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Förord  
Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar, som kräver nya lösningar 
och nya samarbeten. I centrum står patienten och medborgaren. Det finns 
möjligheter i andra samhällsområden som kan fungera hälsofrämjande och 
som komplement till den traditionella vården. För att identifiera dessa 
behövs ett vidare perspektiv i stället för ett snävt sektorstänkande. Ett sådant 
område är kultur.  
 
Det råder idag stor enighet om att kultur och hälsa hör ihop och att kulturen 
har stor betydelse för samhället i stort och för den enskilde individen. 
Forskning visar att kulturupplevelser aktivt kan bidra till hälsa och snabbare 
rehabilitering. De stimulerar sinnena och kan bidra till välbefinnande samt 
en känsla av sammanhang och meningsfullhet. 
 
Region Skåne har sedan flera år i samarbete med Kommunförbundet Skåne 
en uppmärksammad och framgångsrik kultur i vården-verksamhet. Även 
Region Skånes arbete med rehabiliteringsgarantin har rönt stor 
uppmärksamhet. Detta kan antas vara anledningarna till att 
Socialdepartementet och Kulturdepartementet under våren 2009 ställde en 
gemensam fråga till Region Skåne om att driva ett pilotprojekt med Kultur 
på recept. Det var självklart för oss att tacka ja! Capio Cityklinikens arbete 
med ett multiprofessionellt resursteam för att effektivisera rehabiliteringen 
av långtidssjukskrivna samt Helsingborgs stads breda satsning på kultur var 
avgörande för valet av Helsingborg som projektplats. 
 
Det är med glädje som jag konstaterar att projektets aktörer haft en stor 
öppenhet och vilja till samarbete över sektorsgränserna. Detta har varit en 
nödvändig förutsättning för projektets goda resultat. Nu hoppas vi att 
projektmodellen kan tjäna som inspiration för fortsatt utvecklingsarbete i 
Skåne och i hela Sverige. 
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Inledning 
 
Syftet med den här rapporten är att beskriva den aktivitet som pågått under 
den drygt årslånga projekttiden. För att förstå sammanhanget och projektets 
möjligheter att utvecklas under det här året är det viktigt att delge vilka som 
varit inblandade och vilken roll var och en spelat för projektets utveckling. 
Huvudrollen har naturligtvis patienterna eller deltagarna som vi valt att kalla 
dem, då detta begrepp poängterar egenansvaret och fokuseringen på det 
friska i Kultur på recept. Den gula receptblankett, som alla deltagare fått av 
sin läkare, har haft ett symbolvärde för såväl deltagaren som förskrivaren i 
den kompletterande behandling och rehabilitering som projektet står för. 
 
Rapporten redogör för bakgrund, syfte och målsättning samt behandlar 
därefter genomförandefasen.  
 
Rapporten bygger på dokumentation och erfarenhet kring allt som hänt 
inom projektet under den tidsbestämda projektperioden från starten 2009-
11-01 till avslutningen 2010-12-31. Samtliga projektmedarbetare har följt 
gällande sekretesslagstiftning och bemött deltagarna med respekt och 
värdighet.  
 
Rapporten har skrivits av projektledaren med support från övriga deltagare i 
styr- och projektgrupp samt i samverkan med utvärderare och 
referenspersoner. 
 
Rapporten består av flera delar. I den första delen finns en beskrivning av 
projektets arbetsgång samt metod, och i den därpå följande utvärderings-
rapporten redovisas den följeforskning som bedrivits. Till denna del finns en 
sammanfattning på både svenska och engelska. 
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Bakgrund 
Under de senaste åren har kulturens betydelse för hälsa och livskvalitet 
diskuterats allt mer. Rapporter och forskning pekar i riktning mot att kultur 
har betydelse för hälsa och välbefinnande. På vilket sätt och hur är däremot 
inte lika entydigt. 
 
Att utgå från kultur som en resurs för rehabilitering föddes ur idén om 
kulturens betydelse för hälsa. Många har ställt sig frågan om kultur kan 
bidra till att långtidssjukskrivna snabbare kommer tillbaka till arbetslivet. 
Ur dessa resonemang föddes idén till Kultur på recept.  
 
Efter dialog med Socialdepartementet och Kulturdepartementet erbjöds 
Region Skåne att genomföra ett pilotprojekt för att pröva Kultur på recept i 
rehabiliterande syfte.  
 
Region Skånes och Kommunförbundet Skånes utvecklingsarbete inom 
kultur i vården-området har uppmärksammats och medfört en bred och 
omfattande erfarenhet. Region Skånes arbete med rehabiliteringsgarantin 
har också rönt positiv uppmärksamhet i landet. Möjligen har detta varit 
bidragande när Region Skåne blev pilotlän för Kultur på recept. 
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden samt Kulturnämnden i Region Skåne 
informerades om ett eventuellt planerat deltagande i pilotprojektet och 
ställde sig bakom en ansökan till Socialdepartementet. Efter ansökan 
beviljades Region Skåne 500 000 kronor till genomförande av projektet. 
Dessutom har projektet erhållit bidrag från Statens Kulturråd om 95 000 
kronor riktat till en mera omfattande utvärdering.  
 

Syfte och mål 
Syftet med projektet har varit att genom en särskild modell pröva 
förskrivning av kultur på recept som ett erbjudande i behandlingen av 
långtidssjukskrivna personer. Projektets mål har varit att pröva modellen 
Kultur på recept i ett pilotprojekt med 20-30 deltagare vid en 
primärvårdsenhet i Helsingborg.  
 
Delmål har varit att beskriva processen för urval, receptförskrivning och 
kulturaktiviteter samt att kompetensutveckla personalen inom 
primärvårdsenheten och kultursektorn i Helsingborgs stad. 
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Val av samverkanspartner 
Capio Citykliniken Helsingborg, med fem års erfarenhet av att arbeta i ett 
multiprofessionellt resursteam som arbetsform för att effektivisera rehabili-
teringen av långtidssjukskrivna, passade väl in som samarbetspartner i pilot-
projektet. Kultur Helsingborg blev den naturliga samverkanspartnern då 
Region Skåne valt att genomföra pilotprojektet i Helsingborg. Samtliga 
kulturaktiviteter har således skett i Helsingborgs stads kulturförvaltnings 
regi.  

Avgränsningar 

Geografiskt område 
Projektet har genomförts med rekrytering av patienter listade till vård-
centralen Capio Citykliniken Helsingborg. Upptagnings-/ansvarsområdet för 
vårdcentralen är södra delen av Helsingborg.   

Deltagare 
Målgruppen för projektet var långtidssjukskrivna patienter inom diagnos-
grupperna lätta och medelsvåra depressioner, stress och ångest, långvarig 
smärta (över tre månader) i nacke, axel, rygg samt generaliserad smärta. 
Patienterna har, när de ingått i projektet, kallats för deltagare. Totalt deltog 
24 personer i projektet.  

Utvärdering/följeforskning 
Utvärdering av pilotprojektet med föreliggande rapport ska vara 
Socialdepartementet tillhanda i juni 2011.  
 
Projektet har kontinuerligt utvärderats av en följeforskare. 

Start 
Formellt startade pilotprojektet i samband med Skånedagarna i Stockholm i 
november 2009 med närvaro av sjukförsäkrings- och kulturministern. I 
januari påbörjades arbetet med att fördela arbetsuppgifter och göra 
detaljplanering utifrån uppsatta mål och projektansökan.  
 
Helsingborgs stads kulturförvaltning arrangerade och ansvarade för samtliga 
kulturaktiviteter som deltagarna deltog i samt försåg dem med ett kulturkort.  
Staden har ett så kallat kulturkort, som berättigar innehavaren till fri entré 
till det mesta av stadens kulturutbud. Inga övriga kulturarrangörer ingick i 
projektet. Aktiviteterna centrerades kring fyra fysiska platser – Fredriksdals 
museer och trädgårdar, Sofiero slott och slottsträdgård, Dunkers kulturhus 
samt Stadsbiblioteket. 
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Projektorganisation 

Styrgrupp 
Inför arbetet med att utforma projektplanen bildades en styrgrupp bestående 
av följande personer och arbetsfördelning: 

• Christina Gedeborg-Nilsson, utvecklare kultur och hälsa, Kultur 
Skåne. Ordförande. 

• Anders Wallner, hälso- och sjukvårdsstrateg, Enheten för 
uppdragsstyrning av närsjukvård och psykiatri, Region Skåne. 
Budgetansvarig.  

• Birgitta Killander, strategisk utvecklare, Helsingborgs stads 
kulturförvaltning. Ansvarig för stadens insatser. 

• Anna Persdotter, verksamhetschef, Capio Citykliniken Helsingborg. 
Ansvarig för Capios insatser. 

• Karin Herron Sjöholm, förbundssamordnare, FINSAM1 
Helsingborg. Adjungerad. 

 
Samtliga i styrgruppen har assisterat projektgruppen med kunskap och 
kontakter utifrån sitt arbetsområde. 

Projektledning 
Projektet har letts av en projektgrupp bestående av projektledare, 
vårdkoordinator och kulturkoordinator.   
 

• Karin Berg, projektledare.  
o Projektplanering och uppföljning  
o Projektledning 
o Fakturahantering 
o Kompetensutveckling 
o Kommunikation och marknadsföring 
o Sekreterare i styrgruppen 

 
• Malin Bennborn, kulturkoordinator och dramapedagog, 

Helsingborgs stads kulturförvaltning. 
o Planering, praktiskt genomförande och uppföljning av 

kulturaktiviteter 
o Ansvar för utveckling och samordning av kulturaktiviteter  
o Kommunikation med deltagare och utvärderare 
o Praktiska arrangemang vid möten och utbildningar 

                                                 
1 Finansiellt samordningsförbund 
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• Elisabeth Palmqvist, vårdkoordinator och kurator, Capio 

Citykliniken Helsingborg. 
o Koordinering av resursteamets insatser vid rekrytering av 

deltagare 
o Kommunikation med projektledare och kulturkoordinator 
o Ansvarig för utdelning och insamling av utvärderingsenkäter  

Modellen 
Projektidén har byggt på att en grupp deltagare deltagit i olika kultur-
aktiviteter under ett antal tillfällen per vecka under totalt tio veckor (se figur 
1 nedan). Aktiviteternas omfattning i tid har varit begränsad utifrån 
deltagarnas sjukdomsbild. Projektledaren och koordinatorerna ansvarade för 
koordination av verksamheten. Resursteamet ansvarade för urval och rekry-
tering. I resursteamet ingick också representanter för försäkringskassan och 
arbetsförmedlingen. Rekryteringen av deltagare byggde helt på frivillighet.  
 
Figur 1: Modell över projektets organisering.  

 
 
 

Resursteam 
Resursteamet vid vårdcentralen Capio Citykliniken Helsingborg finns till 
för att förkorta eller förebygga sjukskrivningar. Teamet verkar i ett 
rehabiliterande system med en struktur som har ett integrerat arbetssätt 
tillsammans med kommunen, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. 
Teamet träffas en förmiddag i veckan. Vårdcentralens kurator är ansvarig 
samordnare för ärendehantering i resursteamet. Teamet diskuterar 
gemensamt patientens situation utifrån sina respektive yrkeskunskaper och 
erfarenheter och samarbetar över de traditionella yrkesgränserna för att få ett 
snabbt resultat och i förlängningen en bättre livssituation för patienten.  
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Från januari till och med mars var projektledaren alternativt kultur-
koordinatorn med på resursteamets veckomöten för att informera sig om 
målgruppen och resursteamets arbete samt för att utbilda och informera 
resursteamet om Kultur på recept.  

Rekryteringsprocessen 
En fungerande rekryteringsprocess var en av projektets grundstenar. 
Projektledaren och kulturkoordinatorn var under de första tre månaderna 
med vid resursteamets möten. Det fanns ett behov av lärande både från 
kulturens och från vårdens sida. Frågor, som vem skulle kunna tillgodogöra 
sig Kultur på recept, vad planerar kulturen för upplägg och hur många 
gånger per vecka samt hur lång tid åt gången, vägdes in då potentiella 
deltagare togs ut. Deltagarna skulle inte vara för sjuka och inte för friska 
utan ha så pass lång tid kvar av sin sjukskrivning att projektet skulle ha 
möjlighet att göra skillnad i deras rehabilitering. Om de var för sjuka var 
frågan om de skulle orka samtidigt som de genomgick andra rehabiliterande 
insatser. Efter tre månader var rekryteringsrutinen inarbetad.  
 
Vårdkoordinatorn var ordförande i resursteamet och därmed en naturlig länk 
mellan teamet och projektet. Det fanns en nära kommunikation mellan 
projektet och resursteamet under hela projekttiden och erfarenheter utbyttes 
mellan yrkesgrupperna. 
 
Rekryteringsprocessen påverkades av ett personalbyte på vårdkoordinators-
tjänsten, vilket tillfälligt stoppade upp processen. De nya sjukförsäkrings-
reglerna trädde i kraft i januari 2010 och effekten var märkbart synlig i 
antalet patienter som skrevs in i resursteamet. Ett minskat patientflöde 
påverkade rekryteringsprocessen och det var inte möjligt att vara så specifik 
i uttagningen av patienter som teamet ursprungligen önskat. De kvarvarande 
patienterna i resursteamet hade mer komplexa problembilder. Projektteamet 
bestämde sig för att pröva en flytande deltagarrekrytering, dock utan 
framgång. Problemet med rekryteringen togs upp vid veckomöten och en 
bedömning har gjorts för varje enskild patient. 

Genomförandeprocessen 
Genomförandeprocessen startade med att resursteamet gjorde en bedömning 
av patient och potentiell deltagare. Teamet diskuterade gemensamt 
patientens situation utifrån sina respektive yrkesfunktioner. När teamet enats 
om vilka patienter som var lämpliga för Kultur på recept var det läkarens 
uppdrag att förskriva receptet. 
 
I nästa steg skickade vårdkoordinatorn ut information till de tilltänkta 
deltagarna. Patienten hade här möjlighet att begrunda och ta ställning till om 
han/hon ville delta i Kultur på recept. Om patienten tackade ja kallade 
vårdkoordinatorn till informationsmöte på Capio City. Vid detta tillfälle 
medverkade kulturkoordinatorn och projektledaren.  
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Den första träffen genomfördes alltid på Dunkers kulturhus där 
kulturkoordinatorn informerade om kulturaktiviteterna och vad deltagandet i 
projektet kunde innebära. Här blev patienten deltagare i Kultur på recept och 
inte längre patient. 
 
Kulturaktiviteter har genomförts två till tre gånger per vecka under tio 
veckor. Deltagarna har löpande tillfrågats om synpunkter och därigenom 
kunnat påverka upplägget. Det har dock enbart gjorts smärre förändringar. 
Vid dessa samtal har också frågor ställts om hur de uppfattat aktiviteterna, 
genomförandet och frekvensen. En mer formell träff med deltagarna 
anordnades efter halva tiden. Vid detta möte medverkade koordinatorerna 
och projektledaren. Projektgruppen har under hela projekttiden varit noga 
med att vara lyhörd för deltagarnas tankar och hur de uppfattat upplägget av 
kulturaktiviteter.  
 
Kulturkoordinatorn delade också ut en anteckningsbok till deltagarna där de 
uppmuntrades att beskriva sina upplevelser och känslor kring aktiviteterna. 
Anteckningsboken var personlig men deltagaren uppmanades att ha den 
med sig till stöd för samtalet med utvärderaren. Dock var det stor skillnad 
på hur mycket anteckningsboken användes. 
 
För varje aktivitet har närvarorapport förts av ansvarig kulturpedagog. Här 
intygade kulturpedagogen deltagandet genom signatur och datum i 
deltagarens receptblankett. Deltagarna hade själva ansvar för att ta med sitt 
recept till respektive aktivitet. 

Roller 

Vårdkoordinatorn 
Kuratorn på Capio Citykliniken Helsingborg har fungerat som vård-
koordinator. Tillsammans med teamets läkare har vårdkoordinatorn haft 
huvudansvar för rekryteringsprocessen. Resursteamets läkare har SLU-
utbildning (fördjupad utbildning i försäkringsmedicin och sjukskrivning). 
 
Kuratorn har som vårdkoordinator tillsammans med teamet valt ut och 
erbjudit patienter att delta i Kultur på recept som ett alternativ eller 
komplement till andra rehabiliterande insatser, till exempel sjukgymnastik 
och/eller kognitiv beteendeterapi.  
 
Patienter som remitteras till resursteamet har en pågående sjukskrivning, 
vilken varat högst sex månader, eller riskerar att återkomma i sjukskrivning 
inom kort. 
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När resursteamet satt samman en grupp patienter har vårdkoordinatorn 
kontaktat deltagarna per brev med inbjudan till informationsmöte om Kultur 
på recept. De allra flesta patienter som erbjudits Kultur på recept har tackat 
ja. I denna process flyttas fokus från det sjuka till det friska och patienten 
tituleras istället deltagare. Det har varit av yttersta vikt med tydlig informa-
tion i både skriftlig och muntlig form för att få patienten förtrogen med 
deltagandet. Deltagarna har vid upprepade tillfällen informerats om att 
Kultur på recept är ett pilotprojekt som prövar en modell för rehabilitering. 
Det har noggrant påpekats att Kultur på recept har som mål att fokusera på 
det friska hos deltagarna. 
 
Efter informationsmötet med vårdkoordinatorn följde ett nytt möte, denna 
gång med kulturkoordinatorn. 

Kulturkoordinatorn och kulturpedagogerna 
Kulturkoordinatorn har ansvarat för planering av kulturaktiviteterna och 
presenterat programmet för deltagarna. Kulturkoordinatorn har varit 
spindeln i nätet i kontakten med alla kulturpedagogerna och deras 
kommunikationskanal för frågor som rör deltagarna. Vid behov har hon fört 
diskussionen vidare med vårdkoordinatorn.  
 
Kulturpedagogerna har representerat stadens kulturverksamheter och 
förmedlat innehållet i de ansvarsområden inom kulturförvaltningen som 
ingått i projektet. Genom regelbundna möten med deltagarna har de på ett 
naturligt sätt fångat upp deras synpunkter och reaktioner. Om några 
komplikationer uppmärksammats så har detta förts vidare till 
kulturkoordinatorn.  
 
Kulturkoordinatorn har sin placering på Dunkers Kulturhus och där har 
deltagarna samlats för informationsträffar. Information om kommande 
kulturaktiviteter har getts vid tre tillfällen.   
 
Patient- och kulturkoordinatorn har haft ett nära samarbete för att öka 
förståelsen och undvika missuppfattningar mellan vård och kultur och de 
olika enheternas ansvarsområden. Det har inneburit ett ömsesidigt lärande 
och kommunikationen mellan dessa båda nyckelpersoner har varit navet i 
projektet. 

Deltagarna  
Samtliga deltagare var långtidssjukskrivna inom diagnosgrupperna lätta och 
medelsvåra depressioner, stress, ångest, långvarig smärta i nacke, axel, rygg 
samt generaliserad smärta. De allra flesta deltagarna bodde inom vård-
centralen Capio Citys geografiska upptagningsområde i södra Helsingborg. 
Deras ålder varierade mellan 29 och 62 år. Ålder, kön och yrkesbakgrund 
påverkade inte urvalet av patienter utan avspeglade endast vårdcentralens 
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patientunderlag. 24 patienter tillfrågades om deltagande och kallades till 
informationsmöten. Samtliga tackade ja till att delta i Kultur på recept.  
 
I början av februari 2010 tog de första åtta deltagarna emot sina kultur-
recept. I denna grupp var kvinnor och män jämnt fördelade. Tio veckor 
senare fick en ny grupp om sju patienter ta emot sina recept. I denna grupp 
var kvinnor i majoritet. Den tredje och sista gruppen hade nio deltagare och 
även här bestod gruppen till största delen av kvinnor.  

Aktiviteter 

Kulturaktiviteter 
Under de tio receptveckorna följdes deltagarna åt eftersom alla aktiviteter 
ägde rum i grupp. Det bedömdes som mest realistiskt att den individuella 
receptförskrivningen omsattes i en gruppaktivitet. Aktiviteter, som exempel-
vis rundvandring i Sofieros slottsträdgård och körsång, hade rimligen inte 
kunnat genomföras på annat sätt. Samspelet mellan individen och gruppen i 
det aktuella sammanhanget bedömdes också ha betydelse för resultatet. 

Val av aktiviteter 
Valet av lämpliga aktiviteter gjordes utifrån kulturförvaltningens utbud och 
avgörande var deltagarens möjlighet att vara aktiv. Aktiviteterna skulle vara 
varierande och möjliga att genomföra i grupp. Deltagarna fick ett personligt 
kulturkort vilket innebar att var och en kunde återvända till kulturinstitu-
tionerna under ett år framåt. Det var viktigt att deltagarna skulle kunna göra 
besök på egen hand även efter receptets utgångsdatum.  

Beskrivning av aktiviteter 
Nedan redovisas en förteckning av de aktiviteter som skett inom ramen för 
projektet. 
 
Dunkers Kulturhus är södra Sveriges största kulturhus och ett forum för 
konstnärliga och kreativa upplevelser, lärande och skapande. Kort sagt – en 
mötesplats för kultur i alla former där deltagarna spenderat mycket tid.  
Här finns konst- och utställningshall, stads- och kulturhistoriska utställ-
ningar, temautställningar, internationell musikscen, musik-, teater-, media-, 
konst- och dansutbildningar, öppen kulturverksamhet och ett faktarum. 
Kulturhuset har varit en central samlingsplats för deltagarna och dess utbud 
av aktiviteter har stått på Kultur på recept-menyn. 
 
Deltagarna har stiftat bekantskap med kulturpedagoger och musei-
intendenter på plats och det har alltid funnits en pedagogisk punkt eller 
frågeställning på de utställningar som visats. Det pedagogiska målet har 
varit att erbjuda inspirerande och utvecklande aktiviteter för att skapa en 
större förståelse och insikt om kulturens alla möjligheter.  
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Följande utställningar har visats: 
Dekadens – Rucklarens väg, en utställning om arv, rikedom, svek, spel, 
kvinnor, armod, droger, fängelse, dårhus och död. Deltagarna fick under 
visningen möjlighet att diskutera, både med konst- och  museiintendenterna 
och varandra, hur de reagerade och påverkades av vad de såg och hörde 
eftersom utställningen var både visuell och audiell.   
 
Mönsterkraft – 10-gruppen 40 år, en utställning om den moderna svenska 
designhistorien. De klassiska mönstren väckte associationer och minnen och 
deltagarna fick möjlighet att bekanta sig närmre med tygerna i form av eget 
kreativt arbete där de själva fick trycka mönster på olika tyger. 
 
