. 

 

All kulturell stimulans går alltså in via sinneskanalerna till hjärnan som i sin tur aktiverar 

olika hormonsystem exempelvis beroende på om upplevelsen är positiv eller negativ. Hur vi 

uppfattar kulturella företeelser är individuellt och beror på tidigare erfarenheter. Men det finns 

också universella drag i t.ex. musik där alla oavsett vilken klass vi tillhör, vilket kön vi har 

eller vilken del av världen vi kommer ifrån kan säga att det här är musik som uttrycker rädsla, 

sorg eller glädje enligt Bjursell. 

 

Kulturen verkar både direkt och indirekt 

B: Sambandet mellan kultur och hälsa finns på olika nivåer. Kulturen kan fylla olika 

funktioner. Dels direkt, den kan vara läkande i sig, alltså delta i synapsbildning, 

reparationsprocess i hjärnan, men också bidra till att distrahera dig från smärtupplevelse och 

öka graden av välbefinnande. 
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 B: Kulturen talar ju direkt till hjärnan och en frisk, vältränad hjärna så att säga, har mycket 

större förmåga att reparera. Det finns en mycket stark koppling mellan hjärna och sjukdom 

och att bli frisk. Exempelvis, har man sett vid en mängd tillfällen att hur man utformar 

sjuksalen, vad det är man tittar på, berättelsen betydelse, påverkar tillfrisknandet. 

B: Vården behöver ha en helhetssyn på människan. 

 

3.1.2 Samhällets relation till individen påverkar hälsan 

Under den här rubriken inkluderas det sociala kulturbegreppet i diskussionen, det utgör en 

nödvändig bakgrund att förankra det estetiska kulturbegrepp uppsatsen utgår ifrån i det 

samhälle där handlingarna och effekterna av dem tar plats.  

 

S: Vad är det som gör att vi blir sjuka, att nya sjukdomar uppstår? Kan vi bli friska av kultur? 

Kan vi bli sjuka av kulturbrist? 

 

Karin Johannisson bidrar till förståelsen av hur individens hälsa kopplas till det omgivande 

samhället:  

J: Sjukdom, eller ohälsa skulle jag vilja säga, har ju både en mätbar och en subjektiv nivå 

och framförallt subjektiv ohälsa som bär symtom som inte självklart låter sig inordnas i en 

biomedicinsk modell. De symtomen är ju väldigt beroende av förändringar och påverkan 

ifrån det yttre samhället, alltså vilka krav vi har på oss, vilka bilder vi relaterar oss själva 

mot, vilka ideal och normer, vilka förväntningar vi har på oss själva. 

J: Om vi lever i en sådan arbetsmiljö eller har ett sådant arbete där det finns glapp mellan 

krav och förmåga, uppstår lätt stress och känslor av mindervärdighet, otillräcklighet som i 

sin tur självklart är ohälsoskapande genom att det skapar spänningar i kroppen som sedan 

uttrycks som smärta och värk, det skapar sömnlöshet, det skapar nedstämdhet.  

 

D: Vi lever i ett samhälle som ständigt förändras, industrisamhället går mot ett 

kunskapssamhälle, vad jag kallar ett googlesamhälle där människor är mer engagerade i 

information. Arbetet har förändrats från mer fysisk ansträngning till kunskapsutbyte, 

information utvecklas till en produkt. Samhällsstrukturen får konsekvenser i form av sjukdom, 

de sjukdomar vi hade tidigare i form av mer fysiska, ergonomiska, arbetsmiljörelaterade 

tillstånd, har förändrat karaktär till mer psykosomatiska sjukdomar. Dessa psykosomatiska 

sjukdomar är i högsta grad relaterade till att människors hjärna i högre grad är engagerad 

än tidigare. 
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D: När man fokuserar förbrukar man mycket energi och därför, efter ett tag, om man inte 

återhämtar sig och kopplar av så blir man helt enkelt utmattad, man kan inte fokusera och 

man gör så kallade mäskliga fel. Man kan inte se saker i sitt sammanhang, man fokuserar 

hårt med bara en liten del av hjärnan och blockerar på så sätt alla andra stimuli. 

D: Människors hjärnor ansträngs mer, utan att ta hänsyn till hjärnans kapacitet och 

återhämtning.  Detta leder till vad vi kallar psykosomatiska sjukdomar, som våra läkare idag 

tyvärr inte är tillräckligt utbildade för, det enda de kan göra är att ställa diagnos, 

utmattningsdepression eller burnout. Läkare är mer patogenorienterade, de letar orsaken till 

sjukdom och de här sjukdomarna är helt enkelt inte tillräckligt kända just nu, det finns inte 

tillräcklig forskning för att visa de här sambanden.  

Töres Theorell skriver under rubriken ”Kropp och själ” i skriften ”Kultur för hälsa” : 

”Den nya hjärnforskningen har också kastat nytt ljus över sambandet mellan de psykiska och 

kroppsliga effekterna av mänskliga livsyttringar – mellan kropp och själ. Ett brett, modernt 

psykosomatikbegrepp definierar ett psykosomatiskt tillstånd som varje tillstånd i vilket 

kroppsliga, psykiska och sociala processer samverkar med yttre miljö- och samhällsfaktorer 

på ett för sjukdomen avgörande sätt. ”  ”Psykosomatiska sjukdomar utgör en stor del av de 

sjukdomar som människor söker hjälp för i sjukvården idag. De kan vara mycket svåra att 

behandla och många av dem blir långvariga därför att fel behandling ges eller för att patienten 

blir missförstådd.” (Winzer 2005 s. 74ff) 

 

Vad Bjursell, Dilani, Johannisson och Theorell visar på är att vården behöver ändra synsätt, 

sjukdomsbilden, diagnoserna har förändrats i takt med att ett nytt samhälle som utsätter oss 

för nya typer av prövningar växer fram, men sjukvården är fortfarande diagnosbaserad, det 

saknas kunskap och direktiv att se till tillvarons helhet. 

 

D: Dagsljus, konst, färg och inslag av natur stimulerar hjärnan på ett positivt sätt och gör att 

vi känner oss mindre stressade.  Det går bland annat att mäta på blodtryck, puls och stress 

hormoner i blodet 

Dilani hänvisar till forskning av amerikanerna Kaplan och Kaplan.  Deras teori går i korthet ut 

på att hjärnan tar emot information genom två olika system, så kallad direkt och indirekt 

uppmärksamhet. Den direkta uppmärksamheten kräver total fokus och kostar mycket energi 



21 

 

för hjärnan att tolka. Stadsmiljöer med många intryck och krav på snabba beslut är exempel 

på denna typ av energislukande uppmärksamhet. Den indirekta uppmärksamheten däremot 

berör sinnena och behöver inte värderas och sorteras i hjärnan. Därför innebär den möjlighet 

till återhämtning och vila. Naturen och konstföremål är exempel på yttre stimuli som avlastar 

hjärnan. 

D: Behovet av en återhämtande miljö är extra stort på sjukhus eftersom arbetet i sig ofta är 

stressframkallande och kräver mer fokus i arbetet. Jag är övertygad om att landstingen skulle 

vinna på att satsa på bättre sjukhus design i form av mindre sjukskrivningar och snabbare 

tillfrisknande hos patienterna.   

D: Sverige har av tradition satt funktion framför estetiska värden.  Dessutom finns det en stor 

okunskap hos både beslutsfattare och ingenjörer som är delaktiga i planeringen av våra sjuk-

hus.  

Dilani menar att detta är anledningen till att flertalet svenska sjukhus idag är byggda med 

industrin som förebild. En annan bidragande orsak enligt honom är bristen på utvärdering av 

sjukhusbyggnationer. 

D: Då vet man ju aldrig om kraven uppfyllts och man kan inte heller lära av sina misstag.  

Att en hälsofrämjande miljö skulle innebära högre kostnader dementerar Dilani bestämt.        

D: Det är kortsiktigt tänkande det finns studier som visar att investeringen i byggnationen 

tjänas in på tre års driftkostnad.  I längden tjänar man också på att personalen trivs och 

väljer att stanna kvar. 

Då samhället förändras mer och mer mot ett informationssamhälle blir det de delar av 

kroppen som bearbetar information som slits, alltså sinnena och hjärna. Att jämföra med 

industrisamhällets diagnoser som till största delen rörde sig om fysiska skador, 

belastningsskador, ergonomi. Nya diagnoser kräver nya typer av behandling. En hjärna bryts 

inte och det går inte att gipsa den. Det är här kulturen kommer in, kulturell aktivitet verkar ha 

en lugnande, återhämtande effekt på våra sinnessystem, och när vårt sinne är lugnt, påverkar 

det i sin tur kroppen till anabola, återhämtande processer. 
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Det finns ett antal teorier kring hur och av vad våra sinnen påverkas till återhämtning som 

främst använts i miljöpsykologisk forskning kopplad till naturvistelse men som nu även börjat 

kopplas till kultur och konst. Rachel och Stephen Kaplans teori ”Attention restoration theory” 

(ART), som redan nämnts ovan, utgår ifrån att människan har flera stadier eller lägen för 

uppmärksamhet. När vi tar oss an uppgifter som kräver mental ansträngning tas den ”riktade” 

uppmärksamhet i bruk. För att upprätthålla den riktade uppmärksamheten sorterar vi också 

bort information som vill ta överhanden – det kan handla om känslor, sorg och trötthet eller 

kränkningar men också om fysisk smärta, buller eller andra störande faktorer. Detta arbete 

kräver mycket energi av oss. En annan typ av uppmärksamhet den ”spontana 

uppmärksamheten” träder alltså i kraft när vi vistas i naturen, eller till och med genom att vi 

tittar på bilder av natur. Intryck från naturen, vind som susar i löven, en bäck som porlar eller 

doften av blommor, kräver inte någon energi av oss vilket innebär att hjärnan kan återhämta 

sig.  (Kaplan & Kaplan 1989)  

 

Vilken miljö vi vilar i påverkar på så sätt kvaliteten på återhämtningen.  

 

Miljöpsykologen Roger Ulrich’s teori kring återhämtning utgår från att människan styrs av 

omedvetna processer i de äldsta, känslostyrda delarna av hjärnan. Han menar att människan 

har reflexer som talar om när vi får vila, när vi skall vara aktiva eller beredda på att fly eller 

slåss och lägger mindre vikt vid hur vi sorterar information. Miljöer som liknar våra 

evolutionära ursprungsmiljöer skapar en omedveten känsla av trygghet menar Ulrich. 

Roger Ulrich har gjort flera uppmärksammade studier kring miljöns påverkan på hälsan. I en 

evidensbaserad studie från 1984, kunde han tydligt visa att nyopererade patienter som fick 

återhämta sig i en sal med utsikt mot natur hade färre medicinska komplikationer efter 

operationen, behövde mindre smärtstillande medicin och kunde lämna sjukhuset tidigare än 

patienter utan naturutsikt.  (Ulrich 1984 s. 420-421) 

 

Mjuka och oregelbundna, naturlika former har visat sig framkalla liknande effekt som natur 

på vårt sinne, liksom naturbilder, naturfilm och konst. Oregelbundna geometriska återfinns 

ofta i Antroposofisk arkitektur vilken utgår från människans behov. Rudolf Steiner, 

antroposofins grundare såg arkitekturen som en tjänare för mänskliga livet och byggde för att 

understödja utveckling och fritt tänkande. Steiner, Kaplans och Ulrich har kommit till 

liknande slutsatser fast de börjat i varsin ände, Steiner genom att utgå inifrån de mänskliga 

behoven och Kaplans och Ulrich genom att analysera vilken effekt den yttre miljön har på 

människan. (Steiner. 1995, s.32ff) (Shepherd A.P. 1974, s171 ff) (Kaplan & Kaplan 1998) (Ulrich 1984) 
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Det finns också mycket forskning kring hur färg påverkar oss. Dilani arbetar utifrån att olika 

färger påverkar oss på olika sätt. 

 

D: Det finns studier där man sett att folk äter mer i ett rum med gul färg jämfört med ett med 

röd färg, men det är bara ett exempel, blått kan ha lugnande inverkan osv. 

 

Antroposofisk verksamhet utgår från Göthes färglära och färgsättning av rum och byggnader 

görs medvetet utifrån vilken verksamhet som skall stödjas i utrymmet. Klassrummen för åk 6 

är exempelvis gröna för att ge energi åt starkt växande individer, medan klassrummen för åk 6 

är blå för att lugna. 

 

3.1.3 Musiken som exempel 

B: Du kan nästan läsa av vad som händer i hjärnan om du tyckte om musiken eller inte tyckte 

om den eller om du går till det motoriska att du vill röra på dig och dansa eller om du vill 

gråta. Musiken har ett eget dopaminsystem som sätter igång, därför att amygdala är en 

struktur i hjärnan som svarar direkt på en musikupplevelse och som då kan frigöra dopamin. 

S: Kan man se det genom att titta på hjärnan? 

B: Genom att titta på hjärnan ja. Och det är det som är framtiden inom neuroforskningen att 

du faktiskt kan se på konektiviteten, alltså hur ledningarna är dragna och hur impulserna går 

i hjärnan.  

 

B: Musik kan ha tre tydliga funktioner tycker jag. Den kan vara en lockelse in, för folk som är 

helt utanför, helt utslagna. Den kan distrahera smärta. Det visste man redan 1960 att om du 

spelar musik hos tandläkaren så sjunker smärtupplevelsen. Smärta är en sak som har med vår 

tanke att göra. Du kan bli av med kronisk smärta om du tänker annorlunda, det finns ju 

sådana här loopar som man kommer in i. Det beror på att smärtan har en sån här gateing 

mekanism. Så distraktion är en väldigt viktig del. ...till funktion nr tre, att musiken direkt 

griper in i en terapi att den påverkar hjärnan, den frigör genom sin stimulans nervceller eller 

bildar nya synapser eller så. 

 

B: Musiken kan också motverka stress. Vad stressforskare idag säger är att det är inte farligt 

att jobba mycket bara du kan återhämta dig. Och du återhämtar dig inte om du sätter dig 
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framför TV:n, men går du på en konsert som du blir gripen av så går du från konserten och 

fattar inte vart tiden försvann och du känner dig pigg. Musik kan ha den funktionen.  

 

Professionell eller amatör 

Som tidigare nämnts i har Theorell skrivit om jämförelser i effekt som gjorts mellan 

professionella musiker och amatörer i boken ”Noter om musik och hälsa”. Mätningar visar att 

de professionella musikerna lagrar information i andra delar av hjärnan och får andra fysiska 

reaktioner än de amatörmusiker man jämfört med. Troligen beror detta på att 

prestationskravet spelar in och det är då rimligt att anta att dessa effekter skulle kunna skilja 

sig åt mellan amatörer och professionella utövare även av andra konstarter.  (Theorell 2009 s. 

104-112) 

 

3.1.4 Sång påverkar hjärtfrekvensvariabiliteten 

T: Om vi pratar om sång så innebär ju det faktiskt träning av ganska stora muskelgrupper, 

diafragma och intercostalmuskulatur, men det är också en annan fysisk träning och det är att 

man även tränar upp sambandet mellan hjärt- och lungverksamhet. Man kan alltså få 

effektivare samarbete mellan andning och hjärtverksamhet och det kan vi iakttaga i det att 

hjärtfrekvensvariabiliteten ser annorlunda ut hos en professionell sångare jämfört med en 

amatör.  

T: Hjärtfrekvensvariabilitet är alltså hur hjärtats takt varierar. Variationen sker på ett sätt 

som ser slumpmässigt ut, men det är inte alls slumpmässigt. Varje gång vi andas in så får vi 

ökad hjärtfrekvens och när vi andas ut så sjunker den och det är bara ett exempel på 

variabilitet. Det sympatiska nervsystemet har en egen frekvens som är mycket långsammare 

och som urladdar sig med jämna mellanrum och det påverkar också hjärtfrekvensen. De där 

rytmerna lagrar sig på varandra. Ju bättre vi mår, desto mera sådan variation har vi. När vi 

är deprimerade, utslitna, känner oss dåliga, då, då blir det stelare och då är det så att i sång 

kan man alltså träna upp hjärtfrekvensvariabiliteten. Den professionella sångaren har alltså 

en större variation i hjärtfrekvens. Dessutom finns det en långtidseffekt också, på samma sätt 

som det finns sådana effekter av fysisk träning. Sen tillkommer ju då i sång, en massa andra 

saker som tillexempel estetiska och emotionella upplevelser som är helt annorlunda än dem i 

idrotten och man kan ju koppla det med dikt, alltså med multimodalitet och att man rör sig 

samtidigt, då kommer vi in på dans och musik samtidigt. Och då får vi ju ännu mera fysisk 

aktivitet. 
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3.1.5 Människans natur 
 

B: Vi kan se idag i hjärnforskning hur hjärnan har det logiska tänkandet i olika lager av 

mönster ovanpå varandra. Men så fort du blir kreativ va, så snurrar det runt och allt möjligt. 

Det är alltså för att jag är ologisk va, som jag kommer på nya idéer! 

B: Shakespeare säger det, att det är det som är människans storhet, att vi är olika, att vi är 

oförnuftiga.  

3.1.6 Berättelsens betydelse 

B: Även de gamla grekerna förstod att det fanns något samband mellan hur man mår och 

kulturell aktivitet, man tog de sjuka till teatern…. (kanske inte till tragedierna då om man vill 

ha en positiv effekt) därför att berättelsen har en väldigt stark betydelse också för 

tillfrisknandet. 

 

B: Området narrative medicine är intressant för hur människor påverkas av kultur.  

Exempelvis berättelsen om miljöproblematiken idag; handlar det om att det kommer att gå åt 

helvete oavsett vad du gör så har miljörörelsen hamnat helt fel. Det leder inte till att folk 

engagerar sig därför att det går inte att driva människor med hot, du kan bara driva 

människor med en berättelse där det faktiskt kommer att funka. Därför talar många idag om 

environmental comunication och då talar man om reframeing, alltså att du måste inrama 

budskapet på ett sånt sätt att människor kan ta det till sig. Att det betyder någonting det du 

gör, att vi kommer att kunna fixa det här. Rita Charon på Columbia University, har skrivit en 

bok som heter Narrative Medicine som beskriver det här. 

 

Antonovskys KASAM – känsla av sammanhang handlar också om berättelse. Den berättelse 

vi berättar om oss själva. Han menar att det är avgörande för hälsan hur vi uppfattar och 

hanterar vår omvärld. En människa som upplever tillvaron som meningsfull, begriplig och 

hanterbar kan komma över och till och med växa och utvecklas även av traumatiska 

upplevelser. (Antonovsky 2005, s.15-22+125ff) 

 

3.1.7 Kulturen påverkar både livslängd och livskvalitet 

B: Kulturell aktivitet och smarthet är de starkaste krafterna för att hålla oss levande. Det 

förlänger livet med 15 år. Så även det här samtalet om du tycker att det är roligt och 
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spännande och att du lär dig någonting och jag lär mig av dina frågor så kommer vi att gå 

härifrån och kommer att leva 15 sekunder längre, det är väl härligt. 

B: Och leva ett bra liv längre, inte dement, det är det som är viktigt, förstår du, även den 

aspekten. 

 

 

3.2 Sjukdomstillstånd 

 

 
*    Vilka sjukdomstillstånd kan påverkas av kulturutövande? 

 
Sammanfattning: 

 Exempel på diagnoser där kultur visat sig ha positiv effekt, som nämnts under intervjuerna 

och i litteraturen; Astma, IBS (Irritable Bowel Syndrome), kronisk smärta, stress, parkinson, 

högt blodtryck, fibromyalgi, autism, demens, motorisk afasi, alzheimer, utmattnings-

depression, samt för sjukdomstillstånd som är förknippade med väldigt mycket stress, dit hör 

till exempel cancer. 

 

 Musik kan hjälpa till att förstärka långsam djupandning, som vi vet sänker blodtrycket.  

 

 Kulturell inverkan har visat sig kunna ersätta eller reducera medicinbehov exempelvis vid 

anestesi.  

 

 Passivt och aktivt deltagande i estetiska kulturformer har en klar positiv effekt på 

immunsystemet. 

 

 

 

B: Jag tror att kulturen har betydelse i alla sammanhang, jag tror att i princip är det så att i 

alla läkningsprocesser så är hjärnan med på ett eller annat sätt, det är vad jag tror. Men det 

har förstås mer eller mindre betydelse för olika typer av sjukdomar.  

 

D: Det är mycket enkelt, alla människor som har hjärnrelaterade psykiska diagnoser blir 

stärkta av kultur. Exempelvis människor med utmattnings depression och alzheimer patienter. 

Hyperaktiva barn kan delta i kulturella aktiviteter och påverkas. 

 

B: Smärta är en sak som har med vår tanke att göra. Du kan bli av med kronisk smärta om du 

tänker annorlunda, det finns loopar som man kommer in i. Det beror på att smärtan har en 

gateing-mekanism, så distraktion är en väldigt viktig del i smärtlindring. Musik kan ha den 

funktionen. Musiken kan också motverka stress. 
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T: Musik används som komplement till anestesi eller vid uppvaknandet efter operation. Det 

kan absolut reducera medicinbehov. 