Orientering av Marianne Lindberg De Geer. En djuppsykologisk, 
Freudiansk utställning med röster som ropade på mamma och pappa medan 
deltagarna kryssade runt bland de höga väggarna fyllda med Lindeberg De 
Geers verk. En stark och berörande utställning som krävde dialog och 
samtal mellan deltagarna för att de skulle kunna ta in vad de såg och hörde. 
 
Carl Larsson & Co, en utställning med 150 svenska klassiker ur 
Helsingborgs museers samling. Carl Larssons akvareller skildrar ett livligt 
familjehem och dess medlemmar. Deltagarna fick välja ut ett konstverk och 
berätta varför de hade valt just det verket och vad de fick för associationer, 
känslor och tankar kring verket. 
 
Konsten att bli kung, en utställning som uppmärksammade 200-årsjubileet 
av Jean Baptiste Bernadottes landstigning i Helsingborg. Konsten att bli 
Kung är en historievandring med många speglingar till vår tid, vilket 
deltagarna fick reflektera över. Utställningens invigning ägde rum i 
kölvattnet av sommarens bröllopsyra och bäddade för samtal kring 
monarkin nu och i historien. 
 
En bild i taget, en utställning med fotografier av Gunnar Smoliansky. En 
stor samling bilder fotograferade på gator och torg under de senaste fem 
decennierna. Här fick deltagarna tillfälle att stifta bekantskap med så kallad 
”Street Photography”. Bilderna var Stockholmsbaserade och geografin såväl 
som den folkliga stilen inspirerade deltagarna att reflektera kring dem ur 
geografisk, teknisk och personlig synvinkel. 
 
Up and Around Öresund, en utställning som visade fotografier av Lars 
Bygdemark och John S. Webb. Fotona bjöd på en unik och annorlunda 
upplevelse av Öresundsregionen sedd från ovan och på marken på en och 
samma gång. Intressant och lärorikt att man kan se saker från olika håll och 
på olika vis. Bilder från välkända platser som många av deltagarna hade sett 
förut men ur en annan synvinkel. Fotografierna hade också koppling till 
dagens samhällsdebatt och klimatfrågor, vilket blev en sporre till samtal och 
provokation av invanda tankemönster och hur man ser på sin omvärld. 
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Vikten av vatten och Fragment, en vandring i Helsingborgs historia. 
Deltagarna fick möjlighet att uppleva historiska berättelser, scenografi och 
föremål. En promenad på mammas gata där de deltagande färdades fram och 
tillbaka genom decennier av sitt liv. Majoriteten av deltagarna är uppvuxna i 
Helsingborg och fick här möjlighet att dela med sig av historier och minnen 
till övriga i gruppen. Ett utmärkt sätt att lära känna varandra. 
 
Egenskapande aktiviteter: 
Sång – en sångpedagog valde sånger som var enkla och välkända så att det 
skulle kännas avslappnat för deltagarna att sjunga med. Deltagarna fick 
också möjlighet att lyssna och prata om upplevelser av sång och musik från 
olika länder. Sångpedagogen förmedlade även vikten av avspänning och 
andningsövningar, som blev ett återkommande inslag under tillfällena med 
allsång.  
 
Musik – deltagarna fick bekanta sig med olika instrument och lärde sig spela 
ukulele. Det fanns en pedagogisk tanke bakom valet av detta instrument. 
Ukulelen är ett bra instrument för människor som vill uttrycka sig 
musikaliskt utan att behöva lägga många timmar på övning. Alla deltagarna 
hade möjlighet att lära sig att spela och de hjälpte varandra att bemästra det 
lilla lätta fyrsträngiga instrumentet. Genom att lära sig några få ackord kan 
man spela hundratals låtar. Det gavs även tillfälle till att lyssna och prata om 
musik. 
 
Drama – en dramapedagog gjorde presentationstemat i form av Vem är jag, 
vad minns jag, vad är min berättelse? Bland annat gjordes små koreografier 
som byggde på deltagarnas namn och de rörelser de ville presentera sig 
med. Deltagarna presenterade sig utifrån saker som påminde dem om ett 
eller flera minnen samt skapade haikudikter och inkluderade de minnessaker 
de arbetat med. 
 
Rum Ett, Dunkers egen Gör-Det-Själv-verkstad, ett öppet rum fyllt av 
kreativitet, inspiration och upplevelser. Detta fungerade som arena för 
deltagarnas handfasta kreativitet och de fick här prova på att trycka bilder 
från datorn på väskor samt producera pins, mössor och smycken. De fick 
även göra tryck på privata kläder med egna bilder via medtaget usb-minne. 
 

Fredriksdal och Sofiero  
Fredriksdal museer och trädgårdar är ett friluftsmuseum med 360 000 
kvadratmeter unika miljöer, byggnader och trädgårdar. Fredriksdal har en 
lång och spännande historia som går tillbaka till 1700-talet. Då byggdes 
herrgården av dykeridirektör Fredrik Wilhelm Cöster som döpte anlägg-
ningen efter sig själv – Fredriksdal. Under århundradenas lopp växte 
Fredriksdal till ett storgods. Trädgårdar och parker anlades, köksträdgård 
och örtagård odlades och brukades. 1923 öppnade Fredriksdal för 
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allmänheten efter att området donerats till Helsingborgs stad av de sista 
privata ägarna.  
 
Sofiero slott och slottsträdgård. Slottet byggdes 1864 som sommarslott till 
kronprins Oskar och hans hustru Sophia. Det ägs nu av Helsingborgs stad 
och är öppet för allmänheten. Parken kring slottet är fylld av blommor och 
växter och är speciellt känd för sina fantastiska rhododendronbuskar som 
klättrar i ravinerna. 
Följande aktiviteter på Fredriksdal och Sofiero leddes av kulturpedagogerna 
och erbjöds deltagarna: 
 
Herrgårdsvandring 
Fredriksdal är uppbyggt kring 1700-talsherrgården Fredriksdal. Deltagarna 
fick möta fyra sekel genom besöken i de vackra rum där de forna ägarna, 
makarna Trapp, lämnat eviga och fortfarande mycket närvarande avtryck. 
De framsynta makarna hade förordat att godset, med sina byggnader, 
trädgårdar och parker, skulle bevaras i sitt gamla skick. Allt detta kunde 
deltagarna ta del av och utforska under sin receptperiod, vilket inbjöd till 
intressanta samtal vid det efterföljande kaffet.  
 
Tovning och nåltovning 
Deltagarna fick prova på både tovning och nåltovning. Med hjälp av vatten 
och såpa bearbetades färdigtvättad och kardad ull. 
Nåltovning är ett sätt att göra mönster och få fin dekoration på den ull som 
man bearbetat med såpa.  
 
Luffarslöjd  
Deltagarna fick prova på att skapa trådkonst, arbeten av järntråd som bockas 
och vrids till bruksföremål, till exempel vispar, grytställ, korgar, ljusstakar, 
krokar, hyskor och hakar.  
   
Pilflätning  
Ett av våra äldsta hantverk med många olika tekniker och som passar bra 
när man vill fläta föremål för trädgården/balkongen eller hemmet. Ett 
”pilliggöra” som krävde koncentration och tålamod av deltagarna. 
  
Tipspromenad 
Deltagarna fick gå en tipspromenad på Sofiero. Frågorna handlade mest om 
blommor och kungligheter. 
 
Poesi  
En mycket vacker vårdag samlades deltagarna på Sofieros fotbollsplan. 
Solen lyste och utsikten var hänförande. Deltagarna fick papper och penna 
för att sedan gå till någon plats i parken och där spontant skriva ned sin 
upplevelse.  
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Temavandringar: 
Skulpturvandring 
På Sofiero finns många spännande skulpturer av internationellt kända 
konstnärer. Grupperna gjorde några nedslag, både vid den norra och södra 
promenaden. Skulpturerna är taktila och berättar om språket som finns i 
naturen. Deltagarna uppmuntrades att känna och klappa på statyerna.  
 
Naturvandring  
Både Fredriksdal och Sofiero har en fantastisk naturskatt med olika 
trädsorter, köks- och kryddträdgårdar och en rik flora och fauna. 
Kulturpedagogerna ville ge deltagarna en så djup naturupplevelse som 
möjligt och sporrade dem därför att under hela vandringen använda alla sina 
sinnen. 
  
Slottsvandring 
En visning inne på Sofiero slott med dess olika rum, fotografier och 
dokumentationer gav deltagarna kunskap om kungafamiljens sommarliv på 
slottet. Rundvandringen i de gamla kungliga domänerna avslutades i slottet 
med kaffe i Sofieros antika koppar. Samtalet om upplevelsen inspirerades 
ytterligare av utsikten över rhododendrondalen och Öresund med sin livliga 
båttrafik.  
 
Historien får liv 
Under sommarmånaderna bjöds projektdeltagarna på ett skådespel och en 
historisk vandring med tillfälle att träffa stadsbor och bondfolk i de olika 
miljöerna och ta del av både berättelser och aktiviteter.  
 
Djuren 
Deltagarna fick möjlighet att besöka stallet på Fredriksdal och bekanta sig 
med djuren. Här berättades om hur man vet om baggen är på dåligt humör, 
om hur djuren mår, om dräktiga tackor med mera. 
 
Lekar 
På Fredriksdal fick deltagarna prova på gamla lekar, till exempel 
potatiskastning med fjäder. Vid ett tillfälle blev de även spontant inbjudna 
till griskultingjakt, då en mycket snabb liten kulting lyckades smita under 
elstängslet precis när gruppen passerade. Deltagarna försökte förgäves fånga 
grisen och till sist fick museibonden rycka ut. Detta blev en av många 
oplanerade händelser på Fredriksdal som ”satte extra knorr” på 
upplevelserna. 
 
Vädret 
Vädrets nycker har varit totalt ovidkommande och deltagarna genomförde 
aktiviteter och promenader i alla slags väder, från regn och rusk och 
snöstorm till högsommarvärme och höstrusk. 
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Helsingborgs stadsbibliotek 
Stadsbiblioteket består av huvudbibliotek och nio områdesbibliotek. 
Träffarna ägde rum på huvudbiblioteket i stadsparken och leddes av en 
bibliotekarie. Hon ville att deltagarna skulle lära känna sitt bibliotek och 
visade hur biblioteken utvecklats till att bli mötesplatser med kulturella 
funktioner. Grupperna fick ta del av biblioteket på nätet och dess hemsida – 
allt från musik till språkkurser, bibliotekets katalog och självbetjäning med 
allt vad det innebär. Vid träffarna blev det naturligtvis mycket prat om 
böcker. Bibliotekarien och deltagarna tipsade varandra om nya och gamla 
böcker och diskuterade den litteratur som man tagit del av. Genom 
högläsning av noveller, stycken ur romaner och sagor väcktes deltagarnas 
egna bokminnen med intressanta samtal som följd. Även minnen från 
barndom, ungdom och vuxenliv, roliga såväl som mindre roliga, gjorde sig 
påminda under dessa högläsningsstunder. 

Helsingborgs stadsteater 
Teatern erbjuder familjeföreställningar, nyskriven dramatik, soppteater, 
dans performance och gästspel på sina tre scener. 
 
Vid några tillfällen gavs deltagarna möjligheten att gå på teater. En 
berättelse som förmedlas via teater är ännu ett sätt att genom kulturen öppna 
upp sinnena för nya intryck och upplevelser. Teatern gav möjlighet till 
diskussion och analys i grupperna efter föreställningarna. Kulturpedagogen 
var på plats vid samtliga tillfällen och kunde genom sin dramapedagogiska 
profession hjälpa till med analys och tolkning av röst och kroppsspråk. 
Pedagogen fångade även upp deltagarnas tankar och intryck i det 
efterföljande samtalet.  
 
De aktuella föreställningarna var: 
Generalrepetition av Hantverkarna på stadsteatern. Danska Line Knutzons 
pjäs är en samtidskomedi om strävan efter Drömhuset. Föreställningen gav 
igenkänning av vår tids fascination över inredning som en symbol för lycka 
och framgång i livet.  
 
Soppteater på stadsbiblioteket – Arabisk poesi i ord och toner – 
med Jafar Hasan Aboud, Rayam Aljazairi och Aláa Rashid. Jafar Hasan 
Aboud är en av Iraks mest kända tonsättare och oud-spelare (en arabisk 
luta). En intressant och varm föreställning.   
 
En av de föreställningar som erbjöds deltagarna var farsen Är du inte riktigt 
fisk? på Dunkers kulturhus. Uppsättningen av farsen Keys for Two av 
britterna John Chapman och Dave Freeman gjordes av en lokal amatör-
teaterensemble i Helsingborg. En förvirrad historia, där kärlek, intriger, 
missförstånd och springande i dörrar skapade munterhet i salongen. 
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Närvaron vid aktiviteter 
Närvaron vid aktiviteter var periodvis lägre än önskat och detta berodde på 
deltagarnas varierande dagsform samt att aktiviteterna ibland sammanföll 
med andra rehabiliterande insatser eller läkarbesök. Den genomsnittliga 
närvaron var cirka 40 procent. Deltagarna uppmanades att i förväg meddela 
frånvaro till kulturkoordinatorn som i sin tur förmedlade denna vidare till 
kulturpedagogen på plats. På så sätt betonades deltagarens egenansvar 
samtidigt som gruppens aktivitet blev mera effektiv.  
 

Möten 

Styrgrupp och projektgrupp 
Projektgruppen och styrgruppen har i de flesta fall haft regelbundna möten 
med båda grupperna tillsammans. Tack vare detta arbetssätt har samtliga 
hållits uppdaterade och fått komma med synpunkter. Dessutom har tid och 
resurser utnyttjats optimalt. 
 
Styrgruppen har tillsammans med projektgruppen haft elva möten från 
starten den 11 januari fram till 17 december 2010. Styrgruppen har under 
uppbyggnadsfasen av projektet dessutom haft tre möten med start i augusti 
2009. Projektgruppens kontinuerliga möten har varit en grundsten för att 
kunna utveckla en säker och funktionell modell. Projektgruppens 
medlemmar har haft kontakt med varandra flera gånger i veckan och 
periodvis dagligen, för att få alla bitarna på plats i uppstarten.  
 
Styr- och projektgrupperna har haft kontinuerlig kontakt med utvärderaren, 
såväl individuellt som i grupp, under projektets gång.  

Utbildning  
Inom ramen för projektet anordnades under våren 2010 tre olika 
utbildningstillfällen i halvdagsseminarier. Syftet med utbildningstillfällena 
var att öka kunskapen om sambandet mellan kultur och hälsa samt att 
förankra projektet hos berörda aktörer. Målgruppen var således anställda 
inom vårdcentralen Capio City, Helsingborg söder, anställda inom 
Helsingborgs stads kulturförvaltning samt medlemmarna i styr- och 
referensgrupperna. Seminarierna gav även möjlighet för samtliga att lära 
känna varandra. Vid ett avslutande seminarium med utvärderaren 
redovisades resultatet. Här gavs tillfälle att ventilera tankar och upplevelser 
från projekttiden samt idéer för framtiden.  
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Ekonomi 
Projektet har finansierats genom bidrag om 500 000 kronor från 
Socialdepartementet, 95 000 kronor från Kulturrådet samt med egen 
finansiering inom Region Skåne med 300 000 kronor. 
 
Projektkalkyl med budgeterade intäkter och kostnader för pilotprojektet har 
gjorts genom projektavstämning och avslut i enlighet med vad som gäller 
för balansering och redovisning av projektmedel inom Region Skåne.  
 
Hela projektet har för projektperioden kostat cirka 900 000 kronor varav 
300 000 för projektledare, 200 000 för extern utvärderare, 140 000 för 
kulturkoordinator, 50 000 för patientkoordinator, 80 000 för 
kulturaktiviteter, 50 000 för filmproduktion samt cirka 80 000 för övriga 
kostnader. Kostnaden per deltagare har skattats till cirka 10 000 kronor och 
är endast baserad på kulturaktiviteter tillsammans med kostnaderna för 
kultur- och vårdkoordinator samt för Helsingborgs stads kulturkort.  

Utvärdering 
Utvärdering av projektet redovisas som en särskild del i denna skrift och 
återfinns direkt efter projektledarens rapport. 

Övrigt 

Referenspersoner 
Ulf Hallgårde, projektledare Sjukskrivningsprojektet i Region Skåne. 
Anja Nyberg, projektledare Rehabgarantin i Region Skåne. 
Anja och Ulf har stöttat projektet med sina erfarenheter från tidigare projekt 
inom kompletterande rehabilitering och med sin kunskap om sjukskriv-
ningsprocessen och rehabiliteringsgarantin. 
 
Gunnar Bjursell, professor och föreståndare för Centrum för Kultur och 
Hälsa vid Göteborgs Universitet, medverkade med ett föredrag i samband 
med projektstarten i november 2009 på Skånedagarna i Stockholm. 
 
Inga-Lena Bengtsson, leg. läkare och leg. psykoterapeut, verksam vid 
Alnarps rehabiliteringsträdgårdar, medverkade i ett seminarium i 
Helsingborg den 3 juni 2010. 
 

Ministerbesök 
När projektet nått halvtid besökte dåvarande socialförsäkringsminister 
Cristina Husmark Pehrsson och kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn 
Liljeroth projektet på eget initiativ. Platsen för mötet var Dunkers kulturhus 
och närvarande vid mötet var styr- och projektgruppsmedlemmarna samt 
Helsingborgs stads kulturchef. Ministrarna informerades om upplägget av 
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projektet samt det dittills uppnådda resultatet. Mötet avslutades med en 
visning av Marianne Lindberg de Geers utställning Orientering. 
 

Film 
En kort dokumentärfilm har tagits fram i projektet. Den bygger på 
utvärderarens intervjuer med deltagarna och förmedlar deras upplevelser.  
 

Mediebevakning 
Intresset från media har varit stort under hela projekttiden och ett stort antal 
artiklar har publicerats i dagspress och tidskrifter. Dessutom har flera inslag 
gjorts i radio och TV. 
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Förord 
 
Det har varit en förmån för mig att vara följeforskare i ett projekt som 
Kultur på recept. Ett stort tack till Region Skåne; Christina Gedeborg-
Nilsson och Anders Wallner. Capio Citykliniken Helsingborg, några av dess 
personal och övriga medlemmar i resursteamet som välvilligt svarade på 
mina frågor vid intervjuer och vid andra tillfällen, tack. Elisabeth Palmqvist, 
patientkoordinator, som välvilligt alltid ställde upp och svarade på mina 
frågor och Malin Bennborn, kulturkoordinator, som med ett brinnande 
engagemang och ett leende bokat in och planerat mitt deltagande och 
intervjuer i projektet, trots ett för dig pressat arbetsschema i övrigt. Båda 
två, ett stort tack. Samma gäller Karin Berg, projektledare, som med ditt 
engagemang och glimten i ögat har tagit emot mina synpunkter på projektet. 
Slutligen ett stort tack till Er deltagare som jag har träffat och bjudit in mig i 
era grupper och sedan låtit er intervjuats. Utan er öppenhet och vilja att 
berätta om projektet, era tolkningar och upplevelser hade jag inte kunnat 
utföra mitt uppdrag.    
 
Förutom denna projektrapport ska en artikel skrivas där kulturaktiviteter och 
vad som har hänt ytterligare analyseras utifrån olika vetenskapliga 
perspektiv och en mer omfattande knytning till forskning inom området 
kommer att ske.  
 
Karlshamn i april 2011 
 
Sören Augustinsson 
Fil. dr. arbetsvetenskap 
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Inledning 
Kultur på recept är ett svar på behovet att testa nya arenor, metoder och 
resurser som stöd för rehabilitering. Utmaningen är att även våga pröva 
sådant som faller utanför traditionell sjukvård. Kultur på recept ska ses som 
en komplementär metod och resurs för rehabilitering som också utmanar 
delar av den traditionella synen på vad som anses som sjukvård. Region 
Skåne har, på initiativ från bland annat kulturministern, med Kultur på 
recept i Helsingborg vågat pröva och testa det oprövade. Projektet var ett 
samverkansprojekt mellan Helsingborgs stad och Capio Citykliniken söder. 
Målet var att pröva modellen Kultur på recept. 
 
Hur kan rehabilitering med stöd av kultur genomföras? Vilka tolkningar och 
upplevelser har deltagarna av olika skeenden inom ramen för Kultur på 
recept? Vilka resultat och effekter är möjliga? Denna rapport har en viss 
tyngdpunkt på den första frågan med bas i fråga två. I fokus står således 
frågor om vad som har skett – aktiviteter, tolkningar och upplevelser av 
aktiviteter – mer än resultat och effekter. Frågan berör aktiviteter, processer 
och rörelser i relationer mellan människor och mellan människor och 
omgivning. Tolkningar och upplevelser är kopplade till hur någon upp-
fattade dessa aktiviteter och rörelser. Det är alltså svårt att svara på första 
frågan om den andra frågan får ett för litet utrymme. Huvudfrågan har ändå 
varit om den modell som använts i Helsingborg är möjlig att använda och i 
så fall varför och hur? 
 
Men innan jag kommer in på dessa frågor ska jag ägna några rader åt varför 
Kultur på recept är intressant och vilka intressen som kan ligga bakom. 
Rehabilitering har blivit allt viktigare ur ett samhällsekonomiskt perspektiv 
samtidigt som den har betydelse för individens välbefinnande och utveck-
ling. Ett samhällsekonomiskt perspektiv, som strikt avser en återgång till 
arbetslivet, behöver inte alltid bidra till individens välbefinnande. Åter-
gången kan vara tillfällig och upplevas som ett misslyckande. Arbetsupp-
gifterna kan vara rimliga för en viss tid eller i en viss omfattning, medan 
orimliga arbetsuppgifter i förlängningen kan leda till än sämre psykisk och 
fysisk hälsa. 
 
I denna rapport är individens upplevelse av välbefinnande en av flera 
indikatorer på projektets framgång. En annan är modellens funktionalitet 
som organisation. Utvärderingen har alltså inte som huvudsyfte att visa på 
effekter utifrån strikta samhällsekonomiska grunder i form av en återgång 
till arbetslivet. Följande citat från en deltagare är exempel på indikatorer att 
Kultur på Recept kan bidra till välbefinnande: 
 
 ”Jag börjar komma ihåg saker som gör livet värt att leva”. 
”Det är så mycket fint man glömt. Skitbra idé detta”.  
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Härefter återstår arbetet med att bevisa att välbefinnande stödjer en återgång 
till arbetslivet. Detta ligger utanför denna utvärderings uppdrag och ram. 
Dock kommer jag att i rapporten ta upp ovissheten och peka på några ten-
denser att Kultur på recept mycket väl kan utgöra ett positivt bidrag till 
rehabilitering. 
 
Om vi renodlar ovanstående i tre delar är det för det första ett samhällseko-
nomiskt intresse att individen kommer i arbete och inte uppbär ersättningar. 
Det andra är att Kultur på recept ger individen möjlighet till ett helt liv 
genom ökat välbefinnande. Dessa två intressen kan vara gemensamma. Det 
tredje är att modellen bidrar till att testa gränser och ger möjligheter till en 
effektiv användning av en sedan tidigare inte använd resurs för 
rehabilitering.  