T: När man djupandas så stimulerar man det parasympatiska nervsystemet och det är klart 

att om man sjunger långa fraser och är lugn så får man säkert en effekt på det 

parasympatiska nervsystemet.  

 

B: Vi vet att en stressad människa är mer infektionskänslig än en icke stressad människa – ja, 

då har ju det någon form av betydelse för infektioner också. Alltså, så att immunsystem och 

kulturell upplevelse är kopplat. Jag tror att när vi har lärt oss mer om de här sambanden så 

kommer vi att finna att det kommer att vara svårt att identifiera områden där kulturen eller 

våra upplevelser inte är med, där hjärnan inte är med . 

Parkinson och dans är ett exempel som är mycket beforskat. 

 

T: Stressrelaterade sjukdomstillstånd och ett sånt är fibromyalgi. Musik för cancer, dans för 

fibromyalgi, sång för astma, det finns många exempel. 

Sen så har man ju använt musik vid operationer, vid förlossningar, vid ballongsprängning av 

kranskärl, i smärtbehandling…. högt blodtryck. Man använder musiken till att förstärka 

långsam djupandning, som vi vet sänker blodtrycket. Praktiserar man det effektivt flera 

gånger dagligen så kan det ge effekter på blodtrycket. Ett sätt att höja motivationen är att 

spela individanpassad, rätt sorts musik till andningsövningarna.  

Sen är det klart det finns ju sjukdomstillstånd som är förknippade med väldigt mycket stress 

och dit hör ju tillexempel cancer. När man insjuknar i cancer så är man ju våldsamt stressad 

och där har ju tillexempel musikterapi en väldigt tydlig plats. De hade en musikterapeut här 

på Radiumhemmet, men den tyckte de inte att de hade råd att behålla, vilket vi blev ganska 

sura för många här.  

 

Se även: 1.4.1 Exempel på studier där olika typer av kultur används i hälsofrämjande syfte. 
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3.3 Kompetens 

 

 
 Vilken typ av kompetens krävs av personal som vägleder deltagarna i kulturella 

aktiviteter i hälsointerventioner? 

 
Sammanfattning: 

 Kulturen kommer in i kroppen som sinnesstimulans och går alltså via hjärnan. Därmed blir 

behandlingen av stimulansen, hur den presenteras och hur intrycken bearbetas väsentlig för 

hur väl en individ kan tillgodogöra sig hälsoeffekter av kulturen. Vid vägledning i 

hälsofrämjande kulturaktiviteter är det därför viktigt att den som vägleder deltagarna har goda 

kunskaper i hur hjärnan och psyket fungerar. Det behövs också kunskap om hur 

stimulansmaterialet, kulturformen fungerar och vilka möjligheter det erbjuder. Vidare behövs 

kompetens kring specifika diagnoser om interventionen riktar sig till sådana. Vikten av att ha 

medicinsk backup påpekas, då mänskliga reaktioner alltid är svåra att förutse. Även en till 

synes harmlös situation kan väcka starka reaktioner och det är då viktigt att kunna hantera 

dessa väl.  

 

 

 

D: Hälsa är i högsta grad psykologernas område, inte läkarnas. Läkarna kan inte hälsa, 

läkarna kan bara sjukdom, det är min övertygelse. Tittar du på samhället i stort står läkarna 

bara för omkring 10 procent av hälsoinsatsen, det är kontroversiellt sagt men jag har tydliga 

bevis kring det här. Det måste vara tvärdisciplinär kunskap, det går inte enbart med kultur. 

Folkhälsovetare med kunskap om kultur är intressant, psykologer. 

 

T: Det behövs både psykologisk och konstnärlig kompetens. Men det beror ju på vilka 

ambitioner man har, om man bara vill inspirera folk konstnärligt ska man ju ha en 

konstnärlig utbildning. Men om man vill arbeta med diagnoser eller specifikt påverka hälsa 

då måste man ju också ha, då måste man ha dubbelkompetens helt enkelt. 

Om man är musikterapeut behöver man ju själv kunna väldigt mycket om musik så att man 

både kan göra ljud tillsammans med patienten och ha en enorm palett i huvudet med musik 

som man skulle kunna spela som kan passa med vissa sinnestämningar och inte med andra 

och som kan förstärka en ledsenhet om patienten börjar bli ledsen och förstärka ilska om det 

är det som behövs och så. 

Musikterapiutbildningen verkar vara väldigt lämplig, för att de just lär sig både om musik 

och .. då är det både passivt och aktivt så att säga, men det är ju klart att en musikterapeut 

måste också kunna psykoterapi. Ren psykoterapi kan man ju bara bedriva om man har 

adekvat utbildning.  
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B: Man behöver en god portion av kulturens effekter på hjärnan. Man måste kunna neuro, 

man måste kunna hjärna, inte så att du ska blir hjärnkirurg på något sätt men man måste 

förstå hur hjärnan fungerar, hur hjärnan tar emot signaler och så. Och sen måste man vara 

förtrogen med litteraturen inom det här området. 

 

B: Patienten behöver coaching, man kan inte bara säga åt dem att gå på ett museum. New 

York University och Museum of Modern Art jobbar med det här och lämnar ut rapporter om 

hur det fungerar, och då visar det sig att det är inte den vanliga museipedagogen längre som 

är intressant, det är inte en museipedagog som talar om vilket liv Picasso levde eller varför 

han målade det han gjorde. Utan det är museipedagoger som utgår ifrån bilden och från 

patienten. Det innebär att man precis som en läkare måste ta hänsyn till vad det är för patient 

man jobbar med just nu, eller patientgrupp. Handlar det om bild och bildterapi, ja då måste 

det ledas av en utbildad person som förstår att nu kommer det alzheimerpatienter. Det är 

ingen idé att du börjar prata om Picasso och Picassos liv och så där och var han bodde och 

vad han gjorde och vad han tänkte utan låt dem analysera tavlan själva, hjälp dem in i bilden, 

låt dem få minnen och utveckla minnen utifrån det de ser. Det behövs människor som kan 

möta patienterna där de är, utgå från rätt utgångspunkt. 

 

”Beyond a doubt, it is the style and approach of the educators – which is never overly didactic 

or condescending, but rather warm and interactive – and the interaction with them that 

participants single out as being of exceptional importance to them. The way in which they 

involve the participants with dementia and elicit their comments, which are then met with 

genuine interest and appreciation, rekindles feelings of self-worth.” Citatet ovan är taget från 

utvärdering av Museum of modern Art:s program för dementa och deras anhöriga/vårdgivare 

”Meet me at MoMA.” (Mittelman & Epstein http://moma.org/meetme/resources/index#evaluation  

(2011-04-10)  

 

Kort beskrivning av programmets upplägg: En tränad kurator leder varje grupp genom en tur 

på fyra eller fem konstverk relaterade till ett tema och presenterade i en förutbestämd ordning. 

Varje tur tar omkring en och en halv timma, med ca femton till tjugo minuter vid varje 

konstverk. Åtskilliga diskussioner och frågor ställs för att engagera deltagarna i att observera, 

beskriva, översätta och relatera till verken och till varandra. Mindre gruppdiskussioner 

används också ofta för att ytterligare få igång deltagarna att interagera. (Mittelman & Epstein 

http://moma.org/meetme/resources/index#evaluation (2011-04-10)  

http://moma.org/meetme/resources/index#evaluation
http://moma.org/meetme/resources/index#evaluation
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B: Jag har en förebild och det är Carlo Derkert han tog med sig en stol och sen ställde han 

sig framför tioåringar, tolvåringar framför någon ganska svår, utmanande bild och så ställde 

han frågan – Vad är det ni ser?! Och du vet tio-tolvåringar såg ju allt möjligt. De kunde säga 

då om någon Picasso bild, ja men hon har tre ögon och hon har ett öga på låret. Ja men hur 

tänker du då? Ja men hon ser ju mycket bättre, hon behöver bara vända på låret lite så ser 

hon åt andra hållet. Förstår du? Så där va. De hade ju inga sådana där konstiga 

föreställningar om att det är så konstigt och så, utan och helt plötsligt, när han lämnade dem 

tio minuter en kvart senare, för mer orkar de ju inte, så hade de analyserat både Picasso och 

målningen. Han visste på något sätt va, han hade kunskaper, han visste vad bilden kunde 

stimulera till och kunde hjälpa dem på traven ibland med sina frågor. Men inte mer, det var 

de som gjorde jobbet. Det är ju det som man önskar också med gamla och dementa och så, att 

de själva gör jobbet, för det är då du stimulerar till nya synapser det är då du stimulerar till 

nycellsbildning. Så du förstår att man använder det som ett läkemedel helt enkelt.  

 

T: Det bör finnas medicinsk kompetens tillgänglig på något sätt. Det finns ju, jag menar det 

förekommer ju att folk har paradoxala och oväntade reaktioner. Någon kan plötsligt bli 

psykotisk i samband med beskedliga och till synes oförargliga aktiviteter. Så man måste ha 

lite uppbackning någonstans, så att man vet var man ska vända sig i alla fall. 

 

 
3.4 Åtgärder 

 
 Vilka åtgärder behövs inom vård, politik, samhällsstruktur och forskning för att 

kultur som hälsofrämjande åtgärd skall nå de människor som behöver den? 
 

Sammanfattning: Efter att ha lyssnat på forskarna framstår några grundläggande gemensamma 

linjer, några förändringar på samhällsnivå som tycks nödvändiga för att kultur skall få det 

utrymme som krävs för att märkbara hälsoeffekter skall uppstå. 

 

 Den grundläggande synen på kultur behöver förändras från att huvudsakligen förknippas med 

underhållning till att värderas som en faktor som är avgörande för samhällets utveckling, höjer 

livskvalitet och förlänger livet. 

 Utbildningssystemet bör förändras, särskilt nämns läkarutbildningen. Kultur skall vara en 

självklar del av all utbildning eftersom den är en nyckel till att vi lär oss hantera samhället och 

formar oss till individer. 

 Kulturanvändandet inom vården bör utvecklas. En helhetssyn på människan och en 

utgångspunkt i hälsa snarare än sjukdom är avgörande. 

 Departementen behöver få tydligare och bredare uppdrag och kulturen stärkas på statlig nivå 

som en väsentlig del av utvecklingen mot ett hälsosamt samhälle. 

 Tillgängligheten av kulturella aktiviteter måste förbättras, både geografiskt, ekonomiskt och i 

fråga om utbud. Kulturfrågan är en jämställdhetsfråga. 
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 Forskning bör ske i samarbete med andra länder och genom tvärvetenskapliga metoder och 

tillämpningen av forskning måste beprövas, dokumenteras och utvärderas. 

 Motstånd mot kultur- hälsa forskning kommer främst från producenter av kultur som inte vill 

tvingas bli nyttiga, inte dela de redan knappa resurserna med hälsobranschen. 

 Dålig forskning, främsta risken. 

 

 

3.4.1 Förhållningssättet till kultur behöver förändras 

B: Kulturen är ingen mjuk fråga det är den hårdaste frågan egentligen. För det är det som 

gör oss till de personer och personligheter vi är. 

B: Jag skulle vilja säga att det är farligt att inte ta kulturen på allvar. 

 

D: Inget är viktigare än vår optimala hälsa, inget är viktigare än balans mellan psykiskt, 

fysiskt och socialt välbefinnande. Inget är viktigare än det. Hur duktig du än är, hur god 

ekonomi du än skapar i samhället, har du inte den här balansen så kommer det att leda till 

bristfälliga resultat i slutändan. 

 

Kultur får inte reduceras till att vara bara underhållning. 

B: När jag kommer till Danmark så har de precis samma problem som här, att kulturen inte 

får tillräckligt med pengar, därför att allting skall gå till att man ser kulturen som 

underhållning. När jag talar om att det är sockerkakan i tårtan så talar de om att det är 

hallonen ovanpå. Jag menar att det är både och, underhållning är ju också en väldigt viktig 

del. Men jag tror att många länder tar ju kulturen på en annan typ av allvar så att säga, det 

gör de ju. För många är ju kulturen kärnan. Frankrike ser på kulturen på ett helt annat sätt. 

Du vet ju vad som händer om man trampar fel där, då tömmer de koskit utanför parlamentet. 

T: Det är viktigt att inte ha förutfattade meningar om vad som är fint eller vad som är bra 

utan man måste ju vara väldigt vidsynt.  

T: Kulturutbudet skall ju vara sådant, att människor som INTE har exponerats för en viss 

kultur skall få chans att exponeras för det och KANSKE upptäcka att det är spännande. 

Det handlar mycket om personlighet när det gäller att kultur har en hälsosam påverkan, det 

är ju inte säkert att klassisk musik alltid är bra för alla, utan för vissa är det bättre med 

folkmusik eller rock eller något helt annat. 
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B: Churchill är ju föredömet. När inrikesministern säger, kan vi inte ta kulturpengarna nu, vi 

måste ju bygga nya kanoner, så svarar han – men om vi tar kulturpengarna vad har vi då att 

försvara?  

 

D: Det finns inte andra kulturer, alla människor har en egen kultur.  

 

Släpp forskarna fria 

B: Det fria skapandet måste värnas inom forskningen och det måste värnas inom konsten. Det 

här är så komplext, att tro att vi kan förutsäga saker tror jag är övermaga. Släpp 

konstnärerna fria, släpp forskarna fria.  

Samtidigt så finns det ju tillämpad forskning. Det är klart att den typen av forskning också 

kommer att finnas inom det här området. Ta fram musikterapeutiska instrument? Skapandet 

är ett, tillämpning något annat. 

 

B: En risk kan vara att man inte ser att människans ologiska natur är en tillgång. Att man inte 

ser det utan försöker få människor att hela tiden vara lyckliga och i någon sorts balans. 

Shakespeare säger att människan är oförutsägbar och oförnuftig och det är det som är hennes 

storhet. Hennes storhet är att hon inte tänker logiskt ibland! 

B: Det är det som är människans storhet, att vi är olika, att vi är oförnuftiga. Men det är 

genom samverkan som vi blir starka. Och ja, en massa oförnuft, men att vi tar hand om… ja 

förstår du, att se det goda i det annorlunda. 

 

D: Samverkan är ett nyckelord! 

 

B: Leken ska ha ett skyddsnät omkring sig, den ska ha ett stort skyddsnät. Det är ju det 

Einstein säger, om vi inte leker så blir det inget av oss. Det är i fantasin som vi skapar det 

nya. 

 

B: Det är viktigt att se att kulturen har en väldigt central del i samhällets utveckling. Kulturen 

fyller en viktig funktion i utvecklingen både inom skola, utbildning, hälsa, näringsliv. 

 

3.4.2 Visioner och lösningar för kultur som hälsofrämjande åtgärd 

Sverige har strukturen, vi behöver bara ändra synsätt. 
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B: Om vi vänder på det, skulle jag vilja säga att fördelen med Sverige är att om man bara 

ändrar på synsättet på kultur och säger att kultur är mycket vitigare, att kulturen är både en 

del av en skapande process och av att bygga ett framtida Sverige, skapa kulturella 

förutsättningar för kreativa lösningar osv. så har vi ju instrumenten. Vi skulle snabbt kunna 

få kulturskolorna att leva igen och kultur i skolan och kulturinstitutioner att leva på ett annat 

sätt för att bygga någonting väldigt, väldigt bra. Det är bara det att på några områden 

saknar vi kunskaper. Och det är ju det som jag försöker hjälpa till med. Öppna ögonen på 

folk. 

 

T: Vägen går genom att stimulera folk att hålla på och att övervinna det här… det behövs 

duktiga och inspirerande konstnärer och musiker och dansare och så där som kan få folka att 

komma över sådant. Många har spärrar från skolan och som föräldrarna sätter upp. Det är 

jättemycket som handlar om det. Jag kan inte sjunga, jag kan inte måla, jag kan inte dansa 

jag är dålig på idrott, jag kan inte läsa dikter, osv. Det stämmer ju inte för de flesta är 

musikaliska visar det sig. 

 

Myndigheterna måste ha bredare uppdrag 

B: Kulturdepartementet är ju otroligt centralt och socialdepartementet för det har med både 

rehabilitering, sjukdomar, hälsa och allt det här att göra. Det är viktigt. Vi behöver ha nya 

myndigheter med nya uppdrag. Folkhälsan skall ha ett helt nytt uppdrag, jag tycker både 

socialstyrelsen och folkhälsoinstitutet har alldeles för snäva synsätt.  

Myndigheterna har för snäva synsätt, de har blivit myndigheters myndigheter på något sätt 

och de måste ha mycket större och bredare uppdrag. Så att det är ganska omfattande det som 

behöver göras. Och en statsminister som förstår att tala om de här frågorna, behöver vi. 

Alltså vi behöver ju en statsminister som talar om Sveriges framtid, i världen. 

 

T: Det finns ju ett intresse för de här frågorna centralt, men det har inte tillräcklig prioritet 

och det visar sig ju i att folkhälsoinstitutet inte har något uppdrag tillexempel. Det behövs inte 

bara lite duttande med lite projektpengar, utan man behöver ju permanenta resurser både på 

central och mera perifer nivå, alltså kommunnivå.  

 

B: Volvos Leif Johansson är en ovanlig direktör, men han säger  – jag kan inte tänka mig att 

vara i en stad som inte tar de här frågorna på allvar, så skriver han om kultur och hälsa. Ska 

vi vara konkurrenskraftiga måste vi ju ha en väldigt höggradig, högt stående kulturell 
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verksamhet. Du får inte folk som kommer hit annars. Det går inte att köpa folk för pengar 

idag på det sättet… 

 

3.4.3 Nödvändiga förändringar på strukturell nivå i samhället 

B: Alltså hur gör vi för att skapa det samhälle av största möjliga mängd människor som är 

kreativa, skapande, motiverade och upplever en hög grad av välbefinnande. Men är också 

fria i sin kreativitet att skapa nytt osv. Förstår du? Fast vi är olika. Ja det är demokratin till 

syvende och sist och demokratiska principer och mångfald och allt det här som måste värnas. 

Och det är kunskap igen då som behövs. 

 

D: Det är intressant hur människor bildar sin uppfattning om kultur genom hela sitt liv för att 

vara juste mot samhället, för att göra sin plikt för att inte vara giriga. 

Om det är brist på kulturkonsumtion i deras klass blir de ekonomiskt giriga eller tjuvar. Om 

de får kulturkonsumtion får de etik och moral.  

 

Fler kvinnor till makten 

Dilani kopplar jämlikheten till hälsan och hälsan till kulturen genom att poängtera vikten av 

olika synsätt, att män och kvinnor har olika sätt att utnyttja de båda hjärnhalvorna. 

 

D: Ju mer kvinnor som kommer till makten desto mer balans och jämlikhet och rättvisa, allt 

hänger ihop, allt det här är kultur. Därför är kultur oerhört viktigt. 

Alla typer av forskning är relevant för hälsa och kultur området. 

 

Kommuner, kyrkan, landstinget och alla myndigheter måste samverka. 

D: Kultur måste finnas överallt i relation till människans hälsa och välbefinnande. Detta blir 

möjligt genom att samarbete mellan kommuner och kyrkan, landstinget och alla myndigheter 

måste samverka, använda resurserna på ett bra sätt för kulturen. Alla museer skall ha fritt 

inträde tre dagar i veckan för alla människor, på så sätt får alla människor tillgång till 

kultur. Uppmuntra människor att ofta gå på bio tillexempel, på fotbollsevenemang, 

sportevenemang, pensionärer skall ha 50% rabatt på alla evenemang, barn under 18 år skall 

ha tillgång till sådana evenemang gratis, helst gratis, för de skall uppmuntras. Föreningar för 

konst kan komma och måla hos barnen, uppmuntra barn att uttrycka sina känslor genom 

målning tillexempel. Alla företag skulle en gång i månaden kunna bjuda in alla sina barn för 

att komma dit och spela musik eller göra någon kulturell aktivitet.  
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Näringslivet med kommunala politiker som ser resultatet kan driva det här. Det finns hur 

mycket som helst jag kan sitta och prata i två dagar om det här och ge förslag på hur kultur 

skulle kunna integreras i samhället för att förebygga vandalism och kriminalitet och för att få 

förståelse för varandra. För att få respekt för äldre, för svaga. För att inte behöva några 

poliser på gatorna överhuvudtaget. Och för att se till att våra akutmottaningar och 

intensivvårdsmottagningar som vi har under helgerna och som är fulla, att besöken där 

minskar. 

D: Vi har en hel del, på sommaren har vi musik som alla kan ha tillgång till och så där …men 

museerna skall vara öppna, skolan skall vara en källa för kultur. Skolorna kan bilda egna 

musikföreningar, musikerna kan gå och spela i kyrkan, de i kyrkan kan komma och spela för 

äldre människor, barnen kan gå till olika fabriker och spela en dag i veckan.  