Projektets uppdragsgivare, syfte och organisering 
Ursprunget till projektet var att Region Skåne av regeringen fick ekono-
miskt stöd för att pröva en modell med användning av kultur som resurs för 
rehabilitering av långtidssjukskrivna. I ansökan står följande: ”Tanken är att 
erbjuda deltagande i kulturaktiviteter som komplement till annan behandling 
och rehabilitering. Det kan till exempel röra sig om teaterbesök eller eget 
kulturellt skapande”. Av projektrapporten framgår att det blev betydligt mer 
mångfacetterat än så. Målgruppen var ”patienter inom diagnosgrupperna 
lätta och medelsvåra depressioner, stress, ångest, långvarig smärta över tre 
månader i rygg, axlar, nacke, samt generaliserad smärta”.1Projektet skulle 
omfatta 20-30 deltagare. För att uppnå detta valdes en organisationsmodell 
som kan beskrivas genom nedanstående modell (figur 1).  
 
Figur 1: Organisering av projektet och en modell som åskådliggör vilka positioner 
som var involverade. 

 
 
                                                 
1 http://www.skane.se/templates/page.aspx?id=272903 
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Resursteamet har valt ut patienter med den diagnos som projektet omfattade. 
En förfrågan om deltagande har gått till patienten. Ibland har patienten 
direkt svarat ja och i andra fall gått hem och funderat. Ett fåtal av de som 
fått förfrågan har svarat nej beroende på olika omständigheter. Ansvarig 
läkare har skrivit ut ett recept. Därefter har inbjudan gått till en första träff 
där ytterligare information om projektet getts. Fram till denna punkt har 
patientkoordinator ansvarat för arbetet. Efter den inledande informationen 
har kulturkoordinator ansvarat för planering och genomförande. I några fall 
har sedan uppföljning av deltagarnas upplevelse av aktiviteterna skett av 
personal på Capio City. Det har dock varit mer ett undantag än en regel.  
 
Deltagare var långtidssjukskrivna patienter på en av Capio Citys vård-
centraler i Helsingborg, varifrån deltagare till projektet rekryterades. 
I projektet var det noga med att kalla deltagarna för just deltagare. Valet att 
använda deltagare och inte patient kan tyckas onödigt. Det var dock ett 
viktigt val av projektledningen, ett val som också stöddes av erfarenheter 
från Grön rehabilitering som genomfördes i samverkan mellan Region 
Skåne och Lantbrukarnas riksförbund (Augustinsson 2009). Kultur på recept 
åsyftar inte sjukvård och behandling i traditionell mening utan har fokus på 
friskfaktorer, vilket jag kommer att visa på i denna rapport.  

Syfte och mål med följeforskning 
Syftet är att redogöra för och leverera en förståelse för innehållet i de 
processer som skett inom ramen för Kultur på recept. Processer omfattar 
inte bara deltagarnas möten med kultur och kulturpedagoger, utan även med 
vårdcentral, försäkringskassa och arbetsförmedling. 
 
Målsättningen är att generera nya insikter i hur kultur kan vara en del av 
rehabiliteringen av sjukskrivna och hur en sådan verksamhet, som sker i 
samverkan mellan vårdcentral och kulturarrangörer/kulturarbetare, kan 
organiseras på bästa sätt. 
 
Hur kan rehabilitering med stöd av kultur genomföras? Vilka tolkningar och 
upplevelser har deltagarna av olika skeenden inom ramen för Kultur på 
recept? Vilka resultat och effekter är möjliga? Följeforskningen har haft 
tyngdpunkt på den första frågan utifrån ett deltagarperspektiv. Således är 
frågor om vad som har skett – tolkningar och upplevelser – i fokus. Frågan 
om processer i form av skeenden, tolkningar och upplevelser, handlar om 
aktiviteter och rörelser i relationer mellan människor och mellan människor 
och omgivning. Vi har alltså svårt att svara på första frågan om den andra 
frågan får för litet utrymme. Därför är de preciserade frågorna följande: 

• Hur kan vi förstå de processer som deltagare, resursteamets 
medlemmar, koordinator, kulturpedagoger, kulturkoordinator och 
projektledare varit indragna i? 

• Hur kan förståelse av dessa processer överföras till nya 
sammanhang? 
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Följeforskningens avsikt och förfarande 

Antaganden 
Att studera något innebär att man har antaganden för hur något ska studeras. 
Vetenskapligt tillvägagångssätt kan delas in i två huvudområden – science 
och arts. Denna uppdelning är fruktbar för att tydliggöra de traditioner och 
antaganden som denna följeforskning baseras på. Science innebär något 
förenklat att man söker en sanning genom att använda standardiserade 
metoder som syftar till att bevisa om något är sant eller osant. Detta gäller 
främst vetenskaper som undersöker natur, biologi och fysik. Det är objekt 
som studeras och främst linjära relationer som beräknas genom att vägas, 
mätas och räknas. Visionen är att finna generella sanningar som gäller i de 
flesta sammanhang.  
 
Det engelska ordet arts används däremot för att beteckna forskning som kan 
sorteras under kulturvetenskaperna (eller samhällsvetenskaperna). Forskning 
om konst, litteraturvetenskap, viss psykologi och gruppsykologi, sociologi, 
pedagogik, hermeneutik, fenomenologi, organisationer, ledarskap och 
management kan sortera under kulturvetenskaperna.  
 
Ytterligare en indelning inom kulturvetenskaperna finns mellan forskning 
där det primära är att förstå resultat respektive processer. Med processer 
menas flöde och rörelse. Resultat är en form av stillbild som utdrag från en 
film. Denna rapport har alltså utgångspunkten i arts (kultur- och samhälls-
vetenskap), där bevis baseras på användningen av teorier i egenskap av 
tidigare forskningsresultat och att jämföra olika teorier med vad som skett 
i projektet Kultur på recept. Begreppet teori står då för en samling av 
forskningskunskap som blivit etablerat inom ett fält.  

Vad är processer? 
Begreppet process är problematiskt och samtidigt ett centralt begrepp som 
används mycket flitigt i olika sammanhang. Med en användning följer sällan 
någon definition av vad man avser. Wittgensteins påstående är nog riktigt: 
”Så länge ingen frågar vet jag det; om jag önskar att förklara det för någon 
som frågar vet jag det inte” (Wittgenstein i Johannessen 1999:86).2 Så länge 
ingen frågar oss om vad processer är vet vi dess innehåll, men när vi skall 
försöka förklara exakt vad som menas är det betydligt svårare.  
 
En konsument är en aktör som konsumerar. Men vad sker när man konsu-
merar? Frågan berör processer som då är de handlingar som äger rum. 
Handlingar är rörelser framåt i tiden som kan lokaliseras till specifika 
skeenden och som också äger rum i specifika sammanhang. Detta kan 
tillfälligtvis sammanfattas enligt följande: en process kan ses som sekvenser 
                                                 
2 Wittgenstein frågar egentligen ”Vad är tid?”. 
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av händelser (och handlingar) som skapar en helhet. Processen är alltså 
något mer än enbart isolerade händelser (och handlingar), det handlar om 
hur dessa hänger ihop, hur dess sammanbindning konstrueras i den lokala 
praktiken och ges mening, skriver Ericsson (2010 s. 63). 
 
Det är lätt att i detalj se att olika saker sker, men också att det finns ett 
mönster som vi kan generalisera till begreppet konsumera som något som 
konsumenter gör. På så sätt är framåtriktade rörelser processens främsta 
egenskaper. Tid, i form av uppfattad tid och objektiv tid (klockan), blir då 
viktigt (Prigone 1997). Vid flera sådana här sammanhang har jag citerat 
Anna Arendt (Arendt 2004) som är en känd tysk författare och forskare om 
människors handlingar. Hon skriver att handlandet är 
 

…ytterst flyktigt; det lämnar aldrig någon slutprodukt efter sig. Om det 
alls får några konsekvenser består de i princip av en ändlös händelsekedja 
och vad denna till slut ska mynna ut i kan den handlande överhuvudtaget 
inte veta eller styra i förväg. Möjligen kan han tvinga förloppet i en viss 
riktning, men inte ens detta kan han vara riktigt säker på. (s. 67) 

 
Processer består av handlingskedjor där en handling läggs till nästa. Det 
finns ingen definitiv början eller slut i någon bestämd mening. 
 
I projektet finns ett antal aktörer och positioner, som till exempel medlem-
mar i resursteamet, patientkoordinator, kulturpedagoger, kulturkoordinator 
och projektledare. I förhållande till projektet har dessa aktörer funktioner 
som innebär att de har gjort olika saker som påverkat projektet.  
 
De aktiviteter som skett inom ramen för Kultur på recept skapar mellanrum 
som kräver förståelse och tolkning. Det är dessa som tvingar fram menings-
skapande som kan bidra till positiva upplevelser. Innehållet i kulturaktivi-
teterna, besöken på Sofiero, Fredriksdal, Dunkers och biblioteket kan ha 
bidraget till att fylla detta mellan med ett meningsfullt innehåll som ger spår 
i framtiden och positivt påverkar individens återhämtning. Vi kan identifiera 
denna rörelse i mellanrummet, där något äger rum, någonstans emellan, 
vilket framtvingar ett tänkande, ett medvetande. Detta omärkliga, men ändå 
påtagliga rum, beskriver sociologen Dan Porsfelt så här: 
 

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

 
Ett sätt att se på processer är alltså att de är rörelser i mellanrum. Speciellt 
viktigt att notera är att när detta mellanrum fylls med ny mening, påverkas 
också framtiden. Kan Kultur på Recept ha utgjort ett sådant meningsfullt 
mellanrum och i så fall på vilket sätt? 
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Följeforskning baseras på utvärdering av processer som sätts in i materiella 
och sociala sammanhang när fakta inte kan stå för sig själv. Det är först när 
fakta sätts in i tolkningsramar, där forskning och teori3 bidrar till att packa 
upp fakta, som de ges en meningsfull gestalt. Först då kan fakta förstås och 
överföras till nya sammanhang, i detta fall en spridning av möjligheter att i 
samverkan mellan vårdcentral och kulturaktörer genomföra Kultur på recept 
i nya sammanhang.  
 
Jag kommer ofta att återvända till det där mellanrummet som ständigt upp-
står och som ska fyllas med ett meningsfullt innehåll oavsett om det gäller 
deltagare, kulturpedagoger, personal inom sjukvården och personal inom 
försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Svårigheterna är att detta, som 
jag kallar för mellanrum, alltid är i rörelse och knappast låter sig fångas i 
kategorier eller enskilda begrepp så enkelt som konsument. Tvärtom var 
processer inom ramen för projektet mer mång- och tvetydiga, vilket en 
avrapportering om processer nödvändigtvis också måste vara. Kopplingen 
till arts, i form av konst som ytterst sällan är entydig i hur något ska tolkas, 
är uppenbar. Konst är alltid, som neurobiologen Semir Zeki (2009) skriver, 
ofullbordad, tve- och mångtydig. En tolkning leder till nya tolkningar. En 
kedja som aldrig är avslutad. 
 
Processer innebär ett flöde av meningsbärande aktiviteter som ständigt 
griper in i varandra utan att det finns någon egentlig början eller slut. 
Därigenom framträder relationer och det som händer i dessa är centralt. 
Mening konstrueras aldrig isolerat från de relationer som människor ingår 
och har ingått i.  
 
I relationer mellan kulturarbetare/kulturaktiviteter/deltagare sker kommuni-
kation där individer konstruerar mening tillsammans med andra och utifrån 
var och ens livshistoria. Varje relation och episod är en del av processen 
som i sin struktur framträder som berättelser om skeenden, tolkningar och 
upplevelser. Berättelsen har två funktioner. Den ena är att förmedla en 
händelse eller en grupp av händelser som är viktiga och poängen med dessa, 
till andra. Det andra är att berättelsen som struktur också är individens sätt 
att konstruera mening i vad som har hänt och varför samt vad han/hon kan 
lära sig av denna.  

Genomförande av uppdraget 
Det aktuella uppdraget innebar en kombinerad process- och formativorien-
terad utvärdering till vilken det knöts direkt återkoppling till projektet, så 
kallad följeforskning. Utvärdering av processer innebär konkret att beskriva 
och analysera den rörelse som sker genom olika händelser och aktiviteter i 
projektet. Formativ utvärdering innebär att kontinuerligt upprätthålla kon-

                                                 
3Med teori avses här ackumulerad kunskap som kan gestaltas i form av ett antal begrepp 
såväl som metaforer och analogier.  
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takter med projektledning för att framföra och samtala om förslag till för-
ändringar och förbättringar under resans gång. Under projektets gång har 
undertecknad lämnat löpande synpunkter genom mail, telefonsamtal och 
personliga samtal till den projektansvarige inom Region Skåne och i viss 
omfattning även till projektledaren. Det har således inte bara handlat om 
informationsöverföring från utvärderare till projektledare. Istället har fokus 
varit att ha en dialog som lett till nya kunskaper om projektets 
genomförande.  
 
Att utvärdera processer, vilka är rörelser och mellanrum som fylls med 
meningsfullt innehåll, styr vilka metoder som är möjliga. Kvalitativa inter-
vjuer har använts i form av individuella sådana och så kallade fokusgrupper. 
Observationer har gjorts och innehållet i samtal vid observationer av kultur-
aktiviteter har skrivits ned i direkt anslutning till eller strax efter 
aktiviteterna. 
 
Utgångspunkten för upplägget har varit tre nyckelgrupper av personer – 
deltagare, kulturpedagoger och medlemmarna i resursteamet.  
 
Elva deltagare har intervjuats. Varje intervju, som haft formen av samtal och 
därmed varit en semistrukturerad intervju, har varat från 45 minuter upp till 
2 timmar. Samtliga intervjuer spelades in på band, hälften skrevs ut och 
analyserades som texter. Övriga lyssnade jag igenom. Vid deltagande i 
aktiviteter har jag sett mig som deltagare, vilket naturligtvis inte deltagare 
och kulturpedagoger gjort. Men jag har försökt att så långt det varit möjligt 
smälta in i gruppen. Jag har deltagit i 8 olika aktiviteter. Direkt efter varje 
tillfälle har jag gjort anteckningar av vad som skett, mina upplevelser och 
mina uppfattningar om deltagarnas reaktioner. Vid intervjuerna har jag 
också återvänt till aktiviteterna och, för att testa om mina anteckningar 
stämde, frågat om vad som hände vid de aktiviteter jag var med på. 
Intervjuerna gav en djupare beskrivning av något som jag bara kort uppfattat 
som deltagare.  
 
Deltagarna i Kultur på recept har en rad olika förutsättningar för sitt del-
tagande. Min förhoppning är att de upplevt att intervjuer och kontakter 
genomförts med varsamhet, integritet och respekt för dem som deltagit och 
deras berättelser.  
 
Dokumentstudier, observationer och intervjuer med olika aktörer har alltså 
utgjort kärnan i informationsinsamlingen. Narrativ (av latinet narro, berätta, 
och gnarus, vetande) och etnografisk forskning utgör de forskningsmässiga 
utgångspunkterna tillsammans med komplexitetsvetenskaperna, 
identitetsbildning och meningsskapande. Berättelser är centrala och de har 
främst tre funktioner. A: Genom berättelser förmedlas kunskap. B: 
Berättelser ger en god en insikt i de komplexa sammanhang där varje 
händelse bidrar till tolkningar och upplevelser. C: Vi lever våra liv – genom 
berättelser tolkar vi och förstår våra liv och ger därigenom våra handlingar 
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dess mening. Därför innehåller rapporten ganska många berättelser där 
händelser, tolkningar och upplevelser står i centrum. Förståelse av dessa 
berättelsers innehåll har skett med hjälp av begreppet process.  
 
Händelser, tolkningar och upplevelser ligger till grund för de slutsatser som 
dras med stöd i forskning inom komplexitet, identitet och meningsskapande.  
 
Förutom ovanstående kvalitativa följeforskning har deltagarna även fyllt i 
en enkät om deras upplevelse av hälsotillstånd, som använts vid 
utvärderingen. 
 
Min tolkning av berättelserna (intervjuerna) har något förenklat skett i två 
steg. Det första utifrån vad som sägs och det andra utifrån hur det sägs.   

Något om begreppen hälsa, recept och kultur 
Hälsa är ett begrepp som är svårt att exakt definiera. I rapporten använder 
jag en bred definition enligt den numera klassiska definitionen gjord av 
WHO 1948. Enligt WHO står hälsa för ”.. ett tillstånd av fysisk, psykisk och 
socialt välbefinnande och ej blott frånvaro av sjukdom och handikapp” 
Ejlertsson 2009. Inom västvärldens medicinska modell har begreppet hälsa 
oftast ett patogent innehåll med fokus på sjukdom och ohälsa (Bringsén 
2010). Utgår vi från naturvetenskap och lägger till begreppet hälsa, är fokus 
på en del av individen. Detta skiljer sig från ett salutogent perspektiv, där 
fokus är riktat mot det friska och ofta mot individen som helhet, som ett 
subjekt. Kausaliteten är mer cirkulär och komplex än linjär. I rapporten är 
det mänskliga subjektet huvudpersonen, inte det sjuka patogena objektet.  
 
Inom matlagning är ett recept en ingrediensförteckning med anvisning för 
hur en maträtt ska tillagas. Inom medicin är det ett skriftligt intyg från en 
läkare med anvisning på just medicin. Här är det patogena grundperspek-
tivet dominerande. 
 
Kultur betyder odling i dess vida betydelse. En odling av tvetydigheter och 
mångfald är en passande beskrivning både för kultur som konst, teater och 
litteratur och mänskliga kulturer. 
 
Kultur och recept kommer i konflikt om recept står för det medicinska och 
patogena. Om vi laborerar med begreppen, skulle vi däremot kunna säga att 
Kultur på recept är ett recept för det salutogena. Detta beror på att, som jag 
senare kommer att visa, deltagarna satt det friska i centrum och nästan 
automatiskt ställt in sig på detta.  
 
Som rapporten kommer att visa kan kultur alltså inte reduceras till ett recept, 
en lösning av några enskilda problem, en sjukdom. I så fall naggar vi den 
roll, som kultur spelar och har spelat för människor så länge vi har kunnat 
använda bilder för att förmedla något till kommande generationer, i kanten. 
Grottmålningar, med avbildningar av människor som tycks spela åtminstone 
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någon form av instrument, är ett historiskt avtryck av kulturyttringar. Det 
finns sålunda aspekter som vi bör värna om då kultur i årtusenden tycks 
varit viktigt för människor som ett mänskligt subjekt. 
 
Att kultur har något att göra med hur vår hjärna fungerar diskuterar neuro-
biologen Semir Zeki (2009) i boken ”Splendors and Miseriers of the Brain. 
Love, creativity, and the quest for human happiness”. Han tar här kultur som 
utgångspunkt för att förstå hjärnans funktion. Zeki argumenterar för att 
människans hjärna, eller delar av den, kan förstås på detta sätt genom att 
studera musik, konst, skönhet och förälskelse. Han leder in oss på ett intres-
sant spår, där kultur sätts i relation till hjärnans sätt att fungera. Tolkning 
och upplevelse är sådana funktioner och behovet av det tvetydiga och osäkra 
är viktigt. Detta stämmer överens med ovanstående diskussion om Kultur på 
recept som ämnat för annat än det sjuka. Det är tvärtom ett recept för det 
friska, det salutogena. 

Något om deltagarnas hälsostatus 
Urvalet av gruppen baserades på en diagnosgrupp med depressioner, stress, 
ångest och långvarig smärta (se ovan). I följeforskningen användes två 
enkäter för att se om den faktiska gruppen svarade upp mot tänkt diagnos-
grupp. Gruppen är för liten för att statistisk bearbetning är möjlig att göra. 
Därför beskrivs här bara tendensen på observerade svar. Den första EQ-5D 
självskattning, som används av Region Skåne, är indikator för hälsostatus. 
Deltagarna fick fylla i enkäten innan projektet började. Tendensen är att 
deltagarna skattade sin hälsa som relativt dålig. Oro, nedstämdhet och 
smärta i viss utsträckning karaktäriserar svaren på enkäten med skala från 1 
till 3. De flesta har svarat en tvåa. Smärtor och besvär något fler treor 
(sämst). På en skala för Upplevt hälsotillstånd där bästa är 100 och sämsta 
är 0 har de flesta svarat kring 30-40, lägst 10 och högst 85. Konklusionen är 
deltagarnas självskattning motsvarar den diagnos som vårdcentralen gjort av 
deltagarna sjukdomstillstånd. Möjligen att smärta har varit något mer 
dominerande än oro/nedstämdhet. Dock måste de exakta siffrorna tas med 
försiktighet då materialet är litet, vilket gör att det är enbart på individnivå 
det är möjligt att bedöma.  
 
Den andra enkäten fokuserar på salutogena indikatorer på hälsa (SHIS) (se 
bilaga 2). 12 frågor ställs om upplevelser som till exempel ”känt mig pigg” i 
relation till ”känt mig trött, utmattad”. Genom omräkning av svaren på de 
12 frågorna till en skala 1 – 100 placerar sig de flesta deltagarna långt ner på 
skalan. Från 5 upp till 40 har en absolut majoritet av deltagarna hamnat. En 
person som upplever ett relativt gott välbefinnande ligger kring 70–80 på 
skalan. Således upplever sig deltagarna ha låg grad av välbefinnande, vilket 
stämmer väl överens med EQ-5D. För mer detaljerad beskrivning av 
enkäten se bilaga 2. 
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Berättelser 
Argument för att använda berättelser finns att hämta i den omfattande forsk-
ning som finns kring berättelsen som innehåll, struktur och verktyg i prakti-
ken. Berättelsen är en del av vardagen och det är kanske till och med så, 
menar flera forskare, att dess struktur är densamma som upprätthåller ett 
flöde av handlingar i praktiken. Frågeställningar är här om vi med hjälp av 
berättelser kan förstå hur projektet fortlöpt och vilka lokala resultat som 
uppnåtts? Är det möjligt att med hjälp av den logiska skärpan i berättelser 
fånga praktikens innehåll när den inrymmer paradoxer och skeenden som är 
dubbeltydiga, gåtfulla och svårtolkade? 
 
Ett argument är att berättelser ger oss svar med förklaringar till varför något 
har skett och också ofta beskriver de känslor och upplevelser som varit in-
volverade i olika skeenden (Czarniawska 1997). Vardagens flöde och berät-
telsen har samma logik: handlingar som i en strid ström förbinder varandra i 
form av lokal och unik kausalitet – först, sedan och därefter (Bruner 1997). 
Berättelsen ger oss ett svar på varför olika saker hänt, dess orsaker och vilka 
upplevelser som är relaterade till händelsen. I detta ligger också att berättel-
sens struktur, eller logik, är den form som praktiken kretsar kring. Vi skapar 
berättelser när vi handlar (Czarniawska 1999).  
 
Ett annat exempel: När vi berättar om dansaren som dansar framträder en 
ström av händelser och upplevelser som avlöser varandra. Tillsammans 
bildar denna ström av händelser en meningsfull helhet för den som lyssnar 
eller läser berättelsen om vad som skedde på dansgolvet. En målande 
berättelse kan få oss att känna att vi har varit på platsen för händelsen. Vi 
kan få ta del av inte bara händelserna, utan även hur de hänger samman och 
hur det hela tolkas och upplevs.  
 
Vi får inte bara avgränsade skeenden och förklaringar utan också vad som 
väver dessa samman samt upplevelser och känslor. Vi förbinder händelser 
med varandra precis som i den berättelse som mormor berättade: det var en 
gång… Berättelsen liknar, som Czarniawska framhåller, praktikens logik 
och struktur, vilket innebär att avståndet mellan berättelse och praktik inte är 
långt. Det är därför som en god berättelse ger lyssnaren en rimlig och tro-
värdig förståelse av skeenden med upplevelse och känslor som är möjliga att 
säga något om.  
 
Mot bakgrund av ovanstående argument om berättelsens kraft, innehåller 
rapporten ganska omfattande berättelser i stället för enskilda citat. Genom 
att låta berättelser få ta plats ökar graden av detaljer, samtidigt som det för 
den läsare, som är van vid siffror och tabeller, kan upplevas som störande.  
 
Nedanstående berättelser handlar om Kultur på Recept. Berättelserna ger en 
god inblick i vad som hänt, knutet till tolkningar och upplevelser. Processer 
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är flöde och rörelser som inte låter sig fångas i siffror och resultat. Däremot 
ger berättelser en möjlighet att beskriva delar av dessa processen. Genom att 
deltagarna är i centrum kommer också deras berättelser att vara mer omfatt-
ande än de övriga aktörernas berättelser. Dock är det viktigt att uppmärk-
samma formen för genomförandet, modellen Kultur på recept, eftersom 
denna är förutsättningen för innehållet i de processer som deltagarna blivit 
indragna i. 

Några deltagares berättelser 
Nedanstående avsnitt med deltagarnas röster inleds med ett mindre antal 
berättelser. Dessa representerar metaberättelser som alla deltagare, som jag 
har intervjuat, mer eller mindre delar med varandra.4 Detta följs upp med en 
längre berättelse som mer ingående, och i ett flöde, beskriver de skeenden 
som deltagarna varit med om inom ramen för projektet.  
 
Deltagare Anders – Första gången jag hörde om kultur på recept så lät det 
konstigt. Vad är kultur på recept? Vad kan det ge mig för något? Tyckte det 
lät väldigt märkligt, men det är nog det bästa som har hänt egentligen, ja.  
Forskare – Vad menar du med det bästa? 
Deltagare – För mig har det gett väldigt mycket att få komma ut och få 
träffa andra människor, den sociala biten har varit jätteviktig.  
 
Deltagare Stina – Våra träffar och rundgångar på Fredriksdal har varit 
som att öppna upp en helt ny värld. Likadant med Sofiero, där jag bara 
varit på konsert och suttit ute på gräsmattan framför slottet. Har aldrig gått 
runt och tittat, det är som jag sa tidigare den finaste medicin man kan få. 
Forskare – När du säger finaste medicin, vad lägger du i det?  
Deltagare – Då tänker jag på alla bekymmer man har. Vi har ju alla, alla 
har vi våra ryggsäckar, alla har vi våra sjukdomar och krämpor, men det 
känns som om man lämnar dem hemma och går ut med öppna ögon. 
 
Deltagare Andreas – Hade någon tidigare sagt till mig, du, ska vi ta en 
runda på Sofiero, så hade jag bara tittat lite snett och tänkt att ”gud, 
människan är inte riktigt klok”. Men det var ju jättebra. Jag vet inte så 
mycket om kungar och är väl inte så där jätteintresserad, men det är 
intressant i sammanhanget på något vis så helheten har blivit bra. 
 
Deltagare Monika – Jag har mått så pass dåligt. Till slut kunde jag inte ta 
mig ut.  Jag ville inte åka bil och så var jag yr. Det ena ger det andra. Jag 
har problem med båda knäna och upp i ryggen. Rädslan att trilla när jag är 
ute tar överhand över viljan att gå ut. Det slutar med att man ligger i 
sängen och är vettskrämd. Från att varit en socialt aktiv person till att bara 

                                                 
4 Samtliga namn är fingerade och vissa nyanser är borttagna eftersom vissa passager skulle 
kunna avslöja den enskilda deltagaren. Kulturpedagoger och deltagare kan däremot känna 
igen citaten. Men igenkännandet sker då inom gruppen, där skeenden, tolkningar och 
upplevelser har utspelat sig.  
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några månader senare vara rädd för sociala kontakter utanför familjen har 
skrämt mig hur snabbt det kan gå.  
 
Forskare – Du lyfter fram Fredriksdal som det mest positiva. Om du ska 
lyfta fram något i den andra änden som inte har varit riktigt så bra som du 
tycker?  
Deltagare Ruth – Men så har jag faktiskt inte känt. Det har varit så 
positivt, det är som jag säger från början, hur bekymrad, hur ledsen och 
tråkigt man har haft det så har man lämnat det hemma och gått dit med just 
inspiration och glädje.  
Forskare – Du säger att det handlar om gruppen, vad tänker du på då? 
Deltagare – Det är trevligt, jag träffar andra och kommer ut och gör något. 
Många av oss har till en stor del isolerat sig, jag själv har gjort det i alla 
fall, jag kunde till slut inte gå någonstans överhuvudtaget.  
 
Deltagare Marionetta – Skulpturen var inte så spännande men det hon sa 
var spännande. Kände inte till just den här konstnären så hon hade luskat ut 
anekdoter om skulpturen som var spännande och som jag inte kände till – 
skulpturens placering och i förhållande till havet, träden och naturen i 
övrigt. Att skulpturen skulle ha med känslor mellan natur och kultur och om 
sinnen och människor. Det var jättespännande och sen gick vi runt och titta 
och pratade. Klappa och känna på skulpturen, det var väldigt smart. 
 
Deltagare Steve – På Dunkers tittade vi på en samlingsutställning där det 
fanns tavlor från golv till tak. Det är omöjligt att inte hitta en tavla som är 
intressant. Men då tog guiden tillfället att fråga vilken tavla som du tycker 
om. Då såg man skillnader i hur man valde olika stil på tavlorna. De som 
var vana vid konst valde sådan konst som man kunde lägga in en upp-
levelse, en känsla. Den som förmedlade ett intryck. Så där blev det jätte-
tydligt, skillnaderna mellan oss deltagare.  
 
Deltagare Evelina – Guiden berättade om hela konsthistorien på en timma. 
Fantastiskt. Bland annat kommer jag ihåg att hon berättade att 1800-tals 
konst på kungligheter ofta också har bilder på en tax. Taxen betyder 
trygghet och trohet på dessa målningar. Visste man inte detta förstod man 
knappast varför det fanns taxar med på de flesta målningar om kungligheter 
på 1800-talet. 

En metaberättelse 
Nedanstående berättelse är en längre sådan där en kedja av händelser från 
introduktionen till de olika aktiviteterna ingår. Den enskilda individens livs-
berättelse utanför Kultur på recept finns däremot inte invävd, eftersom inter-
vjuerna enbart i mindre grad berört sådant som familjeförhållande och 
privatliv. De deltagare som tidigare deltagit i kulturaktiviteter skiljer sig 
bara i liten grad från dem som är mer erfarna kulturkonsumenter. Beskriv-
ningar, tolkningar och upplevelser skiljer sig enbart på ett område. De mer 
erfarna individerna har kunskap med sig för att kunna tolka och uppleva. Ett 
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sådant exempel är kunskapen om varför 1800-talskonst ofta har en tax på 
målningar med speciellt kungligheter.  
 
Erfarenheter av kultur varierar – från deltagare som arbetat med och varit 
anställda inom kultursektorn till de deltagare som aldrig varit på en konst-
utställning. Möjligen har de varit på folkteater som på Fredriksdal eller på 
Sofiero där populära artister har uppträtt. Gemensamt i samtliga berättelser 
är de ljusa bilder som de intervjuade målar. Oavsett om det är män eller 
kvinnor framträder dessa mönster av ljusa bilder i beskrivningar av händel-
ser, de tolkningar man gjort av händelserna och de upplevelser som 
förknippas med dessa.  

En längre berättelse som innehåller händelser, tolkningar och 
upplevelser 
Berättelsen handlar om Negione som är 46 år. Problemen började egentligen 
långt tidigare. Innehållet i arbetsuppgifterna lotsade långsamt fram en mer 
långvarig smärta. Från början gick smärtan över genom vila varje kväll, 
sedan vila varje helg och till slut infann sig en smärta som inte försvann 
genom vila. Denna långsamma process från kortvarig och lindrig smärta till 
en långvarig sådan, kantades av kortvariga sjukskrivningar och värktabletter 
som lindring.  
 
I fallet med Negione finns också en skilsmässa under tiden som värken 
ökade alltmer. Resultatet, i Negiones fall, är en kombination av smärta och 
skilsmässa som lett till depressioner samt svårighet att sköta arbetet och 
familjen med två barn och försöken att uppfylla deras behov av stöd med till 
exempel läxläsning. Detta var några viktiga faktorer som så småningom 
också bidrog till ett minskat socialt umgänge. Hon led av en ångest att inte 
ge tillräckligt av sin tid till barnen. Ångesten av att först inte hinna och 
sedan inte våga träffar människor, ökade tillsammans med en tilltagande 
smärta. 
 
Vi låter Negione berätta om sig själv och de aktiviteter, tolkningar och 
upplevelser som triggats av projektet: 
 
Vid ett läkarbesök på Capio frågar läkaren mig om jag vill vara med i ett 
projekt. Uppfattar inte vad det är för något projekt. Om jag minns rätt hade 
jag en tanke om behandling, som sjukgymnastik. Men lika snabbt hör jag 
något annat som jag har svårt att riktigt urskilja och förstå. Kultur på recept 
ger mig en upplevelse av en viss förvirring som samtidigt ger upphov till 
spänning och utmaning. Förstår, som sagt, inte vad projektet handlar om, 
men att bara få frågan om att få vara med i ett projekt gör mig glad, en 
känsla av glädje och upprymdhet som jag inte känt på länge.  
 
Läkaren rekommenderar mig att gå hem och googla på ”kultur på recept” 
och sedan återkomma och berätta vad jag tycker. Det var inte så att det var 
bestämt att jag skulle vara med i projektet, utan tanken var mer att det här 
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kunde vara något för mig och att jag själv skulle kolla upp och återkomma, 
så det gjorde jag. Jag kände mig utvald, jag kände mig väldigt speciell och 
det har jag gjort under hela projektet, dessa tio veckor. Jag har fått så 
mycket inspiration och nya bekantskaper genom gruppen där alla har sina 
ryggsäckar som vi alla kämpar på med. 
 
Det var som sagt en överraskning, en utmaning som jag bara efter någon 
dags funderande antog. Projektet skulle börja om tre, fyra veckor. En 
kallelse till introduktion skulle skickas hem senare. Men jag hörde inget på 
flera veckor. Ringer Capio. Det visar sig att det blivit något strul med 
inbjudan, den hade inte gått ut till alla. Men naturligtvis, säger man på 
Capio när jag ringer, är jag välkommen på ett informationsmöte, om jag har 
möjlighet redan nästa dag. Jag hade bestämt mig, jag ville definitivt vara 
med så återigen sa jag ja till projektet, denna gång i telefonen. 
 
Informationsmötet, som sedan ändå blev av, gjorde mig än mer intresserad 
när de berättar om Sofiero och Fredriksdal. Fredriksdal har jag varit på 
många gånger, men Sofiero har jag aldrig varit på. Än mindre var Dunkers 
något för mig, det är finkultur men där har jag fått ändra mig. Har egentligen 
aldrig varit intresserad av kultur, vet inte varför, nu efteråt. Kultur har för 
mig varit målningar och tavlor som på något sätt finns på utställning, gjord 
för de där andra. Sen har det också varit ekonomin och att ingen i släkten 
har varit konstintresserad. 
 
Innan jag berättar vidare ska jag berätta något om min bakgrund, varför jag 
fick frågan om projektet, som jag tror. Jag har värk och haft detta i många 
år. Vissa dagar kommer jag idag knappt ur sängen och kan inte röra mig, 
andra dagar går det relativt lätt. Min värk har en lång förhistoria. På mitt 
tidigare arbete, för många år sedan, började jag långsamt få värk. Lite i 
början och som blev allt värre. I början räckte det med att på kvällarna vara 
noga med hur jag rörde mig. Dagen efter kände jag mig genast bättre. Så var 
det första året. Om det ändå hade fortsatt så hade det inte varit några 
problem. Du ska veta att sedan hjälpte inte vilan på helgerna, semestern såg 
jag fram emot för att kunna återhämta mig. Nu har jag värk nästan kontinu-
erligt och läkarna säger att värken är kronisk, något jag måste leva med. 
Tidigare var jag social och hade ett stort kamratgäng som alltmer krympt 
och idag har jag vissa dagar svårt att överhuvudtaget visa mig ute. Jag vet 
att jag fastnat i negativa rutiner, men har svårt att ta mig ur detta. Det är som 
ett ekorrhjul där försäkringskassa, arbetsförmedling och sjukvård hjälper till 
att hålla hjulet igång. 
 
Så, när jag fick frågan om projektet tvekade jag aldrig. Såg direkt en chans 
att få stöd för att bryta mig ur ekorrhjulet som jag springer i.  
 
Veckan efter informationsmötet skulle vi vara på Sofiero kl 14. Min funde-
ring på förmiddagen var faktiskt "vad har jag gett mig in på, ska jag verk-
ligen våga ta bussen?" Jag har faktiskt inte åkt buss på lång tid, har helt 
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enkelt inte vågat. Men nu är det en självklarhet, det känns fantastiskt att 
kunna ta bussen, själv, till Sofiero som jag numera gjort flera gånger.  
 
Inför det första tillfället på Sofiero tog jag mod till mig. Stegade modigt 
iväg till bussen och ser flera andra som står och väntar, en rädsla, eller 
kanske mer ett motstånd växer upp inom mig. Men i varje fall stiger jag 
ombord på bussen och det kändes bra att missnöjet med mig själv, ångesten, 
rädslan att åka med bussen hade övervunnits. Jag kände mig faktiskt stolt, 
hur konstigt det ändå kan låta.  
 
Väl på Sofiero, vid första tillfället, känner jag genast igen några av de andra 
deltagarna i projektet, vi hade träffats vid introduktionsmötet. Direkt såg jag 
en glädje i de andras ansikten av att se mig. En glädje av att se mig, vilket 
jag också kände i mötet med de andra. Även om det var en känsla av 
försiktighet fanns det ändå, vet inte hur jag ska uttrycka det, men en form av 
gemenskap. Du förstår säkert. Vi gick tillsammans förbi kontrollen vid 
ingången, kulturkortet och deltagande i projektet gjorde att vi gick in mot 
den stora trädgården. Faktiskt lite stolt, eller en känsla av att vara speciell, 
kan jag nu förnimma som känslan i kroppen jag hade då.  
 
Guiden, som vi sedan skulle komma att träffa vid två ytterligare tillfällen, 
möter oss vid ingången. Kan faktiskt spåra en viss nervositet i hennes ansik-
te. Guiderna har varit fantastiska. Alla guiderna har varit väldigt ödmjuka. 
De berättade om sin bakgrund och sa att det här har vi inte gjort tidigare och 
guidat sådana här grupper, det kan vara lite läskigt, sa de. Då blev vi 
nyfikna. Varför kunde det vara läskigt? Dom bjöd spontant på sig själva och 
det skapade ett öppet klimat.  
 
Vi är fem deltagare vid detta tillfälle. Hon berättar att först ska vi gå en 
runda i parken, ned till havet, sedan avsluta med gemensam fika. Det är 
skönt att komma ut, men efter en stund får jag sätta mig i en dunge och vila. 
Kände i ryggen att det inte gick längre. Gick då och satte mig på en bänk för 
att vila några minuter.  
 
Trädgården är väl ansad, medan andra delar är mer vildvuxet, ungefär som 
förhållandet mellan ordning och kaos. Vet inte riktigt hur vi kom in på detta. 
Det var väl någon i gruppen som nämnde detta. Vid första rundvandringen 
går vi ner mot bäcken. Stannar till vid totempålen som står nere vid vattnet. 
Guiden berättar inspirerande om varför den har hamnat just nere vid vattnet. 
Sedan gick vi upp mot den ansade skogen och dess träd. Samtidigt som vi 
går diskuterar jag med en i gruppen om träden var klippta, vilket de var och 
att det var ett omfattande arbete, berättar guiden. Därefter tar vi det alltid 
lika välkomna fikat och pratar om våra reflektioner om vad vi har sett. Du 
ska veta att vi nästan aldrig pratade om våra sjukdomar, var det någon som 
var på väg att göra det korrigerade vi genast samtalet. Någon hade ringt till 
någon i gruppen som varit genomförkyld och kunde inte komma till Sofiero. 
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Kan nämna ett senare tillfälle när vi var på Sofiero, en dag som jag minns 
som något speciellt. Det var en mycket vacker vårdag då vi avslutade med 
att dricka kaffe ute i solskenet. Den första ute-fikan för mig detta år. Solen 
lyste och havet glittrade i alla möjliga blå färger. När vi fikat fick vi varsin 
lapp och penna. Därefter satte vi oss för oss själva i trädgården och skrev 
ner våra upplevelser som vi sedan berättade för varandra. Det hände fler 
saker på Sofiero. Det jag minns speciellt är de intressanta berättelserna om 
kungafamiljen och deras liv på Sofiero. De framställdes som en vanlig 
familj med alla dess problem, tillkortakommande, kontroverser och lycko-
stunder. På så sätt kunde vi faktiskt identifiera oss även med kungen, var 
vad flera av oss sa. 
 
Vidare så på den första träffen på Fredriksdal började vi med att gå en runda 
och kolla på djuren. Får, getter och grisar, djur som hör hemma på bond-
gårdar. Den stora suggan har en kulting som har rymt. Guiden ringer till 
någon som har hand om djuren om vi ska göra något. Svaret är att kultingen 
kommer att återvända själv. Vi går vidare och guiden berättar om husen och 
var de tidigare har stått någonstans i staden Helsingborg. Några hus känner 
vi i gruppen igen och vet varifrån de kommer. Vid det andra tillfället gör vi 
bollar av ull, varmvatten och såpa. Sedan är det dags för luffarslöjd där vi 
gör ståltrådshängare. Alla är engagerade och pratar om ditt och datt, stäm-
ningen är öppenhjärtig. Det har varit roligt när vi har varit på Fredriksdal. 
Vid ett tillfälle när vi satt inne i ett av husen och drack kaffe gjorde vi en 
boll av kardat ull, det var visserligen bara en liten boll. Vi doppade den i 
vatten med såpa, satt och rullade den som en köttbulle. Ingen sa någonting. 
Det var så roligt, det var nästan som jag kände mig som en 15-åring. Alla, 
inklusive guiden, deltog aktivt i både aktivitet och samtal. Luffarslöjd 
gjorde vi också på Fredriksdal, vilket är en trådkonst med hjälp av järntråd 
som vi bockade till olika funktioner och i olika mönster. Jag gjorde 
klädhängare och ett grytställ.  
 
När vi var på Fredriksdal, som jag har varit många gånger på, kunde jag 
efter guidningen sitta på gräsmattan och bara titta på himlen och titta på 
rosorna. Det var helt fantastiskt. Jag tror att guiderna noggrant väljer ut vad 
gruppen kan tänkas vara intresserad av. Tillfället jag berättar om så kom vi 
till den engelska parken och det var jättevackert och då berättade kultur-
pedagogen att det var en park. Den var gjord så att man skulle uppleva 
naturen som att man var i vild natur, fast man var i en park. Guiden berät-
tade hur det var planerat med olika träd och det lilla lusthuset med små 
fönster. Vid ett annat tillfälle var vi i kryddträdgården. Där fick vi lukta på 
olika kryddor och smaka på dem. Det öppnade väldigt många minnen och 
känslor, fastän det bara var en kvart så satte det sig liksom i maggropen. Vi 
pratade om detta i gruppen efteråt, vad kunde detta bero på? Guiden frågade 
och ställde många frågor till oss, det gjorde alla guiderna, vad tycker ni? 
Hur upplever ni det här? Vad tycker ni om att vara här? Vad känner ni? Vad 
kommer ni ihåg? och så berättade hon ju om kryddorna. Det var kärleks-
örter, det var magiska örter. 
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Biblioteket var ett annan uppskattat inslag, tycker jag. På biblioteket fick vi 
en rundvandring. För mig som sällan är på bibliotek var det många nya 
saker, och möjligheter, som jag sedan tidigare inte känt till. Det var inte bara 
dammiga böcker. Nästan lite pinsamt att jag inte varit på biblioteket och 
kände till alla möjligheter som nu ter sig som uppenbara. Efter rundvand-
ringen var det dags för fika och diskussion kring innehållet i olika böcker 
som bibliotekarien hade valt ut. Barnböcker var ett populärt inslag, vi läste 
högt ur dessa och reflekterade sedan kring vad innehållet kunde tänkas stå 
för för oss.  
 
Sen hade vi musik. Det var på Dunkers. Jag var faktiskt ganska spänd för 
jag har alltid undvikit att sjunga. Jag har mestadels varit tyst när andra 
sjungit. I gruppen fanns det också riktigt musikaliska röster. Men musik-
pedagogen fick oss alla att mjukna upp och börja sjunga, ibland gick det bra, 
andra gånger lite sämre. Det var olika visor vi tränade på att sjunga. Men 
också andningen, det är andningen som är viktigt i det hela att kunna sjunga. 
Men det är väldigt nyttigt att lära sig andas rätt. När man tänker på sin 
andning och andas ända nerifrån så blir man ju lugnare. 
 
Vid ett tillfälle trodde jag att musikpedagogen skojade med oss när hon sa 
att vi skulle spela ukulele. Men döm om min förvåning. När timmen 
närmade sig sitt slut så kunde vi fyra som var deltagare den dagen faktiskt 
gemensamt spela en melodi, fantastisk känsla av gemenskap, att vi hade 
åstadkommit något i samarbete. Vårt gemensamma intryck nu efteråt, i 
gruppen, av musiken är att det faktiskt var roligt. De flesta tycker det var 
riktigt roligt, så uppfattar jag det. Först var alla lite försiktiga, nästan avogt 
inställda till att sjunga. Men nu skrattar alla och tycker det är stimulerande. 
Det är nog så att musik hade jag valt bort om jag själv skulle valt ut 
aktiviteter, vilket varit synd för då hade jag gått miste om min positiva 
upplevelse.  
 