 

3.4.4 Kritik 

D: Det finns brister i tillgänglighet och brist på förståelse för vad som är viktigt. Vi skulle 

tillexempel kunna använda media i större utsträckning, på tv skulle de kunna säga, imorgon 

händer det här och alla är välkomna dit. Mer tillgänglighet av information och kunskap helt 

enkelt. Man måste göra folk mer medvetna om det här.  

 

D: Det var det dummaste moderaterna gjorde att de stängde museerna, de fattar inte hur 

mycket de skadar det egna samhället. De tjänar ingenting på det. (...)Det är socialt sjuka 

människor som fattar sådana beslut, de är helt tillbakadragna i sin värld. De är inte 

hälsosamma, inte enligt den definition av hälsa som jag har, fysiskt, socialt, mentalt 

välbefinnande. Socialt är de inte i välbefinnande de saknar den här förmågan, annars skulle 

de inte komma på sådana beslut.  

 

T: Det är tråkigt att man inte värnar kulturskolorna bättre än vad man gör för barnen är ju 

vår viktigaste investering och där skulle man verkligen behöva satsa. Både i skolan och i 

kulturskolan alltså, jätteviktigt! 

 

Hur kan man nå de grupper som inte vet att de kan bli hjälpta av kultur? 

T: Det är ju det som är så kul med arbetsplatser, där kan man nå en hel grupp… det har vi 

gjort en liten pilotstudie på i västernorrland. Vi släppte ut jazzgrupper och kammarorkestrar 

och dansgrupper och sånt där som var regionalt förankrade, på fyra arbetsplatser. Det kom 

alltid något program varje vecka under tre månaders tid. Och så tittade vi på vad som hände. 
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Och det beskriver ju folk att oj, vad fantastisk, det hade jag inte en aning om att det fanns. Så 

genom arbetsplatserna som nätverk skulle man ju kunna åstadkomma någonting. Om det görs 

på arbetstid alltså, det är det som förmodligen är avgörande, i alla fall till en del.  

 

3.4.5 Tillgänglighet 

B: Man kan inte vara i traditionella lokaler, man måste vara i olika lokaler. 

 

T: En jätteviktig fråga. Man måste ta reda på var det behövs.... Det här gör de väldigt bra i 

norrbotten, de åker runt och plockar upp talanger och så ordnar de att de kan mötas. Det 

finns ungdomskörer där, där man träffas över en helg en gång i månaden och inte träffas en 

gång i veckan. De har ju så långa resavstånd. Man kan lägga upp sådant här på ett annat sätt 

om man vill utnyttja de intressen som trots allt finns ute i periferin. Och då skall man ju 

bygga på sådant som det finns starka traditioner för. Folkmusik tillexempel, folkdans. 

Folketshusrörelsen, den finns ju fortfarande, bygger man klokt på den så tror jag absolut att 

man kan åstadkomma något bra. B: Alltså folkbildning då man drev den utifrån ett 

folkrörelseperspektiv är det bästa försvaret för en demokrati och för att sprida information 

som människor kan nå. Och det behöver inte vara alltid i dessa organiserade former, utan 

folkbildning skall kunna organiseras av folket självt. Jag tror att vi har institutionaliserat 

informationen alldeles för mycket.  

 

D: Ja, sprida det här, men också göra det tillgängligt ekonomiskt, det är på många ställen det 

är dyrt. 

 

B: Det skall vara kontinuerligt, inte att man åker till Visby från landsbygden en gång om året 

och lyssnar på Robert Wells. Det är jättebra med den typen av underhållningskultur också, 

men det är inte det jag talar om, utan något kontinuerligt. Varför inte pröva det i det lilla 

sammanhanget med umgänge...  i bygdegårdarna. 

 

B: Tillgängligt, enkelt format, nära… Jag är emot detta eviga planerande och projekterande. 

Låt folk få vara med, låt saker växa fram. Liksom där man inte bara serverar saker utan 

möjliggör för människor att vara aktiva på alla nivåer att utsmycka, bygga osv. 

Det handlar om delaktighet. 
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3.4.6 Utbildning 

Det handlar inte bara om kunskap utan om att kunna hantera samhället 

B: Departementen behöver gå ihop och definiera utbildning också som något som är viktigt 

för att förstå och kunna hantera samhället, alltså i stort, inte bara att lära sig kunskap.  

Inte bara utbildning som i att vi skall utbilda oss i att kunna räkna, skriva och läsa utan i att 

vi ska vara kreativa människor. 

Närings- social- och kulturdepartementet och utbildningen skall gå ihop. Kultur är ett starkt 

område, för svenskt näringsliv, för att skapa kreativitet och förutsättningar. 

 

Det gäller vårt liv och vår livskvalitet 

B: Läkarutbildningen måste påverkas. Ta pengar från ohälsan i samhället och sätt in dem i 

förebyggande åtgärder. 

Vi behöver en mycket bredare läkarutbildning, utbilda fler läkare, men också läkare i det här 

området, som förstår sambandet mellan människan och hennes omgivning. Där de kulturella 

uttrycksformerna är väldigt viktiga. Det gäller vårt liv och vår livskvalitet. 

 

Kultur är relevant i alla ämnen 

D: Hälsa och kultur är relevant i alla ämnen som finns inom universitet och forskning idag. I 

ingenjörsvetenskap behövs det, läkarna behöver det, lärarna behöver det, naturvetenskap, 

litteratur, alla behöver det! Kultur är som bröd och vatten! Egentligen, för människans 

överlevnad. Överlevnad på ett bra sätt menar jag, ett sunt och förnuftigt sätt. För god hälsa 

behövs kultur. Det är det det handlar om, kultur och idrott och hälsa skall vara ett ämne som 

genomsyrar alla utbildningar och forskning kring det här kan relateras till egentligen alla 

ämnen. Alla ska ha det här. De skall länkas till det här därför att ingenting är viktigare än 

vår hälsa.  

D: Det som behövs är tvärvetenskapliga möten helt enkelt. 

 

Minskad kriminalitet med kultur 

D: Det handlar om barnuppfostran också, om du fostrar dina barn med kultur blir det mindre 

brottslighet, bättre ordning i samhället och lättare att reda ut. Kriminaliteten minskar, 

vandalismen minskar, det blir mycket, mycket stora konsekvenser. Därför att allt kommer från 

hjärnan och hjärnan blir balanserad av att ta del av kultur och det är det det handlar om.  
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D: Kultur måste helt enkelt vara ett ämne redan i grundskolan, kultur och hälsa egentligen. 

Kultur, idrott och hälsa måste vara obligatoriska ämnen redan i början av skolan, och genom 

alla år! Inta bara då, i alla ämnen i alla år, till och med på universitet, i alla år, egentligen 

skall det vara ett fast ämne som löper från grundskolan tills att universitet avslutas. Det är 

oerhört viktigt. 

 

3.4.7 Vård   

D: Vården behöver ha en helhetssyn på människan 

 

B: Det vi har gjort det är att vi, konstigt nog, inte har förstått betydelsen av hjärnan och 

hjärnans funktioner. Också för andra delar av kroppen. 

 

T: Det är klart att kultur är också viktigt för vårdpersonal, det är många som har insett det, 

att man måste ha in det mera i utbildningen det skulle kunna förbättra tillexempel empati. 

Men då är det ju egentligen politiker och högre administratörer som framförallt skulle 

behöva det. De problem vi har idag handlar ju inte så mycket om vårdpersonalen själv utan 

om strukturer som andra skapar åt dem. Det är alltså strukturen inom vården och 

förhållningssättet till kultur som måste ändras på ett grundläggande plan. 

 

D: Vårdens utgångspunkt förskjuts mot ett helhetstänkande men ett helhetstänkande utifrån 

hälsoperspektivet snarare än sjukdom. Då utformas designen och sjukhusen på ett annat sätt. 

Då får man en helt annan kontext också om sjukhusen utformas annorlunda.  

Vårdpersonalen får på så sätt mycket kulturkonsumtion även de, vilket stärker dem, och deras 

insats blir effektivare. 

 

Theorell skriver under rubriken ”Kropp och själ” i ”Kultur för Hälsa” :”Psykosomatiska 

sjukdomar utgör en stor del av de sjukdomar som människor söker hjälp för i sjukvården 

idag. De kan vara mycket svåra att behandla och många av dem blir långvariga därför att fel 

behandling ges eller för att patienten blir missförstådd.” (Winzer 2005, s.74f) 

 

B: Arkitektur är jätteviktigt. Jag tror att allt inom vården skall genomsyras av att det finns en 

tanke på omgivningens betydelse för vårt tillfrisknande och för vår hälsa. 

Alltså det genomtänkta, att det inte bara är bakteriefritt som man tänker på utan att man 

stimulerar hjärnan och att man kanske till och med blir mindre nervös, förstår du, av att man 
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några minuter kanske kan distraheras från den smärta eller den upplevelse, det obehag, den 

nervositet man känner i de här miljöerna. 

 

T: Man borde satsa på att faktiskt ha bildterapeuter och musikterapeuter på sjukhusen. För 

barn har de ju utvecklat sjukhusclowner, man skulle satsa mera på sånt. Det skulle absolut 

kunna ha väldigt bra effekt på patienterna, det skulle förkorta vårdtider och minska 

medicinering. Jag säger inte det bara så där. Det finns studier som pekar på att det skulle 

kunna gå i den riktningen. 

 

Ohälsan i samhället kostar tre gånger så mycket som sjukvården 

B: Det är ohälsan i samhället som kostar tre gånger så mycket som sjukvården. Och det 

innebär att minska ohälsan med 25% alltså det förebyggande arbetet, minska demensen med 

ett antal procent så har du pengar till en mycket bättre sjukvård.  

Varför arbetar man inte mer förebyggande och tar ett helhetsgrepp på sjukdomar? 

 

Kultur är lika viktigt som vatten 

D: Kultur kan inte ses bara utifrån sjukdom, kultur måste vara övergripande överallt i 

samhället. Det måste vara en självklarhet, det är lika tillgängligt som vatten! Människans 

behov av att leva i kultur är lika viktigt.  

Det måste genomsyra hela samhället. De är som de säger att vatten är viktigt för att överleva 

och kultur är lika viktigt för att överleva och det måste man betona i all samhällsstruktur. 

 

D: Du tycker att kultur på recept är bra men det är på fel plats. Det borde finnas på 

sjukhusen men också i kommunerna och det borde vara både förebyggande och 

rehabiliterande, genom museer...överallt. 

Kultur är mycket, mycket, mycket större än tabletter. 