Nästa aktivitet är en guidad tur på en konstutställning av Marianne Lindberg 
De Geer. Utställningen heter Orientering, har vi tidigare fått veta. Gruppen 
träffas nere i vestibulen på Dunkers och en viss spänning finns i luften. Är 
detta något att gå på? Titta på tavlor som man ändå inte förstår? Vi går 
gemensamt upp till utställningslokalen där kulturpedagogen, efter de 
inledande artighetsfraserna berättar om vem Marianne Lindberg De Geer är. 
Det första vi möts av när vi går in i lokalen är skulpturerna av två nakna 
kvinnor, i naturlig storlek, som står mot varandra. En kvinna som är lite 
överviktig och den andra är undernärd. Kontrasterna är stora. Vi diskuterar 
vad syftet med skulpturerna är. En föreslår att det är kontrasterna mellan hur 
vi ser ut och idealen om hur vi bör se ut, fast skulpturen med den magra 
kvinnan är extremt mager. En annan i gruppen frågar om det handlar om den 
överviktiga kvinnans bild av hur hon ser sig själv i en spegel. Det finns inget 
givet svar, säger guiden och samtalet fortsätter och vi går vidare. 
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Frågorna hänger kvar i min tanke. Vad står skulpturerna för? I lokalen som 
vi går djupare in i är väggarna fylla av Mariannes konst. En i gruppen 
känner mer än oss andra till hennes bakgrund och fyller i med information 
om vem Marianne varit gift med och vilka barnen är. När vi kommer längre 
in i lokalen hörs röster ropande på "mamma, pappa". Det ger spökliga käns-
lor, kan inte uttrycka den känsla jag upplevde med ord. Tror att de flesta 
blev ganska berörda av utställningen. Åtminstone har vi i gruppen även 
senare kommit att återvända till utställningens påverkan på oss. Det är 
känslor som framkallats som vi inte riktigt kan ta på. Det var definitivt mer 
än att titta på tavlor är vi överens om, vid det traditionella avslutande fikat. 
 
Det jag här har berättat om är bara en liten del av alla de händelser som jag 
varit med om på Kultur på recept. Vi har varit på andra utställningar än 
Mariannes. En utställning handlade om familjedrama som målades upp i 
mörka färger, och som satte känslomässiga spår hos mig. Hade svårt att 
tolka dramat kopplat till känslan. Det fanns en förbindelse, en orolig sådan 
men paradoxalt angenäm. Låter säkert konstigt, men kan inte uttrycka det i 
ord. Tänkte flera dagar senare igen på innehållet i dramat, ett innehåll som 
många av oss kan känna igen oss i, men kanske inte i lika mörka färger 
ändå.  
 
Carl Larsson är ju en känd målare som de flesta känner till. I projektet fick 
jag en djupare kunskap om hans målningar och vad de betyder. Aspekter 
som guiden berättade för oss vid detta tillfälle. Här bad guiden oss att välja 
ett konstverk, vi fick argumentera varför vi valt den tavla som vi fastat för. 
Här kom vi också in på tolkningar och känslor kring valet.  
 
Utställningen Up and Around Öresund upplevde jag som ett samtal om vårt 
nuvarande samhälle och klimatfrågorna som är viktiga. Vid ett tillfälle fick 
vi med stöd av en dramapedagog berätta vår egen berättelse, om vårt liv, 
vilket innebar av att vi arbetade både i grupp och enskilt med att konstruera 
vår egen berättelse som vi sedan berättade för de övriga i gruppen. En akti-
vitet som innehöll många känsloaspekter som av dramapedagogen hante-
rades på ett skickligt sätt. En händelse som lockade fram skratt och humor 
var när vi fick tryckta bilder hämtade från datorn på våra egna kläder. Vi 
hade också med oss egna bilder som vi använde. Just detta att göra något 
tillsammans gav upphov, åtminstone hos mig, till en känsla av vällust och 
glädje. 
 
Om jag ska försöka sammanfatta vad jag har beskrivet tycker jag att 
guiderna har varit fantastiska. Det tycker jag verkligen, de har gjort ett 
otroligt bra jobb och jag saknar dem. För mig har projektet varit så otroligt 
bra. Hur jobbigt det än är att ibland ta sig ut och bort från hemmets trygga 
väggar så är det bra att komma ut, känns skönt när man sedan väl kommer 
tillbaks hem. Hemmet målas då i andra mer ljusa färger även om det är 
samma hem. Det har faktiskt lett till att jag skapat en bättre ordning i 
hemmet, även om jag tycker jag hade ordning på sakerna tidigare.  
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En annan sak som jag upptäckt är att kultur är egentligen så mycket, det är 
faktiskt inte bara titta på tavlor och saker som man inte begriper. Jag känner 
mig duktig för att jag har tagit mig ut, fått friskt luft och träffat andra. Jag 
känner en viss glädje när jag kommer hem. Det kanske inte är så farligt 
allting. Jag är inte ensam om detta här, har försökt att tänka att vad hjälper 
det mig att jag sitter hemma, är ledsen och gråter eller att jag blir jätte-
nervös. Det hjälper ju inte. Jag mår ju sämre utav det egentligen. En annan 
sak som jag förvånats över är att vi ytterst sällan pratat om våra sjukdomar. 
Har något tagit upp sin sjukdom har vi övriga i gruppen tydligt markerat att 
här pratar vi inte sjukdom. Detta har skett utan att någon tagit upp frågan. 
Märkligt! Eller hur? 

Kulturpedagogernas berättelse 
I detta avsnitt har jag som följeforskare valt en annan form av berättelse där 
jag hämtar material från en fokusgrupp och spontana samtal med kultur-
pedagogerna när jag har gjort observationer. Här ingår också resultat från 
samtal med kultursamordnare och projektledare. Även frågor som disku-
terats vid tre konferenser där kulturpedagogerna varit med, har antecknats 
och vävts in i nedanstående resultatredovisning. 
 
Det tycks som att kulturpedagogerna varit relativt väl insatta i vad projektet 
gått ut på, även om de uttrycker att det fanns brist på information som exem-
pelvis vad vårdcentralens roll var. På vilka grunder valdes deltagarna ut? 
Varför så få deltagare? Var det tänkt att resursteamet skulle hålla kontakt 
med deltagarna? Med kulturpedagogerna? Inga sådana kontakter togs dock 
under projektets gång. Frågor fanns också om bakgrunden till varför projek-
tet var upplagt som det var. Möjligen grundade sig några frågor i att de 
skulle få en ny uppgift som de tidigare inte utfört. Skulle det medföra fler 
arbetsuppgifter till en redan välfylld almanacka?  
 
I kulturpedagogernas berättelser framkommer att kulturkoordinator och 
projektledare under hand redde ut många av de frågetecken som dök upp 
under projektets gång. Det var inte heller så att kulturpedagogerna hade 
gemensamma träffar för att diskutera Kultur på recept och sin roll i projek-
tet. Dock, på något sätt framträder ett gemensamt sätt att möta deltagarna. 
De blev bemötta, vilket de också bekräftar, på samma sätt som andra 
besökare. Men från början fanns ändå en fråga från kulturpedagogerna om 
vad som händer här och hur ska jag förhålla mig till deltagarna? Detta gick 
snabbt över, berättar flera kulturpedagoger, vilket också bekräftas av 
deltagares berättelser om det första mötet med kulturpedagogen.  
 
Någon menar att med bättre information inledningsvis kunde de anpassat 
sitt agerande bättre till deltagarnas förutsättningar. Vid något enstaka till-
fälle har kulturpedagogerna anpassat sig till specifika händelser i gruppen. 
Vid ett tillfälle var en av deltagarna tvungen att gå ut från lokalen då det 
skedde något som fick en deltagare att börja gråta. En annan av deltagarna 
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gick ut och pratade med personen som gått ut och båda kom in efter en 
stund. ”Annars tycker jag, jag har inte upplevt någon sådan problematik. 
Som vi sa anpassar man sig efter gruppen, vad vi kan göra”. Andra berättar 
att det skett en anpassning när till exempel deltagarna inte orkat med längre 
pass, till exempel promenader, som fått kortas ned något. Annars tycker de 
inte att det varit något problem. 
 
Om de skulle utveckla verksamheten så menar några av kulturpedagogerna 
att det finns behov av stöd för att närma sig konst, eftersom få deltagare 
visade sig ha erfarenhet av att närma sig konst och kultur. Får man inte hjälp 
med att betrakta så missar man aspekter. Som en av kulturpedagogerna 
uttryckte det:  

 
Bygger vi gator får vi vissa svar. Bygger vi parker får vi andra svar. Men 
kultur är så mycket svårare. Viktigt med stöd för tolkning eller 
översättning, vad konsten står för.  

 
Saknar man nycklarna kan djupare upplevelser utebli. Här kom kultur-
pedagogerna också in på aktiviteter som musik och drama som deltagarna 
fått prova på. Även vid rundvandringar bland tavlor kan det lätt bli relativt 
meningslöst om nycklarna till tolkningar saknas. Konst är inte som en pop-
konsert. Som en av kulturpedagogerna berättar:  
 

Jag pratade mycket med den första gruppen om vad en utställning kan 
vara. Det där om att man konsumerar samhället på olika sätt. Och att en 
utställning är ett ställe där man kan utveckla ett lugn. Man kan stanna, 
man kan sitta där hela dagen. Man kan konsumera, gå ut och får då 
redskap med sig. Eller så orkar man sitta en timme och ta in atmosfären, 
här är ingen stress. Det är något man vill. Man kan rensa sinnena. 

 
Deltagarnas tolkningar och upplevelse av konsten och dess betydelse för 
dem fick konsekvenser för hur kulturpedagogerna mötte deltagarna. En 
kulturpedagog berättar så här om mötet med deltagarna och hur hon ser på 
vad Kultur på recept kan bidra med.  
 

Meningen är väl att om man befinner sig i en kris i livet ska man hitta ett 
halmstrå som gör att man kommer upp ett snäpp. Då krävs en lång tid och 
det hinner man inte skapa om man träffar en människa bara vid enskilda 
små tillfällen.  

 
En annan tog upp frågan om antalet deltagare och kopplar till mötet mellan 
deltagare och kulturpedagog.  
 

Det blir alltså så få, jag tycker inte det är försvarbart, sen kanske man 
kunde göra så att första gången bara träffar jag och deltagarna varandra. 
Och så berättar man, det här är mitt område. Man är ju en person, då 
kanske det finns något hos mig som gör att någon känner att då går jag 
hellre till dig. Där hittar jag mer trygghet. Men då måste man vara en 
större grupp från början. Man har ju 25 stycken så att man eventuellt 
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skapar tre grupper, det går ju inte att jag sitter med två som vill komma 
till mig. 

 
Ett problem, menar kulturpedagogerna, var att gruppernas storlek varierade. 
Samtidigt varierade antalet som kom till aktiviteterna markant. Det blev 
svårt att följa upp vad de gjort vid föregående tillfälle. Som någon uttryckte 
det: ”processen blev inte vad jag tänkt mig.” Den första gruppen fungerade 
bäst konstaterar samtliga kulturpedagoger. En möjlig orsak är att det i den 
var genomgående fler deltagare på varje träff. Andra gruppen blev mer 
problematisk. De hade möjligen diagnoser som var så svåra att det kunde 
vara svårt att ta till sig träffarna och öppna upp känslorna för att våga eller 
kunna känna något. Om den första gruppen på Kultur på recept berättar en 
kulturpedagog så här: ”Jag tyckte att det var en fin grupp. För att när man 
såg dem, mitt första intryck var att de tidigare inte kände varandra utan de 
lärde känna varandra och de stöttade varandra som kompisar”.  
 
Berättelserna ger uttryck för hur olika grupperna var beroende på deltagar-
nas bakgrund och sjukdomstillstånd. Första gruppen fungerade bra, andra 
gruppen något sämre beroende på mindre deltagare vid varje aktivitet. 
Tredje gruppen något bättre.  
 
Kulturpedagogerna reflekterar också kring innehållet som uppstått i de 
möten som skett mellan dem och deltagarna.  
 

Frågan är, kan kultur som ord bli separerat på något sätt ifrån vardagen? 
De kanske kände att kultur är inget för mig, fast egentligen kanske det 
mer handlar om förståelse och kunskap, kultur kanske är ett fint ord för 
dem som andra konsumerar men inte de själva. Det är bra att de är i 
grupp, är man ensam har man ingen och inget att spegla sina känslor mot.  

 
Känslomässiga händelser tycks knappast ha saknats. En sådan berättelse är 
den om den blyge mannen som tog mod till sig och satte sig vid pianot och 
började spela invandrarkvinnans sorgliga berättelse. ”Det fanns ju mycket 
potential men det var starka manifest med bilder av sorg, uppgivenhet och 
vad gör jag nu och vem är jag i hela det här.” Andra berättelser handlar om 
ensamhet som kulturpedagogerna identifierat i mötet med deltagarna.  
 

Man tar den här tennisbollen och kommer ihåg själv hur man stod och 
kastade tennisbollen mot väggen när man var liten, när man var utanför. 
Då kommer man ju in i känsloflödet av att vara ensam. Vilket kan tyckas 
vara en vanlig beståndsdel i sjukdomen. 
 

Sådana berättelser i stunden blev också resurser för att gå vidare till-
sammans med deltagarna. Dock är kulturpedagogerna överens om att detta 
är något de får ”vara försiktiga så att jag inte går för djupt.” 
 
I gruppen har man fått hantera situationer som uppstått och använda detta 
som en resurs. I grupperna fanns dyslektiker och då orkar man kanske inte 
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med omfattande läsning. På biblioteket visade bibliotekarien hur och på 
vilket sätt biblioteket kan vara en resurs för dyslektiker. Speciellt vid ett 
tillfälle hade frågan bearbetats inför en kommande träff där olika resurser 
tagits fram vid den kommande träffen.  
 

Resursteamets och patientkoordinatorns berättelser 
Resursteamets berättelse tar sin börjar med den patientkoordinator som var 
med vid projektets initiering. Förhandlingar om vårdcentralens engagemang 
och den egna organiseringen i förhållande till projektet nämns. Men den 
som hade kontroll och engagemang i projektet var patientkoordinatorn. Det 
tycks som övrig personal litat på henne. Engagemanget hade överlåtits, dock 
inte helt. En form av ansvarsfull representation där personalen förutsatte att 
en positiv bild till omgivningen skulle upprätthållas. De hade tillsammans 
gått med i projektet. En vilja fanns att det skulle bli bra, även om engage-
manget varierade. Bilden till omgivningen i detta sammanhang var nog 
främst kulturpedagogerna, men i någon mån också andra möjliga aktörer. 
Massmedias intresse framskymtar också som en bidragande orsak till att de 
ville göra ett bra arbete inom ramen för projektet.  
 
Vid projektets reella uppstart fick en nyanställd på Capio ta över funktionen 
som patientkoordinator i förhållande till Kultur på recept. Hon tog sig an 
frågan som en entreprenör, dock utan alla de personliga kunskaper som för-
arbetet hade genererat för den tidigare patientkoordinatorn. Även arbets-
platsen och personalen var nya för henne. Men det finns inget i berättelserna 
som antyder att det fanns större meningsskiljaktigheter. Detta är inte riktigt 
sant då det förekom, speciellt i början av projektet, olika synpunkter från 
läkare. Åsikter som spännande, försiktigt närmande och avståndstagande 
tycks ha varit representerat. Artiklar i läkarförbundets tidning kan inled-
ningsvis ha spelat roll för vilken ställning man tog i förhållande till projek-
tet. Viss splittring fanns möjligen också hos annan personal. Berättelserna 
skildrar att engagemanget såg lite olika ut, vilket också är rimligt bland så 
olika professioner inom vård och omsorg.  
 
Även om det inte är uppenbart kan några av spänningarna gå bakåt till 
grundläggande ideologier baserade på naturvetenskap och medicin, vilket 
några ansåg att Kultur på recept utmanade. Orden meningsfulla aktiviteter är 
kanske ord som använts vid resursteamets möte när Kultur på recept har 
varit på dagordningen. Åtminstone använder flera i teamet dessa ord för att 
själva försöka förstå Kultur på recept i förhållande till sjukvårdens ideologi. 
Frågan om en deltagare, som har mycket ont, upplever Kultur på recept som 
meningsfullt, är ett exempel på diskussion om meningsfullhet. 
 
Budskapet i berättelserna pekade entydigt på att det fanns en vilja att förse 
projektet med deltagare. Det ska tilläggas att även resursteamet använde 
begreppet deltagare istället för patienter när Kultur på recept var uppe till 
behandling i teamet.  Till den första gruppen Kultur på recept gick det rela-
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tivt lätt att hitta deltagare. Dock blev den diagnosgrupp, som var ramen för 
projektet, allt mindre inför andra och tredje omgången. En alltför snabb 
tolkning är att diagnosgruppen minskat, men så behöver det inte vara.  
 
I berättelserna framträder få eller inga exempel på att de händelser, som del-
tagarna varit med om, har varit av intresse för andra än deltagarna själva. 
Dock finns det även här undantag bland personalen på Capio, FK och AF.  
 
En berättelse handlar om närheten till patient och sedan till deltagare i 
Kultur på recept. I denna berättelse framträder knappast kultur vare sig som 
ett enskilt fenomen eller som en medicin som ska bota, även om kultur är 
det som möjliggör andra fenomen som i högre grad borde vara i centrum. 
Tolkningen av Kultur på recept handlar om tillit, konstruktioner av gemen-
skap genom nya relationer, att nya dörrar öppnas och att sociala tränings-
arenor konstrueras genom deltagande. Att må psykiskt dåligt handlar om 
känslor och Kultur på recept gör det möjligt att konstruera sådana känslor 
som balanserar de tidigare negativa. 
 
Kultur på recept är en gemensamhetsfaktor som kan jämföras med skapan-
det av nya bostadsområden där alla bygger nytt. I detta nya konstrueras en 
gemenskap som mycket liknar den som har skett med deltagarna i projektet. 
Kultur blir då det positiva som konstruerar gemenskapen. På så sätt berättas 
om kultur som en gemensamhetsfaktor. Den andra gemensamhetsfaktorn är 
den om sjukdom som både förenar och är negativ. Genom att fokusera på 
kultur som den positiva, den faktor som bidrar till välbefinnande, kommer 
denna gemensamhetsfaktor att dominera, menar berättaren.  
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Kultur på recept, fenomenet och dess möjliga resultat 
Förutom intervjuer och observationer är följeforskning baserad på inter-
aktivitet, vilket innebär att följeforskaren aktivt tar del av genomförandet 
samt diskuterar tolkningar och upplevelser av projektet med ledningen. På 
så sätt är följeforskaren med och påverkar förloppet i ett projekt. Detta är 
samtidigt en källa till kunskap. Det är dessa kunskaper jag nu utgår från och 
jag vänder mig till ytterligare några forskningsperspektiv för att förstå 
deltagarnas beskrivningar, tolkningar och upplevelser.  
 
Min tolkning av Kultur på recept, i egenskap av aktiviteter och modell, 
baserar sig på komplexitetsteorier, socialpsykologi (människors relationer), 
hur människor skapar mening och vilka resurser som används för detta. 
Dessa samhällsvetenskapliga inriktningar är kompletterade med neuroveten-
skap. Den är i rapporten baserad på den forskning som neurofysiologen 
Antonio Damasio och neurobiologen Semir Zeki utfört och som jag berört 
tidigare. Professor Gunnar Bjursell och hans kolleger i Göteborg5 har på sin 
hemsida samlat ett omfattande forskningsmaterial som främst baseras på 
naturvetenskapliga analysmetoder. Den intresserade hittar här en rad 
intressanta kopplingar till stöd för de aktiviteter som skett inom ramen för 
Kultur på recept. Här i rapporten ska jag beskriva några ytterligare infalls-
vinklar som kompletterar Bjursell och andras litteratursammanfattningar.  
 
En sådan infallsvinkel är en forskningsöversikt om förhållandet mellan 
kultur och hälsa från Statens Folkhälsoinstitut (2005 s 11), där följande står 
läsa: 
 

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

 
Det intressanta, som jag tar fasta på senare i detta avsnitt, är det sociala 
sammanhangets betydelse för upplevelsen, gemensamt med att kultur i sig 
är viktigt för människors hälsa och välbefinnande. Ungefär liknande 
argument hittar vi hos Springet (2009). Hon argumenterar i artikeln med 
rubriken ”Att införliva den holistiska och mänskliga aspekten”, för att kultur 
och hälsa har seglat upp som ett stort område med mängder av olika projekt 
som sker i olika sociala sammanhang. Hon skriver:  
 
                                                 
5http://www.ckh.gu.se/ 
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Utvecklingen kulminerade i England 2007 med att Arts Council och 
hälsodepartementet kom med en nationell strategi för kultur, hälsa och 
välbefinnande och således gjorde kulturen till en legitim del av 
folkhälsopolitiken. (s 251) 

 
Hon menar att relationen mellan kultur och hälsa inte kan bedömas utifrån 
medicinens måttstockar där att väga, räkna och mäta är viktigt. Istället, 
menar jag, måste kultur också bedömas och värderas utifrån andra bedöm-
ningsgrunder. Jag har i rapporten betonat skillnaden och behovet av en 
kombination av science (medicin etcetera) och arts (kulturvetenskaperna). 
Alltså, kultur och hälsa måste bedömas och värderas utifrån både science 
och arts. Tyvärr är detta ett problem idag. Det vi kallar för evidens utgår 
nästan uteslutande från normer och värderingar som är baserade på science, 
det vill säga på naturvetenskapliga normer och värderingar.   
 
Springet visar också att det är uppenbart att typ av metod, aktiviteter, typ av 
initiativ och resultat beror på de lokala sammanhangen, som exempelvis i 
Helsingborg med dess specifika kulturutbud och modellen Kultur på recept. 
Därför menar Springet:  
 
Att följa en bestämd mall fungerar inte, eftersom det tenderar att undergräva 
ett centralt drag i konsten: kreativitet. Ännu viktigare är kanske att de flesta 
aktiviteter handlar om att människor deltar i en kreativ handling, ofta för 
första gången i deras liv. Det i sig skapar en känsla av att man själv behär-
skar något och att man växer som människa tillsammans med andra. (s 261) 
 
I Kultur på recept fanns många deltagare som tidigare nyttjade ytterst lite 
eller inget alls av det kulturutbud som finns i Helsingborg. Flera deltagare 
berättade också om att de växt som människa och den känsla av lycka och 
välbefinnande som uppstått genom att de tillsammans i gruppen på kort tid 
lärt sig att exempelvis spela instrumentet ukulele. När modellen ska bedö-
mas och innehållet i aktiviteter värderas, är det viktigt att beakta de speci-
fika ramarna och förutsättningarna. Detsamma gäller om modellen ska 
användas på andra håll i landet. Modellen bör vara en inspiration som man 
utgår från och där man tar lärdom av vissa delar. Just därför framhåller 
Springet ”Att följa en bestämd mall fungerar inte…”.  
 