 

3.4.8 Forskning 

Det behövs forskning på området som beprövas i vårt samhälle 

B: Vi måste bedriva forskning, så att vi kommer någon vart, göra tillämpningar. Och 

tillämpningarna måste utvärderas på ett vetenskapligt sätt. Problemet hittills har varit att 

många av de försök som gjorts inte dokumenterats och utvärderats ordentligt, det är ju 

pengarna rätt ner i sjön. 
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T: Pedagogisk forskning behövs, för att förstå hur man gör och vi behöver både neurobiologi 

och psykofysiologi och vi behöver kvalitativ forskning för att förstå bättre hur de här grejerna 

äger rum. Vi får ju bättre beskrivningar i den kvalitativa forskningen, den kvantitativa blir ju 

mera; hur stora är effekterna och på vilket sätt sker de osv. 

T: Vi behöver ju framförallt också för att övertyga politiker, sådana här slumpvalsstudier, 

alltså randomised controlled trials RCT. Och det går att göra. Jag får ofta argumentet att det 

går inte att göra, det gör det visst det, vi har gjort massor med sådana, så det är klart att det 

går men det krävs att man är övertygad. 

 

Moment 22: Vi behöver utbildning med hjälp av lärare som vi inte har 

B: Det behövs utbildning, utbildning, utbildning. Vi måste ha utbildning med hjälp av lärare 

som vi inte har, och hur gör man det? Inom biotekniken, hyrde vi in lärare med hjälp av 

gästforskare. Det kommer att kosta pengar. Men ta hit gästforskare som är här två veckor 

eller en månad, betala dem bra, de är guld värda. Och att vi kan skicka ut folk då förstås, till 

bra labb, och se, hur gör man där, kortare eller längre tider.  

 

Efterfrågan av beprövad forskning från socialdepartementet 

Vid ett samtal med handläggare på Socialdepartementet, angående projektet ”Kultur på 

Recept” framkommer att de är i stort behov av underlag för att kunna sätta igång 

rehabiliteringsprocesser, men att de tycker att det saknas tillräckligt goda studier. 

Bjursell menar att det finns, men kanske inte i Sverige och möjligen på ett alltför otillgängligt 

vetenskapligt språk för att de enkelt skall kunna omsättas i praktiken av politiker. 

 

3.4.9 Motstånd mot forskning om kultur och hälsa 

T: Det finns motstånd av tre typer. Ett handlar om att psykologer tycker att äsch vi har ju inte 

ens pengar till vanlig psykoterapi, ska ni hålla på med det här nu också så får vi ju mindre 

pengar över till det. Det andra är från sådana som producerar kultur som säger att, usch, inte 

skall du kräva av oss att vi skall vara nyttiga nu också. Och jag kan något hålla med om det 

förstås, för kulturen måste finnas för sin egen skull och vi kan inte kräva av den att man skall 

bli frisk av den för att den skall få finnas. Men det är inget argument egentligen för att det 

handlar om att använda kulturen på rätt sätt då och det betyder inte att sånt som man inte 

direkt kan påvisa att det gör folk friska, att det inte skall få finnas.  
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Och det tredje har att göra med att det finns människor som inte vill att man skall ta reda på 

såna här mekanismer. De vill ha mystiken kvar i sin kulturella upplevelse, de vill inte att man 

skall veta vilka celler i hjärnan som påverkas eller vilka hormoner som hoppar upp eller ner. 

Det är de motstånd som finns, som jag är medveten om.  

 

3.4.10 Risker 

D: Den största risken är okunskap. 

B: Det är kunskap som behövs, ingen risk med forskning, men risk med tillämpningar. För det 

är klart att du kan utnyttja det till att, ...till vad som helst.  

D: Vi har så mycket normer och strukturer i samhället som mer eller mindre styr vårt 

vardagliga liv så vi har inte tid att ägna oss åt aktiviteter som berör oss och gläder oss, 

skapar glädje för oss. 

 

T: …. Ja alltså, ja det är ju två risker då. Det ena skulle kunna vara att man skapar 

orealistiska förväntningar genom att peka på samband. För att nästa steg är ju så att säga, 

hur åstadkommer man det och det har man ju inte besvarat, så då kanske… Det här med 

kultur på recept kan vara ett sådant exempel. Att man tror att det skall gå att göra mer än det 

går att göra och så gör man det slarvigt och så blir folk besvikna och så slänger man ut 

barnet med badvattnet, så att säga. Det är väl den ena risken. 

Ja, och den andra är väl det omvända, att om man gör vetenskapliga utvärderingar och 

använder för trubbiga metoder och för små grupper så finns det ju risk att man inte kommer 

att hitta någonting och då är ju risken att man slänger ut barnet med badvattnet även där för 

att man säger, jaha, nähä, nu har vi gjort kontrollerade studier och det visade ingenting, men 

om de studierna är dåligt upplagda från början…  Så det är dålig forskning i så fall som är 

problemet. 

 

T: Ett annat problem är nu att vi har ju ett sådant enormt utbud av konst i alla former. Så att 

folk kan uppleva det som onödigt att man själv utövar någonting, så att säga. Och så är vi 

kommersialiserade, så att… jag hörde till och med föreläsningar om det där, att barn skulle 

mer eller mindre stimuleras till att starta egna skivbolag när de är i elvaårsåldern och så där, 

det kan ju bli väldigt fel… kan man inte göra pengar av det så är det ingenting att ha och kan 

någon annan göra det här bättre, som är mera professionell, då gör jag det inte. Men det är 

fel inställning. 



42 

 

 

D: Samhället är präglat av mycket som är monotont. Det styr vårt vardagliga liv: Vi är 

upptagna av det som är nödvändigt för att klara det vardagliga livet helt enkelt och därmed 

har vi mindre tid för det här. Och sen, vi styrs genom massmedia, vi styrs genom 

kommunikation, vi styrs av en infrastruktur som begränsar vår tillgång till kultur tyvärr. 

 

Risken är snarare brist på förståelse 

D: Alltså, det finns absolut inga risker egentligen. Den forskning som finns hittills har varit 

framgångsrik och visar hur kultur berikar hälsa. Så jag ser ingen risk, risken är snarare brist 

på förståelse. Politiker och beslutsfattare och läkare som är mer patogenintresserade, de 

begriper inte. Det måste bli ett generationsskifte helt enkelt inom det här området, egentligen 

ett paradigmskifte, att ha hälsa som utgångspunkt snarare än sjukdom. 

 

Sociala mekanismer 

T: Det finns ju också rent sociala mekanismer som är tråkiga alltså. Mycket av finkulturen 

har ju överklasstämpel. Mozarts musik som ofta nämns i sådana här sammanhang, det finns 

många människor som blir irriterade av den därför att den har överklasstämpel.  

 

Infrastruktur 

D: I Frankfurt går du genom hela stan över gårdar och i natur. Man har designen. I USA 

klarar du inte att ta dig någon stans utan bil. Det beror på samhällets struktur och funktion, 

hur ett samhälle är strukturerat. Ju kunnigare människor är om infrastrukturer som skapar 

goda förutsättningar för kultur desto mindre blir det av de här överraskningarna.  

 

 

4. Diskussion  
 

Under mina tre år på GIH har jag lärt mig en hel del om hur kroppen fungerar; vilka 

hänsynstaganden som följer med olika diagnoser, vilka system som belastas vid exempelvis 

stress och hur negativa effekter av detta kan motverkas. Jag har lärt mig förstå 

förutsättningarna för grupputveckling, vilka typer av problem som kan uppkomma och hur 

goda utvecklingsprocesser kan stödjas genom uppmärksamt ledarskap. Jag vet var Tractus 

iliotibialis fäster och urspringer och varför densamma kan göra sig påmind hos till exempel en 

löpare som nyligen bytt skor eller underlag. (Feneis & Wolfgang 2007. s.118:12) (Peterson & Renström 
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2003. s. 327f ). Jag kan helt enkelt en massa saker med anknytning till hälsa som jag inte kunde 

för tre år sedan. Det är jag glad och tacksam för men hade jag inte skrivit den här uppsatsen 

hade jag inte vetat så mycket om vilken effekt kultur kan ha på människors hälsa. 

 

Om vi använder kulturpengarna till krig, vad har vi då att försvara? 

Det synsätt kring betydelsen av kultur som Winston Churchill lär ha uttryckt (Resultatdelen: B, s 

32) är intressant ur både sociokulturellt, ekonomiskt och politiskt perspektiv. Det han 

egentligen säger är ju att kultur utgör själva kärnvärdet i vår existens/våra liv/ vår 

samhällsbyggnad och att det finns gränser för hur mycket de handlingar som tjänar till att 

upprätthålla samhället kan tulla på resurserna innan det förgör sig självt. Detta gäller 

naturligtvis inte bara i krig. Om vi använder kulturpengarna till att bygga vägar - vart skall vi 

då åka på de där vägarna? Kultur är enligt detta synsätt något som måste vara fredat som livet 

självt, därför att försvinner utrymmet för kultur är det början till vårt samhälles förfall. Något 

som känns aktuellt att påminna dagens politiker om. 

Den bild som framträder genom sammanfogandet av information i den här uppsatsen är en 

bild av människan och människans hälsa som en helhet där de olika aspekterna hänger intimt 

samman och ofta samvarierar med varandra. Kulturell exponering visar sig kunna påverka oss 

genom många kanaler och på flera plan, men är ändå bara en av många påverkansfaktorer 

som finns i vår närhet.  

Kultur utgör ett stimuli som berör oss känslomässigt, och vi vet att om vi är glada och känner 

hopp har vi bättre immunförsvar än om vi är deprimerade. (Konlaan, Theobald & Bygren. 2002 s 

227-230) 

 

Kaplans Attention restoration theory bygger på att vår hjärna inte hängt med när 

samhällutvecklingen gått så snabbt som den gjort de senaste århundradena.  

Vi vet vad som har hänt, biologin har inte hängt med teknologin. Peter Währborg uttrycker 

det talande som snigelbiologi och raketkultur i boken Kulturen och hälsan. (Bjursell & Vahlne-

Westerhäll 2008 s.39-46). P-O Åstrand brukar, när han föreläser för oss på 

hälsopedagogprogrammet beskriva samma mänskliga utveckling med ett maratonlopp som 

metafor – det är inte förrän de sista stegen inne på stadion som industrialismen kommer igång.  