Centralt för mitt sätt att närma mig deltagarnas upplevelse och hur modellen 
har fungerat, är förhållandet mellan emotioner och känslor samt vad kultu-
ren har haft och har för betydelse för människor. Dessa frågor återvänder jag 
kort till i nedanstående avsnitt då de har betydelse för hur vi kan förstå vad 
som hänt inom ramen för Kultur på recept, dess konkreta innehåll för 
deltagarna och modellen såväl som dess möjlighet att utvecklas i andra delar 
av landet.  
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Något om fysiologi, neuroscience och Kultur på recept 
Neurofysiologen Antonio Damasio (2010, 2004a, b och 2000) fokuserar på 
känslornas betydelse och neurobiologen Zemir Zeki (2009) studerar konst 
för att förstå hjärnans uppbyggnad. Båda tangerar upptäckter som nobel-
pristagaren Arvid Carlsson och andra har gjort, där dopamin och oxytocin 
framhålls ha betydelse för välbefinnande. När kroppen fungerar problemfritt 
beter människan sig på ett speciellt sätt. Hon nalkas andra personer med 
lätthet, är avspänd med öppen kroppshållning, ansiktet uttrycker tillförsikt 
och kroppen producerar kemiska ämnen som endorfiner, som är lika 
osynliga för blotta ögat som de signaler som hör samman med smärt- och 
sjukdomsreaktioner, framhåller Damasio. Sådana resonemang kan vi också 
finna inom samhällsvetenskaplig forskning om emotioner och känslor. 
 
Damasio (2010) har fokuserat sin forskning på att förstå och förklara hur 
våra känslor är neurologiskt uppbyggda. Enligt honom utgör vårt känsloliv 
basen för att vi ska kunna bedöma, tolka, uppleva och fatta beslut. Här väljer 
jag att visa på ett litet utsnitt av många möjliga kopplingar mellan Kultur på 
recept och hans forskning. Damasio skiljer på emotioner och känslor. Emo-
tioner är något som konstrueras i vad jag kallar för mellanrum och som 
påverkar oss som individer. Det är symboler i egenskap av ord, händelser 
och objekt som framkallar emotioner. Hans poäng är kopplingen mellan det 
sociala och utifrån kommande signaler som tolkas och upplevs. Signalerna 
är emotioner som omsätts till fysiologiska processer i form av känslor. 
Dessa, till skillnad från emotioner, är fysiologiska processer som äger rum i 
vår kropp. Det är med hjälp av hjärnans bearbetning av emotioner som 
känslor omformas till fysiologiska processer. Vi säger att vi kan känna det i 
magen, att vi har en magkänsla av något.  
 
Skulpturen, platsen, deltagarna och kulturpedagogen ger upphov till emo-
tioner som hos den enskilde deltagaren omformas till för denne specifika 
känslor. Dessa emotioner uppstår i de mellanrum som skapas av platsen, 
deltagaren och kulturen. Emotioner kan också förstås som att något tillskrivs 
meningen vid kulturaktiviteten. Det krävs dock att deltagaren är mentalt 
närvarande, ser det som intressant att delta i aktiviteten och därigenom 
konstruerar mening som gör det möjligt att ta till sig emotionerna samt 
omvandla dessa till fysiologiska känsloupplevelser. 
 
När Damasio lyfter fram emotioner och känslor som elementära grund-
processer hos människan samt överlevnad och välbefinnande som två 
viktiga drivkrafter för handlingar, pekar Zeki (2009) på hur konst och kultur 
spelat en viktig roll i människors samhällen under årtusenden. Om kultur 
har funnits under många årtusenden så borde den fylla någon form av 
funktion hos människan. Genom att ta konst som utgångspunkt försöker 
Zeki förstå hjärnans processer utifrån frågan om konstens betydelse för 
människan. Han menar att hjärnans funktion är att skapa mening för de 
signaler som den mottar. Detta sker genom att vi använder olika koncept 
som processas mot det som vi ser i vår omgivning. Meningsskapande i 
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mellanrum är processer som, menar jag, även han pekar på. På så sätt är vår 
bild av omgivningen eller ett objekt aldrig en exakt kopia utan kräver en 
tolkning som också blir till upplevelser, vilket framgår i de olika berättel-
serna ovan. 
 
En intressant aspekt av Kultur på recept är att deltagarna nästan uteslutande 
fokuserat på aktiviteterna som något positivt. Det har inofficiellt varit bann-
lyst att i gruppen prata om sjukdom och det negativa. Ibland har det fram-
kallats känslor som upprört, men beskrivningen har ändå gjorts i ljusa 
färger. Centrum har varit vad som hänt vid aktiviteterna, de tolkningar som 
gjorts och de känslor som framkallats i de specifika kultursammanhangen 
utifrån modellen Kultur på recept.  
 
Det finns all anledning att påpeka att Kultur på recept kan uppfylla en del av 
grundläggande neurobiologiska behov i form av överlevnad och välbefin-
nande, vilket i sin förlängning kan ha effekter på upplevelser och känslor 
som exempelvis tillfredsställelse, lust och glädje (Damasio 2000; 2003). 
Enligt Damasio är, något enkelt uttryckt, varje organism inriktad på över-
levnad med välbefinnande. Deltagarna berättar om Kultur på recept i ljusa 
färger där kultur, kulturpedagoger och de övriga deltagarna samt själva 
aktiviteterna ingår i ett emotionellt och känslomässigt sammanhang. Detta 
kan vara ett stöd för uppfattningen att tillfredsställelse, lust och glädje har 
framkallats genom aktiviteterna, även om de varit utmanande.  

Kultur på recept som aktiviteter och flöde 
Kultur på recept innebär en mängd olika aktiviteter som deltagarna är del-
aktiga i. Varje aktivitet är knuten till en specifik plats, en viss tid och är 
uppbyggd på ett antal handlingar som sker utifrån ett register av möjliga 
begynnelsepunkter. Aktiviteter inom ramen för Kultur på recept är på så sätt 
ett flöde av handlingar som griper in i varandra och alltid äger rum i ett 
sammanhang. De är alltid skapade av de ramar vi lever inom samtidigt som 
de konstruerar villkoren för framtida handlingar (Bourdieu 1997; Chia 2002; 
Orlikowski 2002). Därmed framträder också tid som en viktig aspekt att 
beakta. Tid innehåller just variationer, förändringar och överraskningar, ”tid 
är uppbyggnad” (Prigogine & Stingers 1985 s 22).  
 
Ovanstående kan exemplifieras med följande exempel. När en deltagare 
bestämde sig för att vara med på en aktivitet på Sofiero, så var detta ett val, 
en handling som ledde till ett antal ytterligare handlingar innan han/hon 
anlände till Sofiero. Handlingar, som i något fall innebar utmaningen att gå 
till bussen, ställa sig i busskön, stiga ombord och betala och därefter sätta 
sig i en stol och tillsammans med andra människor åka ut från stan mot 
Sofiero. Väl på Sofiero utgör platsen, andra deltagare och kulturpedagogen 
ramen för den enskildes möjliga handlingar.  
 
I berättelserna framträder kulturaktiviteterna varken som ett enskilt fenomen 
eller som en medicin som ska bota. Det är däremot tydligt hur kultur möjlig-
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gör skapande av relationer, mellanrum, som ska fyllas med ett meningsfullt 
innehåll. Innehåll, som utifrån berättelserna kan beskrivas med ord som 
glädje, vällust och utmaning. Kultur på recept, i form av aktiviteter, fram-
träder som skapande av mellanrum där det även sker konstruktioner av tillit, 
gemenskap och utmaningar. Sociala träningsarenor skapas genom del-
tagande, nya dörrar öppnas och negativa rutiner i vardagen kan brytas med 
hjälp av tolkningar och upplevelser av kulturaktiviteterna. Flera sådana 
exempel framträder i berättelserna. Kultur på recept bidrar, inte minst, till 
spontana samtal mellan deltagarna, som för vissa även är utmanande. Detta 
är effekter som vi genom att studera berättelserna och genom observationer 
av vad som hänt vid aktiviteterna, klart kan se och konstatera. Huruvida 
detta räcker för att bli frisk och återgå till ett arbetsliv omfattas inte av denna 
rapport. Dock är tendenser mot det salutogena och friskfaktorer tydliga.  
 
Att må psykiskt dåligt och ha värk handlar, något förenklat, om negativa 
känslor. Kultur på recept ger en möjlighet till att positiva känslor konstru-
eras, som kan balansera de negativa. Kultur på recept framträder som 
gemensamhetsarenor där relationer skapas och där ny mening konstrueras. 
Kultur, med hjälp av kulturpedagoger, bidrar till att positiva känslor av 
gemenskap skapas som, när det är som bäst, kan beskrivas som upplevelser 
av välbefinnande. Den andra gemensamhetsfaktorn är den om sjukdom som 
förenar, men som inte tillåts att lyftas fram i gruppen. Hur kan vi samman-
fatta ovanstående? Vad är det som händer inom Kultur på recept?  

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

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

 
Bild 1: Lejon i Afrika.                                                                Foto: Sören Augustinsson 
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Mellanrum, responsorium och komplexitet för välbefinnande 
Att något sker i relationer mellan deltagare och mellan deltagare och kultur 
är relativt oomtvistat. Det är dock problematiskt att beskriva att relationer är 
mellanrum där något sker i ett ständigt flöde. Augustinsson och Ericsson 
(2011 s 141) skriver så här om vad ett mellanrum är: 
 

I allmänhet använder vi ordet relation för att beteckna förhållandet mellan 
två punkter; en relation mellan människor, mellan människa och teknik, 
mellan människa och natur, mellan läsare och text och mellan konstverk 
och betraktare. Ingen relation utgörs emellertid bara av ett rakt streck. 
Relationen bör snarare ses som ett rum mellan två punkter, ett mellanrum, 
där något försiggår. Detta något utgörs av rörelse. 

 
Under avsnittet om process beskrev jag mellanrum som processer i form av 
flöden och rörelser. Kontentan är att modellen är en ögonblicksbild, en still-
bild av något som egentligen inte låter sig fångas. Vi fryser rörelsen, medan 
verkligheten är som en film där rörelse och tid hela tiden är närvarande. 
Aktiviteterna i Kultur på recept har varje sekund konstruerat en mängd nya 
mellanrum för deltagarna, mellanrum som lika snabbt fyllts med menings-
fullt innehåll, ibland medvetet, ibland helt omedvetet. 
 
Johan Asplund (1992), sociolog, beskriver mellanrum som ett responsorium 
där responsivitet och socialitet är det sociala livets elementära former. 
Avsaknad av responsivitet kallar han för responslöshet och avsaknad av 
socialitet asocialitet. Om vi överför detta till punkterna ovan; a) deltagare, b) 
kultur och c) sammanhang så framträder responsorium mellan dessa 
punkter. Processen är responsivitet. Inom modellen Kultur på recept bidrar 
kulturaktiviteterna till ett breddat responsorium med en ökad grad av 
responsivitet mellan deltagare och konst såväl som mellan deltagarna. 
Graden av komplexitet ökar därigenom, vilket ställer krav på anpassning, 
hantering och därmed konstruktioner av mening. Men vad är komplexitet? 
Inom komplexitetsforskningen skiljer vi på det enkla, det komplicerade och 
det komplexa. Dessa tre begrepp står i förhållande till grad av rutin, kontroll 
och kända saker. Detta återges i figur 3 nedan.  
 



Datum 2011-04-15   34 (50)
 

Region Skåne     
Koncernkontoret 

 

Figur 3: Grad av komplexitet efterGell-Mann 1997, s. 86; NØrretranders 2002, s. 111; 
Perrow 1967, s. 196. 

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

Stående uppe på skyddsvallen, försjunken i strömmen, insåg jag – alla 
risker till trots – att det som befinner sig i rörelse alltid är att föredra 
framför det som befinner sig i vila; att föränderlighet är ädlare än 
varaktighet; att det orörliga kommer att förfalla, degenerera och 
förvandlas till aska, medan det rörliga – rent av kommer att vara för evigt. 

 
Det eviga är möjligt genom en anpassningsförmåga till nya sammanhang 
och situationer. Med alltför många rutiner kommer individen att ”förfalla, 
degenerera och förvandlas till aska”, som Olga Tokarczuk skriver. När det 
är för lite ordning är systemet disintegrerat och kan inte längre fungera 
funktionellt, alltså kaotiskt. Poängen är att normaltillståndet, sett över tid, är 
zonen där vi pendlar mellan det regelbundna och det oregelbundna. En 
strävan efter att kontrollera och på förhand definiera vad som ska ske, är 
alltså, även biologiskt, inte eftersträvansvärt. Även vår kropp fungerar 
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utifrån dessa principer. Exempelvis är ett hjärta, som slår absolut jämt, 
symtom på ett problem. Ett friskt hjärta slår ojämnt. Den punkt, eller rättare 
sagt den zon som finns mellan det ordnande och det oordnade, kallas ofta 
för the edge of chaos. Där är systemet ständigt i rörelse, men dock inte i 
upplösning (McMillan 2004, s. 22). Att manövrera på the edge of chaos, där 
det regelbundna finns gemensamt med det oregelbundna, är hälsosamt (Bird 
2003; Weick 1995). 
 
Ett, av många exempel på konkret tillämpning, är Aldwin (2009) som är 
stressforskare och som tidigt argumenterade (1994) för denna typ av modell 
som innebär att stressymtom hanteras genom att man lär sig hantera en 
mångtydig verklighet. Vi bör utmanas av komplexitet, inte av det enkla och 
förutbestämda. Vi lär oss inte att hantera en problematisk vardag genom att 
isolera oss från komplexitet, tvärtom kräver behandling att vi utmanas 
isituationer som liknar vardagslivet. Kultur på recept kan definitivt beskri-
vas som en sådan situation. Utan undantag återkommer i intervjuerna med 
deltagarna den positiva upplevelsen av att utmanas och att klara av utma-
ningar. Det är här som Kultur på recept har ett viktigt bidrag – att under 
ordnade former ge möjligheter till utmaningar.  
 
Genom komplexitetsvetenskaperna kan vi också få förståelse för att 
komplexitet, där slump och mångtydigheter tillåts, är bra för människan. 
Komplexitet innebär att ett fenomen samtidigt innehåller det kända och det 
på förhand okända. Det vi ibland kallar för slump kommer väl till använd-
ning här. Väder är ett bra exempel på en hög grad av komplexitet. Samma 
slags argumentering kring behovet av spänningssituationer och därmed 
argument för komplexitet hittar vi hos biologen Richard Bird och nobelpris-
tagaren Ilya Prigogine. De hävdar att det ordnade, det som följer regler, det 
kända och kontrollerbara, leder till negativa följder för människan. Denna 
ordnade tillvaro står i stark konstrast till det som erbjudits i aktiviteterna 
inom ramen för Kultur på recept, där just utmanande aktiviteter tycks ha 
bidraget till känslor av välbefinnande.   
 
Det är alltså i mellanrummet individ, kultur och sammanhang som det verk-
ligt intressanta händer och som bidrar till ”något att samtala om”. Det är här 
vi har våra krav, strukturer, möjligheter och värden som tillsammans utgör 
en gränszon som vi håller oss inom. Är innehållet i gränszonen givet händer 
inte så mycket i mellanrummet. Men när vi utmanas, som att åka buss igen 
när man inte gjort det på flera år eller bara befinna sig i en miljö man inte 
känner sig hemma i, vidgas zonen. Kultur har en inneboende kraft i sig att 
kunna vidga zonen för meningsskapande. Konstruktion av mening är en 
kraftkälla som skapas i mellanrummet när deltagarna i Kultur på recept del-
tagit i olika kulturaktiviteter som utmanat. Sång, musik, spela teater, läsa 
litteratur, guidning på Sofiero i snöväder och grisar som överraskar på 
Fredriksdal har bidraget till känslor av välbefinnande genom kravet på 
meningsskapande. 
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Att relationen mellan individ och kultur (konstarter som musik, teater, 
historia, konst och installationer i dess breda definition) har betydelse är 
relativt väldokumenterat i forskning om kulturens betydelse för hälsa. I 
denna forskning är relationen mellan konstart och individ i centrum. Det jag 
tillför är mellanrum, responsorium och komplexitet och det lokala samman-
hanget som inkluderar hela den zon som uppstår när deltagare är just del-
tagare inom ramen för modellen Kultur på recept. För att illustrera vad 
mellanrum och dess innehåll kan bestå av och innehålla, ges några exempel 
genom citat från fyra deltagare.  
 
Deltagare Stina: 

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

 

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

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

 
Deltagare Ruth: 

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

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

 

 
Bild 3:Konstverk på Sofiero.             Foto: Sören Augustinsson 
 
Resultatet av processerna bör ses som positivt om vi ser till de berättelser 
som deltagarna har förmedlat om aktiviteter, tolkningar och upplevelser av 
kulturen. Men det faktiska skeendet i dessa processer är unikt, precis som 
allt det som finns kring bilden på lejonet. Det är därför det är så vanskligt att 
glömma bort de lokala specifika sammanhang där mellanrum ständigt konst-
rueras med ny mening. Därför bör också modellen betraktas på samma sätt. 
I inledningen beskrevs organiseringen av projektet (se figur 1). Denna är 
också en statisk bild av en samverkan som även den innehåller rörelse och 
mellanrum som skapas och kräver meningsskapande.  
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Modellen: Samverkan, samarbete och samordning 
En viktig fråga som måste beaktas och värderas är hur en verksamhet som 
Kultur på recept kan organiseras och drivas. Det är lätt att vi förleds tro att 
bara vi ritar en karta och en modell som innehåller vem som gör vad, så 
kommer verksamheten att fungera. Nu vet vi att det inte är så. Låt mig ta en 
idrottsmetafor. Det är välkänt att proffsboxare långt före en match har en 
lång tid av förberedelser. Förberedelserna innehåller också strategier och 
planering. Efter den första hårda smällen i matchen kommer emellertid 
strategier och planering att snabbt vara glömda i förhållande till den nya 
situation som uppstått. Strategierna är nyttiga, men bara som utgångspunkt. 
Det är som med planering. Det enda vi med säkerhet kan säga är att ”det 
aldrig blir som vi planerar”. Detta är utgångspunkten när jag fortsätter med 
att diskutera formen för projektet.  
 
För att närma sig en förståelse av modellen Kultur på recept är tre begrepp 
– samverkan, samarbete och samordning – viktiga. Dessa tre begrepp är 
centrala för att förstå vad som sker när två eller flera organisationer ska 
åstadkomma något tillsammans. Samverkan är formen, strukturen, som 
skapar förutsättningar för framtida faktiskt samarbete. Samordning är den 
koordinering som sker av aktiviteter mellan två eller flera organisationer.  
 
Forskning har visat att det finns ett stort antal problem och möjligheter vid 
samverkan. En omfattande forskning visar på en rad olika problem vid 
strukturerat samarbete. Ändå fattas beslut om samarbete utan att beakta de 
svårigheter som faktiskt finns. I detta projekt har dock samverkan fungerat 
tillfredställande. Arbetet har emellertid varit förknippat med problem. En 
problematik uppstod i samband med att patientkoordinatorn, som var med 
och initierade projektet, slutade sin anställning. Hennes uppgifter togs över 
av en ny patientkoordinator som, trots svårigheterna, snabbt kom att axla 
ansvaret. Den nya patientkoordinatorn var nyanställd och skulle samtidigt 
som projektet pågick, lära känna en ny arbetsplats, nya kolleger och chefer 
samt etablera relationer till kulturkoordinator och projektledare för Kultur 
på recept. Om patientkoordinatorn inte ansett projektet som viktigt hade 
risken varit stor att Kultur på recept inte blivit den framgång som det ändå 
får anses ha varit.  
 
Samarbetet har alltså i detta fall mer varit en fråga om samordning än om att 
göra något tillsammans. Det har heller inte funnits något behov av informa-
tionsöverföring. Det hade emellertid varit möjligt att bättre använda del-
tagarnas upplevelser inom sjukvården. I enstaka fall har personal inom 
sjukvården använt sig av information om deltagarnas upplevelser som en del 
i fortsatt rehabilitering. Detta har dock mer skett utifrån tillfälligheter och 
personligt engagemang från vårdcentralens personal.  



Datum 2011-04-15   39 (50)
 

Region Skåne     
Koncernkontoret 

 

 

Något ytterligare som vi kan lära av forskning om samverkan, 
samarbete och samordning i relation till projektet 
Chris Huxham och Siv Vangen (2010) har under flera decennier studerat 
samverkan och samarbete runt om i världen och i en rad olika sammanhang. 
Deras forskning berör samverkan och samarbete inom vårdsektorn, mellan 
frivilligorganisationer och kommuner, mellan kommuner och mellan 
kommuner och regioner samt företag som samarbetar om produkt-
utveckling. De poängterar att samarbete har följande karaktär oavsett vad 
området är:  

• En ökad ogenomskinlighet (röra) och komplexitet.  
• Motsättningar, spänningar, dilemman och paradoxer är normala 

inslag.  
• Olika uppfattningar om sin egen och andras roller.  
• Samarbetets dynamik innebär ständig rörelse och förändring.  
• Intentionen med samverkan, samarbete och dess slutliga resultat 

stämmer ytterst sällan överens.  
• Makt är en ofrånkomlig ingrediens i samarbete. 

 
Dessa sex punkter pekar på att samverkan och samarbete innebär en 
komplex bild av vad det faktiskt handlar om och vad som faktiskt sker. 
Mina slutsatser av egen forskning om samverkan stämmer väl överens med 
den slutsats som Huxman & Vangen kommer fram till i de sex punkterna 
(Augustinsson 2010). Jag ska nu gå lite djupare in i olika fenomen inom 
samverkan och samarbete, vad de kan ha för betydelse och hur vi kan han-
tera dessa fenomen. Jag ska försöka svara på frågor om vad som tycks vara 
centrala processer och vad som i dessa tycks kunna leda till framgångsrik 
samverkan och samarbete.  
 