Det har tagit vår fysiska kropp miljoner år att utvecklas från amfibiestadium till neandertalare 

till människa. Hela vår nutida teknologiska och kärnvapenbespetsade vardag sprängs fram 

under sista andetaget innan mållinjen. Det är klart fysiken inte hinner med. Det är klart att vi 

blir utbrända. Det är för mycket information och för lite mening. Vi vet det. Vi är fortfarande 
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rent biologiskt mer anpassade för ett nomadliv på savannen än ett informationssamhälle i en 

stadsmiljö. (Bjursell & Vahlne-Westerhäll 2008 s 39-46)  

 

Informationssamhället ställer höga krav på vår uppmärksamhet och vår hjärnas 

prestationsförmåga. Om vi alltför länge fokuserar på saker som kräver vår direkta fokus, som 

kostar energi, blir vi utmattade och tillslut utbrända – vi kan inte längre fokusera på något. 

Kulturell aktivitet och naturvistelse, att titta på träd, grönska och ergonomiska former har en 

läkande förmåga på vårt sinne, det ger energi, samtidigt som vi kan fokusera igen.  

(Kaplan & Kaplan 1989) (Stigsdotter & Grahn 2002, s.1-9)  (Wijk. 2004, s.134-137) 

 

Hur vi designar våra hus och institutioner har alltså stor betydelse för hur länge och hur 

effektivt vi kan fokusera när vi vistas i lokalerna. Detta var något som Rudolf Steiner 

(antroposofins grundare) redan under början av 1900-talet var engagerad i. Den första 

versionen av Goethianum, ett kulturhus i Dornach, Schweiz började byggas 1913. 

Antroposofisk arkitektur strävar efter ett naturlikt formspråk utan räta vinklar. Grundtanken är 

att färgval och form bör anpassas till vad rummen skall användas för. Utgångspunkten i 

arkitekturen är att den skall stödja människan. Det är ju ganska självklart när man tänker efter, 

varför skulle vi inte bygga våra hus så att de passar oss. Men det krävs kunskap för att kunna 

göra sådana byggnader och det krävs att man tar hänsyn till andra värden än bara ekonomiska. 

 

Churchill är långt ifrån den ende som förmått se och stå upp för kulturens grundläggande 

betydelse för människosläktet, många makthavare och inflytelserika personer har stridit för 

kulturella värden. Men när man tittar på samhället idag, finns mycket som vittnar om att deras 

kamp håller på att gå förlorad. Konstnärliga ämnen (liksom idrott) bantas i grundskolan, 

folkhälsoinstitutet mister sitt uppdrag att omfatta kulturella värden och de statliga bidragen till 

museerna sänks.  

 

Till slut är ändå kultur för hälsa en politisk fråga. Summan av den information som samlats i 

den här undersökningen blir frågor ställda till Sveriges politiker; Hur hårt får en politiker lov 

att blunda? Vad säger lagen om att bortse från tydliga evidensbaserade studier? När skall ni ta 

det här till er?  

 

Kärnan i diskussionen handlar om val av värdegrund. Idag tycks allt handla om ekonomi. 

Mycket lite handlar om välfärd, det vill säga att folket färdas väl på sin resa från födsel till 
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död. Välfärd har blivit ett tomt ord som används för att moraliskt uppvärdera åtgärder som 

strävar mot ekonomisk vinning i samhället. Att folket verkligen färdas väl ligger långt ifrån 

toppen på agendan. Studierna som ligger till grund för den här uppsatsen visar att ekonomiska 

värden inte är det enda som är viktigt. Självklart behövs resurser, men inte bara ekonomiska, 

målet måste vara det vi skall använda pengarna till, inte den ekonomiska tillväxten i sig. 

Dilanis förslag om att barn till anställda uppträder på arbetsplatserna är en tanke som visar på 

ett kretsloppstänkande med kulturella värden och hälsa i fokus. Det handlar snarare om en 

omfördelning av tid och ett ändrat synsätt än krav på utvidgade ekonomiska resurser. 

 

”Vi kan inte använda samma typ av tankesätt till att lösa problem som vi använde när 

vi skapade dem.” Albert Einstein  

 

Resurser måste omfördelas från sjukvård till främjande och förebyggande hälsoarbete. Någon 

gång måste en kostsam övergångsperiod ske där medel börjar användas förebyggande utan att 

man genast kan se resultat i att spara in på sjukvård. Ju förr desto bättre. 

Min slutsats blir att för att uppnå hälsoeffekter genererade genom kultur behöver vi börja 

måna om andra värden än ekonomiska. Kultursatsningen kommer med största sannolikhet 

kommer att spara pengar från sjukvården – det får dock aldrig vara dess enda berättigande! En 

av förutsättningarna för goda hälsoeffekter av konst och kultur är att de står fria från kravet att 

generera pengar. Det rådande samhällssystemet är uteslutande grundat på ekonomiska värden. 

Det handlar alltså om att ändra värdegrund. 

Valfrihet och tillgång till kultur kan inte vara förbehållen rika människor. Längre än så har vi 

kommit i vår utveckling i form av medkänsla och syn på jämlikhet.  

Det system vi är på väg mot, där kultur är beroende av privata donationer är ett för skört 

system.  

Mer än så vet vi om vad som skapar ett funktionellt samhälle. Ingen vill ha stora kostsamma 

sjukdomsbördor i samhället i form av i förtid utslitna människor. Alla måste ha rätt till 

återhämtning. Konst och kultur, hävdar jag, är dessutom ett av våra ursprungliga uttryckssätt 

parallellt med ord och kroppsspråk. Alla människor måste ha rätt att lära sig även detta språk. 

Både Gunnar Bjursell och Töres Theorell tar upp hur musik och andra konstarter kan hjälpa 

oss att förstå och hantera våra känslor och reaktioner. Hur den ordlösa kommunikation som 

många konstarter utgör fyller en sant kultiverande funktion. Vi kan känna igen oss, känna oss 

mindre ensamma, mindre konstiga, bli uppfyllda av stora känslor och öva oss för situationer i 
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livet där sådana känslor kan uppkomma. Alan Dilani går så långt som till att säga att 

kriminaliteten skulle minska om exponeringen för kultur ökade. 

 

Forskarna poängterar samstämmigt att kulturen måste finnas för alla. Om vi skall få effekter 

på samhällsnivå är det i vardagssamhället kulturen måste finnas.  

D: Kultur är som bröd och vatten! Egentligen, för människans överlevnad. Överlevnad på ett 

bra sätt menar jag, ett sunt och förnuftigt sätt. För god hälsa behövs kultur. Det är det det 

handlar om, kultur och idrott och hälsa skall vara ett ämne som genomsyrar alla utbildningar  

D: Och också vara tillgänglig ekonomiskt, det är på många ställen det är dyrt. 

 

T: Det är viktigt att inte ha förutfattade meningar om vad som är fint eller vad som är bra 

utan man måste ju vara väldigt vidsynt.  

S: Kulturutbudet måste vara brett eftersom det är stor skillnad i vad som är effektfullt och vad 

som uppskattas från individ till individ. 

T: Kulturutbudet skall ju vara sådant, att människor som inte har exponerats för en viss 

kultur skall få chans att exponeras för det. 

 

B: Det är viktigt att se att kulturen har en väldigt central del i samhällets utveckling. Kulturen 

fyller en viktig funktion i utvecklingen både inom skola, utbildning, hälsa och näringsliv. 

 

Kultur skall inte vara en exklusiv lyxvara, heller inte reduceras till att bara ha 

underhållningsvärde. Kultur är något ytterst vardagligt, som Dilani poängterar. 

  

Denna tillgänglighetsaspekt får mig att koppla diskussionen till en annan faktor som visat sig 

ha stor påverkan på hälsan, nämligen jämlikheten. Ingen blir glad av att grannen inte mår bra. 

Kate Pickett och Richard Wilkinson beskriver i boken ”Jämlikhetsanden” hur ojämlikhet är en 

avgörande faktor bakom sociala och hälsorelaterade problem. Pickett och Wilkinson, arbetade 

båda med att undersöka sambanden mellan hälsa och sociala hierarki. Under arbetets gång 

visade sig hälsoproblem också vara relaterade till graden av jämlikhet i ett samhälle. 

”Hälsorelaterade och sociala problem är utan tvivel vanligare i länder med större 

inkomstskillnader” (Wilkinson & Pickett 2010, s. 32) 

 

Frågan om kulturens samband med hälsan är starkt kopplad till frågan om jämställdhet, både 

vad gäller kön och klass. Dilani kopplar jämlikheten till hälsan och hälsan till kulturen genom 
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att poängtera vikten av olika synsätt, att män och kvinnor har olika sätt att utnyttja de båda 

hjärnhalvorna. 

 

D: Ju mer kvinnor som kommer till makten desto mer balans och jämlikhet och rättvisa, allt 

hänger ihop, allt det här är kultur. Därför är kultur oerhört viktigt. Alla typer av forskning är 

relevant för hälsa och kultur området. 

 

Syftet med den här undersökningen var ursprungligen att bättre förstå hur kultur påverkar 

hälsan för att bättre kunna tillmötesgå mina blivande klienters behov, för att bli en bättre 

hälsopedagog, helt enkelt. Jag ville eventuellt också påverka ledningen på GIH så att kultur 

som hälsofrämjande faktor blir ett mer betydande och permanent inslag i 

hälsopedagogutbildningen. Efter att ha lyssnat Alan Dilani, Gunnar Bjursell, Karin 

Johannisson och Töres Theorell, är dock min önskan att förståelsen för kultur som hälsofaktor 

sprids mycket längre än så. Alla jag intervjuat har redan ett långt yrkesliv bakom sig, de har 

på olika sätt och av olika anledningar undersökt sambanden mellan kultur och hälsa. Samtliga 

har hittat tydliga bevis för att kultur har en stark förmåga att påverka människors hälsa och 

samtliga har mött motstånd mot sin forskning och upplever att politiker inte tar till sig deras 

budskap. B: De förstår, de uttalar sig positivt, men det händer inget, de satsar inga pengar. 

 

Samtliga är övertygade om att utvecklandet av kultur som förebyggande och rehabiliterande 

åtgärd i samhället skulle innebära stora hälsovinster och därmed ekonomiska vinster. 

Samtalen med ovan nämnda forskare har varit upplysande och berikande och jag tackar 

ödmjukast för att jag fått ta deras tid i anspråk.  

 

Resultatet blev en allt tydligare blid av hur kulturen samverkar med människors hälsa genom 

flera kanaler och på många plan i samhället. Genom att passivt (titta på konst, dans, teater) 

eller aktivt (dansa, sjunga i kör) delta i kulturella sammanhang tar vi genom våra 

sinneskanaler; hörsel, syn, känsel, in intryck som påverkar oss fysiskt, känslomässigt och 

socialt. Kultur kan användas i både negativa och positiva syften. Kultur är omöjligt att bortse 

från som påverkansfaktor i människors liv, vi påverkas av att exponeras för kultur och vi 

påverkas av brist på kulturell exponering. 

 

Forskning på området saknas inte, varken i Sverige eller internationellt. En av de viktigaste 

slutsatserna i den här undersökningen är kanske frågan om hur så mycket god forskning så 
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gravt kan förbises. Som tidigare nämnts framkom vid samtal med handläggare på 

Socialdepartementet, angående projektet ”Kultur på Recept” att de är i stort behov av 

forskningsunderlag för att kunna sätta igång rehabiliteringsprocesser, men att de tycker att det 

saknas tillräckligt goda studier. Bjursell menar att det finns, men kanske inte i Sverige och 

möjligen på ett alltför otillgängligt vetenskapligt språk för att de enkelt skall kunna omsättas i 

praktiken av politiker. Jag drar därför slutsatsen att en mellanhand, någon som kan överblicka, 

sålla och översätta behövs mellan forskarvärlden och politikerna. 

 

Jag vill kunna göra ett bra jobb som aktör på hälsomarknaden. Kunskap om samband mellan 

kultur och hälsa behövs för att kunna göra det. Den här uppsatsen riktar sig således till 

hälsopedagoger och hälso- och sjukvårdspersonal inom alla områden, ledningen på GIH och 

på andra högskolor samt politiker. Min förhoppning är att väcka intresse och bidra med 

kunskap som leder till handling. 

 

4.1 Förslag till vidare studier 

Glädjande har varit att finna studier kring kulturens effekt på specifika sjukdomstillstånd, 

ämnet är dock enormt och ännu flera behövs.  

Översikter av den forskning som finns, internationellt och i norden om sambandet mellan 

kultur och hälsa vore oerhört värdefullt. 

Nätsökningen inför denna undersökning var svårhanterlig då sökorden hälsa och kultur är 

breda begrepp, även detta är ett område att vid fortsatta studier lägga ned tid på och fördjupa 

sig i. 
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Bilaga 1  KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 

 

Vad? 

Ämnesord: Synonymer: 

Kultur   

Hälsa Välmående 

Estetik  

Hälsofrämjande  

Livskvalitet  

Livslängd  

Kulturell aktivitet  

Konst Kulturellt uttryck 

Musik  

Konstterapi  

Estetisk kultur  

Health  

Culture  

Cultural activity  

Leisure time  

mortality  

activity  

 

Varför? 

Detta är de ämnesord jag främst använt då jag anser att de väl speglar syftet . Varje 

sökning har medfört nya idéer och nya sökord. Jag har korsanvänt de olika sökorden 

med varandra. 

 

Hur? 

Databas Söksträng Antal träffar 

Artikelsök kultur  OCH  hälsa 71 

Artikelsök culture AND health 7 

Google kultur och hälsa 6 740 000 

Google ”kultur och hälsa” 38500 

Libris konst OCH hälsa 10 

Libris estetik OCH hälsa 4 

Libris kultur OCH hälsa 301 

Libris 
kultur OCH 

hälsofrämjande 
9 

Academic Search Elite health AND art 8911 

   

 

Kommentarer: 

Ett av de största problemen har varit att hitta studier med rätt definition av begreppen 

samt att hitta studier som inriktar sig enbart på kulturell aktivitet. Exempelvis då jag 

sökte på ”leisure time” AND ”health” fick jag träff på en del studier som inkluderade 

kultur, men också fysisk aktivitet, de blir då ointressanta för min studie eftersom det i 

resultat inte går att urskilja effekten av enbart kulturen. ”culture är ett svårt ord på 

medicinska databaser som Pub Med, då det framförallt genererar träffar avseende 

bakteriekultur. ART är även en förkortning för ”Antiretrovial Therapy”. 



 

Bilaga 2  INTERVJUUNDERLAG 

 

1. Hur skulle du vilja beskriva sambandet mellan sjukdom och kultur?  

a. Kan man bli sjuk av kulturella fenomen, såväl socio-kulturella som olika typer av 

konstinriktad kulturutövning? Gemensamt har de ju att de endast kan påverka oss genom 

känslomässiga kanaler. Kan hälsan påverkas åt ena hållet, så borde den kunna påverkas även 

åt det andra, eller vad säger du om det? 

b. Känner du till begreppet kultursjukdom (K. Johannisson)? 

 (Fritt tolkat utifrån Johannissons kriterier i ”Kulturen och Hälsan” Santérus, 2008 : Ett 

sorts rörliga sjukdomsbegrepp som ofta uppkommer i tider av stor samhällsförändring och 

snabba värdeförskjutningar. Sprids och namnges i samspel med den kultur de uppkommer i 

och försvinner då tillståndet inte längre betraktas som sjukdom eller för att symtombilden 

slukas av nyare diagnoser. ) 

c. Hur förhåller du dig till detta begrepp? 

2. Hur påverkas människor av kultur, kan du beskriva din uppfattning om hur det går till. 

a. Kan du beskriva några exempel där du sett /märkt en tydlig påverkan?  

3. Vilka diagnoser tror du kan bli hjälpta av kulturella aktiviteter?  

a. Stressrelaterade diagnoser?  

b. Finns det någon typ av aktivitet/ omständighet som är särskilt verksam? 

c. Finns det någon typ av aktivitet/omständighet som är särskilt verksam för någon specifik 

diagnos? 

4. Vilken typ av kompetens krävs, enligt din mening av den personal som 

rekommenderar/iscensätter/vägleder kulturella aktiviteter för att dessa skall bli framgångsrika 

ur hälsosynpunkt?  

 



 

5. Vilken typ av modell/modeller tror du är lämpliga för vårdande kulturella aktiviteter?  

a. Vilken typ av kulturella aktiviteter/kulturella omständigheter tror du verkar positivt på vår 

hälsa? 

b. Vilka modeller för kulturella hälsointerventioner tror du är lämpliga, förebyggande och 

rehabiliterande? (individuellt och för grupper?) 

6. Vad tycker du om Kultur på Recept?  

(Kort förklaring; Pilotprojekt på uppdrag av socialstyrelsen i Region Skåne och Region 

Västerbotten, går genom vårdcentraler där läkare alltså skriver ut kulturell aktivitet på recept 

och patienten slussas till den interventionsmodell som är aktuell i respektive region. I Skåne 

bl.a. guidade konstvisningar; I Umeå kurser i silversmide eller keramik.)  

Tror du att det kan vara en verksam modell / verksamt sätt att nå människor, eller har du 

förslag på andra modeller?  

7. Hur skulle du beskriva sambandet mellan kultur och hälsa?  

8. Har du mött motstånd mot din forskning? Berätta. 

9. Hur kan vi lära oss mer om sambandet mellan kultur och hälsa. Vilken typ av forskning; 

inom vilka områden och med vilka metoder?  

10. Vilka andra forskningsområden kan kultur-hälsa forskningen samarbeta med/ta hjälp av/ 

ha som förebilder vad gäller forskningsmodeller m.m.?  

11. Var kan vi lära oss mer om sambandet kultur hälsa? Finns det förebilder inom andra 

kulturer? Är sambandet mer accepterat i vissa sammanhang, områden eller vissa kulturer? 

Varför i så fall?  

12. Vilka förändringar tror du kan komma att ske som ett resultat av kultur-hälsa forskningen 

på strukturell nivå inom vården?  

13. Vilka risker ser du med forskningen kring sambandet mellan kultur och hälsa?  



 

14. Hur tror du det kommer sig att vi kommit till en punkt där vi behöver rekommendera 

människor att göra saker de tycker om och blir glada av för att de ska må bra?  

a. Varför gör vi det inte av oss själva? 

15. Vad vore önskvärt på politisk nivå för att forskning kring kultur och hälsa skulle få det 

utrymme den behöver enligt dig? 

16. På vilket sätt kan kultur göras mer åtkomligt för fler människor och samhällsgrupper? 

a. Hur kan man göra för att nå dem som skulle kunna bli hjälpta av kultur? 

b. Hur skall människor veta att de kan bli hjälpta av kultur? Även förebyggande. 

c. Vad kan vi göra i vardagen? 

d. Vad kan göras inom vården? 

e. Vad kan göras politiskt?  

17. Hur kommer det sig att det inte är åtkomligt? Vad tror du hindrar människor från att ta del 

i kultursammanhang/kulturella aktiviteter?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3  PRESENTATION AV DE FORSKARE SOM INTERVJUATS 

 
Gunnar Bjursell är föreståndare för Centrum för kultur och hälsa i Göteborg och uppdaterad 

inom både nationell och internationell forskning. Vi tar bara in världsledande forskning säger 

han, det sticker i ögonen på en del, men man måste lägga ribban högt för att bli tagen på 

allvar inom det här området. Bjursell har en bakgrund inom molekylärbiologi vilket gör att 

han har god inblick i och kan koppla samman dessa fält med kultur- hälsa forskningen. 

Han är även hjärnan bakom vetenskapsfestivalen som hålls i Göteborg vartannat år i syfte att 

skapa närmare band mellan olika forskningsgrenar och forskningen i stort och dem den är till 

för, nämligen folket. 

Bjursell disputerade 1973 vid Karolinska Institutet, var 1985-1989 professor i molekylär 

genetik vid Göteborgs universitet och är sedan 1989 professor i molekylär biologi vid samma 

institution. Han invaldes 2008 i Ingenjörsvetenskapsakademien. Bjursell är idag verksam vid 

centrum för Kultur och hälsa, ordförande i den nationella styrgruppen för Kultur och hälsa 

och redaktör för antologin Kulturen och hälsan. 

 

Centrum för Kultur och Hälsa vid Göteborgs universitet bygger sin verksamhet på 

vetenskaplig grund och evidensbaserade resultat och strävar efter att initiera och stödja 

tvärvetenskaplig forskning, tillämpning och utbildning inom området genom att tillhandahålla 

och sätta samman tvärvetenskaplig kompetens för specifika uppgifter. 

Verksamheten som startades i januari 2010 är fortfarande under uppbyggnad och kommer de 

närmaste åren att fokusera på: 

* Att utveckla metodik och arbetssätt för tvärvetenskapliga forskningsgrupper och att initiera 

tillämpningar. 

* En webbaserad portal för spridning och nyttiggörande av forskningsresultat, rapporter och 

erfarenheter från andra håll 

* En utbytesverksamhet med internationella forskningscentra för masterstudenter, 

doktorander och forskare. 
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Alan Dilani har en doktorsexamen i Health Facility Design från KTH i Stockholm och en 

master i Architecture in Environmental Design från Polytechnic of Turin, Italy. 
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