Forskningen kan delas upp i två riktningar. En inriktning framhåller tillit 
(trust) (Kramer & Tyler 1996; Vangen och Huxham 2003) som sitt centrala 
begrepp. Den andra inriktningen är gränssättande objekt (Boundary objects) 
(Carlile 2002; Griesemer & Star 1986). Vad som emellertid förenar båda 
inriktningarna är att samarbete innehåller processer som ständigt konstrueras 
i de relationer som människor som samarbetar ingår i. Båda ser processerna 
som komplexa och svåra att på förhand definiera i detalj. Forskare konsta-
terar att dessa komplexa processer pågår och att de måste hanteras i sina 
lokala sammanhang. Hur resultaten av dessa processer gestaltar sig tycks 
vara omöjligt att i detalj föreskriva. Däremot kan man säga hur processerna 
ska kunna hanteras, till exempel den omfattande diskussionen kring gräns-
sättande objekt (boundary objects).  
 
Både forskning om gränssättande objekt och tillitsforskning arbetar med 
praktikbaserad forskning (practice based research) som innebär att faktiskt 
samarbete är utgångspunkten istället för hur något bör vara beskaffat. Det är 



Datum 2011-04-15   40 (50)
 

Region Skåne     
Koncernkontoret 

 

alltså ur erfarenheter av faktiskt samarbete som vi kan dra slutsatser och ge 
förslag på hur processer för samarbete kan stödjas. Nedanstående är baserat 
på forskning som rört faktiskt samarbete mellan organisationer och mellan 
enheter i organisationer. Detta är mer av intresse för framtida projekt än vad 
som faktiskt skett inom Kultur på recept. Kultur på recept har haft en relativt 
enkel organisation där behovet av informationsöverföring och direkt 
samarbete varit begränsat. 
 
Hur kan olika uppfattningar (mening) bli till en sammanhängande gemen-
sam uppfattning (mening) för en grupp av personer från olika organisationer 
(Griesemer och Star 1986)? Ett av framgångsrecepten för när ett samarbete 
har fungerat framgångsrikt och levererat resultat, är att något har konstru-
erats som de som samarbetat gemensamt kunnat förhålla sig till utifrån sina 
egna intressen. Ett stöd i en sådan process är vad Greisemer och Star kallar 
för ”boundary objects”, gränssättande objekt. Detta betyder att även om de 
som samarbetar kommer från olika organisationer, med olika syften med 
samarbetet, så kan de ändå gå in i ett samarbete med andra och uppleva 
detta som meningsfullt utifrån sin uppgift i huvudorganisationen och sina 
egna intressen. I projektet har nyfikenheten och att testa något nytt möjligen 
varit ett sådant gränssättande objekt, som förenat Capio och Helsingborgs 
stad.  
 
Aktörer med olika utgångspunkter, ofta tillhörande skilda enheter, ska i ett 
samarbete kunna hantera olika intressen och syften med deltagande. Likhet-
erna är påtagliga med koordinering och samordning i en enskild organisa-
tion. En person kan ha som syfte att vilja främja sin karriär, en annan att ha 
ett tryggt arbete, en tredje är nöjd med trevliga arbetskamrater och en fjärde 
har syftet att finna utmaningar i arbetet. Således har vi en rad olika intressen 
som grund för varför vi gör något, men målet kan vara detsamma. Samma 
fenomen gäller faktiskt också i samarbete mellan enheter/organisationer, 
men här kommer olika organisationers mål, roller, yrkeskultur, normer och 
värderingar att vara spelare på planen i samarbetsprocesserna. Inom projek-
tet Kultur på recept har olika normer och värderingar inte krockat med 
varandra. Det finns dock exempel på krockar inom vården där personal varit 
oenig om de skulle engagera sig i projektet. Projektets värde för de långtids-
sjukskrivna ifrågasattes. Detta var också en debatt som fördes i läkartidnin-
gen inför projektets start. 
 
För att kunna genomföra projektet fanns det inte behov av direkta gemen-
samma aktiviteter där samtidigt personal från kultur och vård var engage-
rade. Respektive organisation i sig har inte påverkats. Det gemensamma 
arbetet som genomfördes skedde av patientkoordinator, kulturkoordinator 
och projektledare. Därigenom har personal i respektive organisation inte alls 
eller i mycket liten grad i övrigt behövt samarbeta. Därför har ”stuprören” 
kunnat hållas intakta. Patientkoordinator, kulturkoordinator och projekt-
ledare har haft uppgifter som från början varit klara och väl avgränsade. 
Patientkoordinatorn ansvarade för rekryteringen och kulturkoordinatorn för 
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planering av aktiviteterna. Patientkoordinatorn genomförde en första intro-
duktion till deltagarna. Kulturkoordinatorn tog sedan över och hade kontakt 
med deltagarna. Denna enkla organisation kan möjligen ha varit en orsak till 
att det ändå gått så smidigt som det får anses ha gjort. Information och 
informationshantering mellan organisationerna har heller inte varit viktig.  
 
Forskning (eg. Lindberg & Czarniawska 2006) visar att det krävs någon 
form av funktion som koordinerar mellan organisationer. Denna funktion 
bör vad gäller samordningsuppgiften vara uttryckligen frikopplad från den 
ordinarie verksamheten. I projektet har projektledaren haft en sådan roll 
tillsammans med patientkoordinatorn och kulturkoordinatorn. Funktionerna 
har också haft bestämt innehåll. 
 
Kultur på recept handlar om att flera organisationer går in i en formell sam-
verkan – Capio med resursteamet där försäkringskassa och arbetsförmedling 
också är involverade, samt kulturförvaltningen i Helsingborg. Detta är då 
inte processer utan förutsättningarna för processer i form av vad som fakt-
iskt sker i ett samarbete mellan olika aktörer. Kultur på recept har egentligen 
begränsats till samverkan mellan Capio och Helsingborgs stad. Avtalet har 
på ett sätt varit begränsat till rekrytering av deltagare till projektet och att 
detta skulle fungera. Samarbete har begränsats till att ske inom resursteamet 
mellan olika professioner, inklusive arbetsförmedlingen, försäkringskassan 
och kommunen, och detta resursteam och kulturen i Helsingborg.  
 
Här har uppstått problem då målgruppen till antalet inte varit så omfattande 
som man tänkt och trott från början. Mittgruppen blev svår att fylla med 
deltagare. Därför testades också ett löpande intag i den sista gruppen. Denna 
blev dock nästan fulltalig vid början av dess kulturaktiviteter. Samarbetet 
mellan vården och kulturen i Helsingborg har alltså mer varit en fråga om 
samordning än om att göra något tillsammans. Det har heller inte funnits 
något behov av informationsöverföring. Det hade dock varit fullt möjligt att 
bättre använda deltagarnas upplevelser som en resurs för fortsatt rehabili-
tering, vilket skett i enstaka fall och då mer utifrån tillfälligheter och person-
ligt engagemang från personal än utifrån en strategi.  
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Slutsatser 

Deltagarna i centrum 
En majoritet av deltagarna, beroende på urvalsgruppen, har haft en kombi-
nation av värk och psykologiska besvär. Det tycks som att det börjat med 
värk som sedan följts av psykologiska besvär. Denna utveckling kan för-
klaras med viss neurofysiologisk forskning som påvisar att hjärnans aktivitet 
är väl integrerad med kroppens olika funktioner och dessas tillstånd. 
 

• En integration av olika forskningsperspektiv visar relativt entydigt 
varför deltagarnas berättelser har tagit den form och det innehåll som 
de gjort. Grupprocesser kan, precis som kultur, frambringa fysio-
logiska reaktioner som bidrar till resurser för att förebygga sjukdom 
och att ta sig vidare, vilket rehabilitering handlar om. Kultur på 
recept har alltså använt sig av två hälsogenererande processer 
– gruppen och kultur. 

 
• En majoritet av deltagarna har inte varit storkonsumenter av kultur. 

Tvärtom! Det finns exempel bland deltagarna som, även om de bott i 
Helsingborg under mycket lång tid, aldrig har besökt vare sig 
Sofiero eller Dunkers.  

 
• Det är viktigt med en mångfald av olika aktiviteter. Flera deltagare 

ger exempel på att om de själva skulle välja vilka aktiviteter de 
skulle vara med på, så hade de troligen inte deltagit i alla aktiviteter. 
Efteråt ser de tillbaka med glädje på att de ändå var med.  

 
• Frågan om vad som hände vid den första förfrågan om de ville delta 

i Kultur på recept får inte negligeras. Flera kände sig stolta och ut-
valda, att det var något spännande som skulle äga rum med vars 
hjälp de skulle kunna komma bort från vardagens rutiner. Att vara 
långtidssjukskriven är inget som någon önskar sig. Även deltagare 
som var direkt negativa till Kultur på recept och som blev mer eller 
mindre tvingade att delta, säger efteråt att det vände. Bara efter några 
dagars deltagande blev de positiva till projektet. 

 
• Att deltagarna inte fått välja aktiviteter fritt har varit bra. Några 

intervjupersoner berättar att de troligen inte hade valt vissa aktivi-
teter. Nu efteråt skulle de inte velat vara utan dem. Sång är ett sådant 
exempel. 

 
• Antalet aktiviteter per vecka bör varieras beroende på gruppen. 

I detta projekt har urvalsgruppen haft en relativt omfattande 
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sjukdomsbild. Tre till fyra aktiviteter per vecka tycks ha varit 
maximalt antal.  

 
• Kultur på recept har inneburit att fokus varit vänt från sjukdom. I 

sjukvården är det tvärtom sjukdomen som är i fokus. Detta har inne-
burit att deltagarna kunnat fokusera på de regenererande hälso- och 
välbefinnanderesurserna. I projektet har hela människan och det 
friska varit i fokus. Vi kan kalla det för att bygga vidare på frisk-
resurserna. 

 
• Kulturpedagogernas roll att just vara kulturpedagoger är viktig.  

 
• Kultur på recept har, genom det kulturkort som Helsingborgs stad 

erbjudit deltagarna, i några fall lett till en ökad kulturkonsumtion 
även utanför själva projektet. 

 
• I analysen av berättelserna framträder ett mönster av hur deltagarna 

skiftar perspektiv – från sjukdom till det friska, spännande och ut-
manande när de deltar i de olika aktiviteterna inom Kultur på recept. 
Genom att fokusera på det friska förskjuts identiteten från att vara 
sjuk till att vara frisk. Att kunna göra denna skiftning pekar på en 
viktig resurs inför framtiden och kan vara ett tecken på vad Kultur på 
recept bidrar till för deltagarnas rehabilitering.  

 
• Grupprocessen har medfört att deltagarna inte tillåtits prata om sjuk-

dom. Flera deltagare berättar med exempel att sjukdom ändå har 
kommit på tal. De har då vänt sig bort eller visat sitt ogillande.  

 
• Deltagarna har, utan undantag, sett Kultur på recept som menings-

fulla aktiviteter och sysselsättning.  
 

• Det är viktigt att utmana deltagarna. Forskning visar att utmaningar 
tillsammans med andra har positiva fysiologiska effekter som på-
verkar vår känsla av välbefinnande och därmed utgör en resurs för 
hälsa.  

 
• Vårt medvetande och språk är intimt förknippat med vartannat. Utan 

att ha ett språk för att tolka konst förstår vi inte till exempel inne-
hållet i en viss tavla. Det är först när vi med ord tolkar tavlan som 
betydelser och mening framträder. Dessa ord får vi genom mötet 
med andra. Genom att någon förklarar varför taxar ofta finns av-
bildade på 1800-talskonstblir tavlan med tax och kung meningsfull. 
Emotioner har bildats i mellanrummet där kulturpedagog, tavla och 
deltagare är aktörer. Det är på detta sätt som Kultur på recept har sin 
funktion som en social händelse där mening, emotioner och känslor 
konstrueras genom samtal, vilka kan vara känslomässiga processer 
som är regenererande för hälsan. 
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Modellen: Samverkan, samarbete och samordning 
• Kultur på recept har inneburit samverkan främst mellan sjukvården 

och kulturen. I de inledande mötena skedde sådant som är viktigt att 
beakta, till exempel vikten av att lära känna varandra för att under-
lätta framtida kommunikation.  

 
• En del forskning visar att det krävs någon form av funktion som 

koordinerar de olika organisationerna. Denna funktion bör, vad 
gäller samordningsuppgiften, vara tydligt frikopplad från den ordi-
narie verksamheten. I projektet har projektledaren haft en sådan roll 
tillsammans med patientkoordinator och kulturkoordinator. Funk-
tionerna har också haft tydligt innehåll. Patientkoordinator ansvarar 
för rekryteringen och kulturkoordinator för planering av aktivitet-
erna. Patientkoordinator gav en första introduktion till deltagarna 
och kulturkoordinator tog sedan över och tydliggjorde vad de olika 
aktiviteterna innehöll. Detta kan möjligen vara en framgångsfaktor 
för att det ändå gått så smidigt som det får anses ha gjort. 

 
• Inledningen av projektet var viktig. I början var projektledare och 

kulturkoordinator med på resursteamets möten. Där lärde de känna 
varandra och hur man resonerade. Efter en tid, när kunskap utveck-
lats, avbröts detta då båda parter upplevde dessa möten som över-
flödiga. En viktig lärdom från samverkansprojekt som fungerat väl, 
är att de som samarbetar lär känna varandra som en grund för en 
effektiv fortsättning. 

 
• Samarbetet har i detta fall mer varit en fråga om samordning än att 

göra något tillsammans. Det har heller inte funnits något behov av 
informationsöverföring. Det hade varit möjligt att bättre använda 
deltagarnas upplevelser på sjukvården. Detta har gjorts i enstaka fall 
och mer skett utifrån tillfälligheter och personligt engagemang från 
vårdcentralen.  

Framtiden 
• En fortsättning av projektet bör öppna upp för betydligt fler grupper. 

Vissa av arbetsförmedlingens aktiviteter kan kopplas till. Likaså 
finns inom kommunen grupper som kan ha nytta av kultur på recept. 
Allt detta kan ske inom ramen för en fördjupad samverkan.  

 
• Ett förslag är att tillsätta en arbetsgrupp som får arbeta fram utveck-

lingsprojekt. Bjud in alla möjliga aktörer till ett rundabordssamtal. 
Möjligen kan FINSAM (där flera aktörer ingår) vara en samman-
hållande faktor. Forskning om samverkan visar att det finns mängder 
av fallgropar. Det krävs en samordnande aktör som åtminstone inte 
direkt har anknytning till en av de medverkande organisationerna.  
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• Varför inte erbjuda Kultur på recept till personal som är i farozonen 
för sjukskrivningar med ”psykologiska” diagnoser?  

 
• Öppna upp för områdesvisa Kultur på recept i bostadsområden med 

problem. Detta ökar kulturkonsumtionen och sprider denna till fler 
grupper än tidigare.  

 
Sammanfattningsvis har modellen Kultur på recept visat sig vara möjlig att 
fullfölja med gott resultat. Deltagarna har genom Kultur på recept fått möj-
liga resurser som kan användas i en fortsatt rehabilitering. Det är viktigt att 
inte se kultur och individ som två ändpunkter. Istället är det angeläget att 
lyfta fram det som sker i de mellanrum som projektets form skapade. Inne-
hållet i dessa mellanrum är gynnsamma processer som leder till de resultat 
som framträder i deltagarnas berättelser. Sammanhanget, samtalen, kultur-
pedagogerna och kultur vävs samman i virvlande processer i vars virvel 
resurser konstrueras beroende på deltagarens bakgrund. Kultur har en viktig 
roll, vilket är precis det som forskning om kulturens betydelse för männi-
skan visar på. Kultur, gruppen och samtalen är formen som Kultur på recept 
har haft. Detta inbjuder till meningsfulla aktiviteter tillsammans med andra 
som kan ge goda återverkningar – att det bildas regenererande resurser som 
bidrar till gynnsamma förutsättningar för rehabilitering. Kultur på recept är 
inte rehabilitering per definition, utan ett verktyg som tillsammans med 
andra hjälper individen att komma tillbaka till både arbetsliv och liv. 
Emellertid, kom alltid ihåg problemen vid samverkan mellan två eller flera 
organisationer. Dessa frågor måste hanteras med stor känslighet för hän-
delser som uppkommer och förändrar eller påverkar förutsättningarna. 
Hanteras inte dessa kommer samverkan mellan organisationer att miss-
lyckas. Vi har mycket av lära av naturens hantering av komplexitet och 
kaos. ”Ordning ur kaos”, som den träffande titeln på Prigogines bok om 
komplexitet har, bör vi lära oss något om. Det är inte målen som gör att vi 
når resultat, utan hur vi hanterar komplexitet. Det har också Kultur på recept 
visat som ett utmärkande kännetecken för modellens processer som 
följeforskningen haft fokus på. 
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Datum 2011-04-15   49 (50)
 

Region Skåne     
Koncernkontoret 

 

Bilaga 2 
(http://www.hkr.se/forskning/) 

SHIS – Salutogenic Health Indicator Scale 
(Salutogen HälsoIndikatorSkala) 
SHIS hör ihop med en salutogen och holistisk beskrivning av hälsa, som har 
utvecklats med stöd från teorier kopplade till begreppen hälsa och 
välbefinnande.  
 
Hälsa är en positiv subjektiv helhets upplevelse av sig själv. Hälsa är mät-
bart genom att utgå ifrån människors känslor och upplevelser av fysisk, 
psykiskt och socialt välbefinnande som indikatorer. Hälsa kan främjas 
genom individers positiva känslor och upplevelser. Hälsa fungerar som en 
resurs för individen vid hantering av olika påfrestande situationer i vardags-
livet eller strävan mot att uppfylla sina individuella mål i livet. Upplevelse 
av sjukdom är betydelsefull eftersom den kan begränsa individens förmåga 
att agera i olika situationer. Instrumentet SHIS är en semantisk differential 
– varje fråga besvaras på en sexgradig skala som går från positiv till negativ 
formulering av motsatsord. Instrumentet består av tolv frågor som tillhör två 
olika dimensioner av hälsoindikatorer, en som är intrapersonell och en som 
är interaktiv. De benämns IntraPersonliga Karaktärsdrag (IPK) och 
InterAktiv Funktion (IAF). I IPK ingår sju frågor, medan IAF består av fem 
frågor.  
 
Vid analysen av svaren bildas indexvärden av de två dimensionernas frågor. 
Det går också att lägga ihop resultatet från svaren på alla de frågor som 
ingår i instrumentet för ett värde på indikatorer på hälsa totalt. Ju högre 
värde desto bättre är indikatorerna på hälsa. 
 
Så här går man tillväga: För varje individ beräknas indexvärden. Varje 
fråga kan som mest ge värdet 6 (vid positivt svar) och som minst värdet 1 
(vid negativt svar). För IPK beräknas indexvärdet som summan av de sju 
frågorna som ingår. Det kan som mest ge indexvärdet 42 och som lägst kan 
värdet 7 erhållas. För IAF görs på motsvarande sätt, och för de fem aktuella 
frågorna kan ett värde i intervallet 30 till 5 erhållas. 
 
Ett totalindex beräknas genom att summera de båda indexvärdena, dvs. alla 
tolv frågorna. Det betyder ett maximalt positivt indexvärde på 72 och mot-
svarande lägsta indexvärde på 12. Olika grupperingar kan jämföras genom 
att man beräknar lämpligt genomsnitts- och spridningsmått, t.ex. medel-
värde och standardavvikelse, för resp. grupp. Därutöver kan naturligtvis 
indexvärdena användas för olika mer eller mindre sofistikerade analyser. 
Med blott tolv frågor är instrumentet litet i omfång och därför användbart i 
olika sammanhang, där syftet är att mäta indikatorer på hälsa utifrån ett 
salutogent och holistiskt perspektiv. 
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Några resultat 
Några resultat har publicerats från studier, där SHIS har använts. Det gäller 
hittills examensarbeten på kandidat- och magisternivå. 
 
Standardiserade SHIS-värden (%): 
70 Personal i äldreomsorgen (69/72 under/över 40 år; p=0,003). [Haliti, 

G. Thillgren, H. (2010). Salutogena perspektiv för ett friskare 
arbetsliv. En enkätstudie med fokus på de anställda inom äldre-
omsorgen. Högskolan Kristianstad, Folkhälsopedagogiska 
programmet]. 

72 Lantbrukare (68/76 under/över 55 år; p=0,045). [Jönsson, H. 
Salutogena hälsofaktorer hos lantbrukare: En enkätstudie om 
upplevelsen av faktorer som relaterar till hälsa. Högskolan 
Kristianstad, magisterexamen i folkhälsovetenskap]. 

67 Lärare (65/70 under/över 45; p=0,271). [Candemir, H. & Petersen, 
E. (2010). Hälsofrämjande skolutveckling – hur påverkar 
hälsocertifiering lärares upplevelser av hälsa och miljö? Högskolan 
Kristianstad, Folkhälsopedagogiska programmet]. 

72 Högstadieungdomar (75/70 pojkar/flickor; p=0,039). [Kundo, A. & 
Olsson, A. (2010). Självskattad hälsa och fysisk aktivitet – En 
enkätundersökning bland högstadieungdomar. Högskolan 
Kristianstad, Folkhälsopedagogiska programmet]. 

 

Användning 
Det är möjligt att utan kostnad använda frågeformulären, var för sig eller 
tillsammans, för egna studier och/eller som dialogverktyg vid hälsofräm-
jande arbete på arbetsplatsen. Frågeformulären får inte ändras beträffande 
utformning och innehåll men kan kopieras in i formulär tillsammans med 
andra frågor. Annan användning eller kopiering är inte tillåten. Frågorna får 
inte användas i kommersiella sammanhang utan särskilt tillstånd. 
 
Efter avslutad studie vill vi erhålla ett exemplar (digitalt eller papperskopia) 
av rapport, artikel eller annan redovisning av resultatet. Därigenom kan vi 
skapa en allt bättre teoretisk och praktisk kunskapsbas över de båda enkät-
instrumenten. 
 
Eventuella frågor om instrumentet och dess användning kan du ställa via e-
post. 
Åsa Bringsén, Petra Nilsson, Ingemar Andersson, Göran Ejlertsson 
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Introduktion 
Att testa Kultur på recept är ett svar på behovet att pröva nya arenor, 
metoder och resurser som stöd för rehabilitering. Utmaningen är att våga 
testa sådant som faller utanför traditionell sjukvård. Kultur på recept ska ses 
som en komplementär metod och resurs för rehabilitering som också ut-
manar delar av den traditionella synen på vad som ses som sjukvård. Detta 
har Region Skåne gjort genom att genomföra Kultur på recept i 
Helsingborgs stad. Projektets mål har varit att pröva en modell med Kultur 
på recept vid en primärvårdsenhet i Helsingborg. Projektet var ett sam-
verkansprojekt mellan kultur, i en vidare betydelse, i Helsingborgs stad och 
Capio Citykliniken söder.  
 
Deltagare i projektet har varit långtidssjukskrivna patienter inom diagnos-
grupperna lätta och medelsvåra depressioner, stress och ångest, långvarig 
smärta (över tre månader) i nacke, axel, rygg samt generaliserad smärta. 
Totalt deltog 24 personer.  
 
Syftet med följeforskningen är att redogöra för och leverera en förståelse för 
innehållet i de processer som skett inom ramen för Kultur på recept. Process 
innebär rörelser, tolkningar och upplevelser som knappast låter sig fångas 
i enskilda koncept eller siffror. Processer omfattar inte bara deltagarnas 
möten med kultur och kulturpedagogerna, utan även vårdcentral, 
försäkringskassa och arbetsförmedling är involverade. Följeforskningens 
målsättning är att utveckla insikter i hur kultur kan vara en resurs vid 
rehabiliteringen och hur en sådan verksamhet kan organiseras på bästa sätt.  

Kultur i vidare betydelse 
Projektet är en modell som testar några av de resurser som vi människor, 
oavsett plats på jorden, i alla tider haft som en grund för våra olika livs-
former. Kultur, i dess breda bemärkelse, står för det underfundiga, det 
utmanande och det estetiska och går tillbaka till grottmålningar som av-
bildar dans, teater, jakt, fest och musik. Neurobiologen Semir Zeki utgår i 
boken ”Splendors and Miseries of the Brain” från kulturens form och 
innehåll för att förstå hur vår hjärna fungerar. Detta är knappast en till-
fällighet utan tvärtom ett argument för att kultur tycks utgöra ett viktigt 
behov för människor, oavsett var vi bor i världen. På så sätt kan kultur ses 
som en resurs för människors liv och välbefinnande.  
 
Kultur gör oss inte friska. Kultur kan däremot vara en resurs bland många, 
som kan bidra till att minska risker för sjukdom och användas för att hantera 
och ta sig ur långvarig sjukdom. Resultatet av följeforskningen, liksom 
annan forskning om kulturs påverkan på människan, kan sammanfattas på 
detta sätt. Till detta ska vi också föra den forskning som visar att vi 
människor mår bra av att tillsammans med andra utföra olika aktiviteter. 
Helst aktiviteter som utmanar. Inom ramen för Kultur på recept sker också 
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dessa positiva interpersonella processer som är viktiga att beakta i 
sammanhanget,.  

Specificering  
Hur kan rehabilitering med stöd av kultur genomföras? Vilka tolkningar och 
upplevelser har deltagarna av olika skeenden inom ramen för Kultur på 
recept? Vilka resultat och effekter är möjliga? Följeforskningen har haft 
tyngdpunkt på den första frågan utifrån ett deltagarperspektiv. Således är 
frågor om vad som har skett, tolkningar och upplevelser i fokus. Frågan om 
processer, i form av skeenden, tolkningar och upplevelser, handlar om 
aktiviteter och rörelser i relationer mellan människor och mellan människor 
och omgivning. Vi har alltså svårt att svara på första frågan om den andra 
frågan får för litet utrymme. Därför är de preciserade frågorna följande: 
 

• Hur kan vi förstå de processer som deltagare, resursteamets medlem-
mar, koordinator, kulturpedagoger, kulturkoordinator och projekt-
ledare varit indragna i? 

• Hur kan förståelse av dessa processer överföras till nya 
sammanhang? 

 
Metoden har utgått från kvalitativ samhällsvetenskaplig forskning, närmare 
bestämt forskning om identitet, konstruktioner av meningsfulla samman-
hang och gruppsykologi samt i viss mån också neurofysiologi/biologi. Inom 
en inriktning av samhällsvetenskap är berättelsen en del av metoden. Inter-
vjuerna pendlar då mellan aktiviteter, tolkningar och upplevelse. Analysen 
av intervjuer och observationer baseras sedan på vad som sägs och hur detta 
framförs.  
 
Följeforskningens beskrivningar och resultat baserar sig på intervjuer med 
elva deltagare. Dessa har varat från en upp till två timmar. Följeforskaren 
har medverkat som deltagande observatör vid sex olika aktiviteter, genom-
fört fokusgruppsintervju med kulturpedagoger samt intervjuer med medlem-
mar i vårdcentralens resursteam. Vårdkoordinator och kulturkoordinator har 
intervjuats vid flera tillfällen under projektets genomförande. Förutom detta 
har en enkät som hör ihop med en salutogen och holistisk beskrivning av 
hälsa och välbefinnande genomförts (Salutogenic Health Indicator Scale) 
samt EQ-5D som Region Skåne använder för att hälsobestämma patienters 
tillstånd.  

Aktiviteter  
Helsingborgs stad har en för regionen omfattande verksamhet inom 
kultursektorn. Tre nav som kulturen kretsar kring är Dunkers kulturhus, 
Fredriksdal museer och trädgårdar och Sofiero. Dunkers är ett av södra 
Sveriges största kulturhus där musik och drama tillsammans med konst-
utställningar är viktiga beståndsdelar. Fredriksdal är uppbyggt kring en 
1700-tals herrgård med samma namn. Sofiero var Gustav VI Adolfs 
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sommarslott med en slottsträdgård som bland annat är berömd för sin 
rhododendronpark. I parken samsas det vilda med organiserade trädgårds-
arrangemang. Traktens historia spelade således också en viktig roll i 
projektet. Till detta kommer bibliotekets verksamhet och litteratur.1  

Deltagarnas tolkningar och upplevelser 
Deltagarnas berättelser om händelser, tolkningar och upplevelser tar sig 
många olika uttryck. I detta avsnitt presenteras det som, efter analyser av 
intervjuer och observationer, skarpast framträder ur de processer som del-
tagarna blev indragna i genom Kultur på recept. I projektet har benämningen 
deltagare alltid använts. De har inte varit patienter, utan just deltagare i olika 
kulturaktiviteter.  
 
Innan vi kommer in på själva deltagandet i Kultur på recept är det på sin 
plats att beskriva något om bakgrunden. Urvalet av deltagare till projektet 
har varit patienter som hade diagnoskriterierna långtidssjukskrivna med lätta 
till medelsvåra depressioner, stress och ångest, långvarig smärta i nacke, 
axel, rygg samt generaliserad smärta.  
 
Berättelserna om dagens livssituation tar ofta sin början i ett mindre pro-
blem som växt sig allt starkare. Oftast är det en rad negativa, samverkande 
faktorer som bidraget till den situation som patienterna befinner sig i idag. 
Även om det finns undantag så är dessa berättelser de mest vanliga. 
Deltagarna har också fått svara på en enkät om deras upplevda hälsositua-
tion. Resultatet visar att deras livssituation är problematisk och upplevelsen 
av välbefinnande är låg i förhållande till kontrollgrupper som inte har del-
tagarnas symptom. Om vi har dessa bakgrundsförhållanden i minnet 
kommer vi nu in på själva deltagandet.   
 
Analysen av intervjuer och observationer kan sammanfattas med hjälp av 
nedanstående utdrag från intervjuer. Dessa citat är metaberättelser som 
beskriver viktiga tolkningar och upplevelser av Kultur på recept.  
 
Deltagare Anders – Första gången jag hörde om kultur på recept så lät det 
konstigt. Vad är kultur på recept? Vad kan det ge mig för något? Tyckte det 
lät väldigt märkligt, men det är nog det bästa som har hänt egentligen, ja.  
Forskare – Vad menar du med det bästa? 
Deltagare – För mig har det gett väldigt mycket att få komma ut och få 
träffa andra människor, den sociala biten har varit jätteviktigt.  
 
Deltagare Stina – Våra träffar och rundgångar på Fredriksdal har varit 
som att öppna upp en helt ny värld. Likadant med Sofiero där har jag bara 
varit på konsert och suttit ute på gräsmattan framför slottet. Har aldrig gått 
runt och tittat, det är som jag sa tidigare den finaste medicin man kan få. 
Forskare – När du säger finaste medicin, vad lägger du i det?  
                                                 
1 För en detaljerad beskrivning av aktiviteterna och dessas innehåll se huvudrapport.  
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Deltagare – Då tänker jag på alla bekymmer man har, vi har ju alla, alla 
har vi våra ryggsäckar, alla har vi våra sjukdomar och krämpor, men det 
känns som om man lämnar dem hemma och går ut med öppna ögon. 
 
Deltagare Andreas – Hade någon tidigare sagt till mig, du ska vi ta en 
runda på Sofiero så hade jag bara tittat lite snett och tänkt att ”gud 
människan är inte riktigt klok”. Men det var ju jättebra. Jag vet inte så 
mycket om kungar och är väl inte så där jätte intresserad, men det är 
intressant i sammanhanget på något vis så helheten har blivit bra. 
 
Deltagare Monika – Jag har mått så pass dåligt. Till slut kunde jag inte ta 
mig ut.  Jag ville inte åka bil och så var jag yr. Det ena ger det andra. Jag 
har problem med båda knäna och upp i ryggen. Rädslan att trilla när jag är 
ute tar överhand över viljan att gå ut. Det slutar med att man ligger i 
sängen och är vettskrämd. Från att varit en socialt aktiv person till att bara 
några månader senare vara rädd för sociala kontakter utanför familjen har 
skrämt mig hur snabbt det kan gå.  
 
Forskare – Du lyfter fram Fredriksdal som det mest positiva. Om du ska 
lyfta fram något i den andra änden som inte har varit riktigt så bra som du 
tycker?  
Deltagare Ruth – Men så har jag faktiskt inte känt. Det har varit så positivt, 
det är som jag säger från början hur bekymrad, hur ledsen och tråkigt man 
har haft det så har man lämnat det hemma och gått dit med just inspiration 
och glädje.  
 
Forskare – Du säger att det handlar om gruppen, vad tänker du på då? 
Deltagare – Det är trevligt, jag träffar andra och kommer ut och gör något. 
Många av oss har till en stor del isolerat sig, jag själv har gjort det i alla 
fall, jag kunde till slut inte gå någonstans överhuvudtaget.  
 
Deltagare – Skulpturen var inte så spännande men det hon sa var 
spännande. Kände inte till just den här konstnären så hon hade luskat ut 
anekdoter om skulpturen som var spännande och som jag inte kände till. 
Skulpturens placering och i förhållande till havet, träden och naturen i 
övrig. Att skulpturen skulle ha med känslor mellan natur och kultur och om 
sinnen och människor. Det var jättespännande och sen gick vi runt och titta 
och pratade. Klappa och känna på skulpturen det var väldigt smart. 
 
Deltagare – På Dunkers tittade vi på en samlingsutställning där det fanns 
tavlor från golv till tak.  Det är omöjligt att inte hitta en tavla som är 
intressant. Men då tog guiden tillfället att fråga vilken tavla som du tycker 
om. Då såg man skillnader i hur man valde olika stil på tavlorna. De som 
var vana vid konst valde sådan konst som man kunde lägga in en 
upplevelse, en känsla. Den som förmedlade ett intryck. Så där blev det 
jättetydligt skillnaderna mellan oss deltagare.  
 



Datum 2011-02-18   7 (15) 
 

Region Skåne     
Koncernkontoret 

 

Deltagare – Guiden berättade om hela konsthistorien på en timma. 
Fantastiskt. Bland annat kommer jag ihåg att hon berättade att 1800-tals 
konst på kungligheter ofta också hade bilder på en tax. Taxen betyder 
trygghet och trohet på dessa målningar. Visste man inte detta förstod man 
inte varför det fanns taxar med på de flesta målningar om kungligheter på 
1800-talet.  
 
I berättelserna framträder kultur knappast som ett enskilt fenomen eller som 
en medicin som kan bota. Däremot är det tydligt hur kultur möjliggör andra 
fenomen som genererande av resurser för hantering av kropp och psyke.  
 
Kultur på recept framträder som arenor där konstruktioner av tillit och 
gemenskap sker i nya relationer. Sociala träningsarenor skapas genom 
deltagande, nya dörrar öppnas och negativa rutiner i vardagen kan brytas. 
Inte minst bidrar Kultur på recept till spontana samtal mellan deltagarna 
som blir en resurs för att möta nya situationer och som gör det möjligt att ta 
sig ur de negativa rutiner som utvecklats i privatlivet. Sådana framträder 
ofta som en form av isolering från det övriga samhällslivet. Frånsett Kultur 
på recept handlar deltagarens berättelse om huset/lägenheten och 
sjukvården. 
 
Att må psykiskt dåligt och att ha värk handlar, något förenklat, om negativa 
känslor. Kultur på recept ger en möjlighet att bygga upp positiva känslor 
som balanserar de negativa. Kultur på recept framträder som gemensamhets-
arenor där relationer skapas och där ny mening konstrueras. Kultur, med 
hjälp av kulturpedagoger, bidrar till att positiva känslor av gemenskap 
skapas som, när det är som bäst, kan beskrivas som upplevelse av välbe-
finnande. Den andra gemensamhetsfaktorn är att sjukdom förenar men den 
tillåts inte att lyftas fram i gruppen.  

Ett sätt att sammanfatta aktiviteter, deltagarnas 
tolkningar och upplevelser 
Nedanstående modell är ett sätt att konceptuellt sammanfatta de processer 
som bidrar till hälsa och välbefinnande som regenererande resurser. 
Modellen är förankrad i socialpsykologisk och neurofysiologisk forskning. 
Varje aktivitet på Kultur på recept innehåller tre delar: a/ deltagare i Kultur 
på recept, b/ kulturen (sång, litteratur, tavlor, skulpturer, färga tyg i olika 
mönster, byggnader etcetera på Fredriksdal, Sofiero och Dunkers) samt 
kulturpedagoger och c/ det sammanhang där aktiviteten sker. Det är i 
mellanrummet individ, kultur och plats som det verkligt intressanta händer 
och som bidrar till ”något att samtala om”. Det är här vi har våra krav, 
strukturer, möjligheter och värden som tillsammans utgör en gränszon som 
vi håller oss inom. Är innehållet i gränszonen givet händer inte så mycket i 
mellanrummet. Men när man utmanas, som att åka buss igen när man inte 
gjort det på flera år, eller bara befinner sig i en miljö man inte känner sig 
hemma i, så vidgas zonen. Kultur har en sådan inneboende kraft i sig att 
vidga zonen för meningsskapande. Konstruktion av mening är en kraftkälla 
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som skapas i mellanrummet när deltagarna i Kultur på recept deltagit i olika 
kulturaktiviteter och det har därigenom varit stärkande för många. 
 
Figur 1: Modell över processen vid aktiviteterna i Kultur på recept 

 
 
Ovanstående modell kan också beskrivas genom följande citat: 
 
När vi var på Fredriksdal, som jag varit många gånger på, så kunde jag 
efter guidningen sitta på gräsmattan och bara titta på himlen och titta på 
rosorna det var helt fantastiskt. Guiderna väljer noggrant ut vad gruppen 
kan tänkas vara intresserad av. Vi kom in i den engelska parken i 
Fredriksdal och det var jättevackert och då berättade hon att det var en 
park. Den var gjord så att man skulle uppleva det som att man var i vild 
natur fast man var i en park. Guiden berättade hur det var planerat med 
olika träd och det lilla lusthuset med små fönster. En gång var vi i krydd-
trädgården och då fick vi lukta på olika kryddor och smaka på dem. Det var 
spännande och det var många i gruppen som inte hade gjort det heller. Det 
hittade guiden på och det öppnade faktiskt väldigt mycket minnen och 
känslor fastän det bara var en kvart så satte det sig. Vi pratade om detta i 
gruppen efteråt. Guiden frågade ställde många frågor till oss, det gjorde 
alla guiderna, vad tycker ni? Hur upplever ni det här? Vad tycker ni om att 
vara här? Vad känner ni? Vad kommer ni ihåg? och så berättade hon ju om 
kryddorna. Det var kärleksörter, det var magiska örter. 
 
Det intressanta är att samtliga intervjuade deltagare, oavsett om de är vana 
kulturkonsumenter eller ytterst sällan har kommit i kontakt med kultur, be-
skriver deltagandet i ljusa färger och livet i övrigt i mörka nyanser.  
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Sjukvården och resursteamet 
Resursteamets berättelse tar sin börjar med den vårdkoordinator som var 
med vid projektets initiering. Förhandlingar om vårdcentralens engagemang 
och den egna organiseringen i förhållande till projektet nämns. Men den 
som haft kontroll och engagemang i projektet är vårdkoordinatorn. Det 
tycks som om övrig personal litat på och överlåtit engagemanget till henne, 
dock inte helt och hållet. Det har handlat om en form av ansvarsfull 
representation där personalen förutsatt att en positiv bild till omgivningen 
skulle upprätthållas. De hade tillsammans gått med i projektet och även om 
engagemanget varierade så fanns en vilja att det skulle bli bra. Massmedias 
intresse framskymtar också som en bidragande orsak till att personalen ville 
göra ett bra arbete inom ramen för projektet.  
 
Vid projektets reella uppstart fick en nyanställd på Capio ta över funktionen 
som vårdkoordinator i förhållande till projektet Kultur på recept. Hon tog 
sig an frågan som en entreprenör, dock utan alla de personliga kunskaper 
och kontakter som förarbetet hade generat hos den tidigare vårdkoordina-
torn. Även arbetsplatsen och personalen var nya för henne. Men det finns 
inget i berättelserna som antyder att det fanns större meningsskiljaktigheter. 
Detta är inte riktigt sant då det, speciellt i början av projektet, förekom olika 
synpunkter från läkare. Åsikter som spännande, försiktigt närmande och 
avståndstagande tycks ha varit representerat. I inledningen kan också artik-
lar i läkarförbundets tidning spelat roll för vilken ställning de intog i för-
hållande till projektet. Viss splittring fanns möjligen också hos annan 
personal. Berättelserna skildrar att engagemanget såg lite olika ut, vilket 
också är rimligt bland så olika professioner inom vård och omsorg. Även 
om det inte är uppenbart kan några av spänningarna härledas till grund-
läggande ideologier baserade på naturvetenskap och medicin, vilket några 
ansåg att Kultur på recept utmanade. ”Meningsfulla aktiviteter” är kanske 
ord som använts vid resursteamets möte när Kultur på recept har varit på 
dagordningen. Åtminstone använder flera i teamet dessa ord för att själva 
försöka förstå Kultur på recept i förhållande till sjukvårdens ideologi. Att 
deltagare, som har mycket ont, upplevt Kultur på recept som meningsfullt, 
är ett exempel på diskussion om meningsfullhet. 
 
Budskapet i berättelserna pekade entydigt på att det fanns en vilja att förse 
projektet med deltagare. Det ska tilläggas att även resursteamet använde 
begreppet deltagare istället för patient när Kultur på recept var uppe till 
behandling i teamet. Till den första gruppen Kultur på recept gick det rela-
tivt lätt att hitta deltagare. Under den andra och tredje omgången visade det 
sig att den diagnosgrupp som var ramen för projektet, blev allt mindre. En 
alltför snabb tolkning är att diagnosgruppen minskat, men så behöver det 
inte vara.  
 
I berättelserna framträder få exempel på att de händelser som deltagarna 
varit med om har varit av intresse för andra än deltagarna själva. Dock finns 
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det även här undantag bland personalen på Capio och representanter för 
försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Det finns berättelser där personal 
på Capio berättar hur de använt deltagarnas upplevelser som resurs för deras 
kontakt med deltagarna som patienter. När samtalet handlat om Kultur på 
recept inträder en ny relation, vilket gör att informationen till sjukvården har 
ett något annat innehåll än vad patient – sjukvård vanligtvis innehåller. 
Mellanrummet deltagare – sjukvård har fyllts med ett nytt innehåll i form av 
ny information som kan användas i behandlande syfte.  
 
En annan berättelse handlar om närheten till patienten och i förlängningen 
till deltagare i Kultur på recept. I denna berättelse framträder knappast 
kultur som ett enskilt fenomen eller som en medicin som ska bota, även om 
kultur är det som möjliggör andra fenomen som i högre grad borde vara i 
centrum. Tolkningen av Kultur på recept handlar om tillit, konstruktioner av 
gemenskap genom nya relationer, att nya dörrar öppnas och att sociala 
träningsarenor konstrueras genom deltagande. Att må psykiskt dåligt 
handlar om känslor och Kultur på recept gör det möjligt att andra känslor 
uppstår som balanserar de tidigare negativa.  
 
Kultur på recept är en gemensamhetsfaktor som man kan jämföra med 
skapandet av nya bostadsområden där alla bygger nytt. I detta nya 
konstrueras en gemenskap som mycket liknar den som har skett med 
deltagarna i projektet. Kultur blir då det positiva som konstruerar 
gemenskapen. På så sätt berättas om kultur som en gemensamhetsfaktor. 
Den andra gemensamhetsfaktorn är den om sjukdom som förenar men som 
är negativ. Genom att fokusera på kultur som positivt, den faktor som bidrar 
till välbefinnande, kommer denna gemensamhetsfaktor att dominera, menar 
denna berättare.  

Kulturpedagoger 
Kulturpedagoger är personer som är verksamma inom olika kulturella fält 
och deras uppgift är att guida, handleda och stödja kultur i Helsingborg. 
Tillsammans arrangerar och organiserar de en stor del av kulturen i 
Helsingborg. På så sätt har de en viktig roll då det är dessa som möter 
deltagarna i Kultur på recept.  
 
Utgångspunkten var att de skulle bemöta deltagarna på samma sätt som 
andra besökare och kulturkonsumenter. Men det fanns ändå från början en 
spänning hos kulturpedagogerna, en nyfikenhet på vad som händer och hur 
man ska förhålla sig till deltagarna. Detta gick snabbt över, berättar flera 
kulturpedagoger, vilket också bekräftas av deltagares berättelser om deras 
första möte med kulturpedagoger, till exempel följande lilla berättelse från 
en deltagare:  
 
Alla guiderna har varit väldigt ödmjuka. De berättade om sin bakgrund och 
sa att det här har vi inte gjort tidigare och guidat sådana här grupper, det 
kan vara lite läskigt, sa de. Då blev vi lite nyfikna. Varför kunde det vara 
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läskigt? Vidare så berättade de om deras bakgrund och vad de sysslat med. 
Dom bjöd spontant på sig själva och det skapade ett öppet klimat.  
 
Att kulturpedagogerna varit engagerade bekräftas av deltagarna. Det har 
funnits en viss intern kritik inom gruppen kulturpedagoger. Kultur på recept 
har inneburit ytterligare en uppgift, men denna synpunkt har tonats ned och 
troligen inte på något sätt påverkat mötet med deltagarna. Tvärtom betonar 
pedagogerna vikten av lärande och engagemanget att kunna sprida kultur till 
nya grupper i samhället som inte är så vana kulturkonsumenter.  
 
Kulturpedagogerna har sett projektet som viktigt. De har varit engagerade 
och sett uppgiften som en utmaning. Kultur på recept har, oavsett aktivitet, 
tillfört något positivt i deras verksamhet även om tidsaspekter spelar in. De 
har fått mer att göra i ett arbete som sedan tidigare inte har alltför mycket 
frihetsutrymme att göra nya saker. Det har varit viktigt för projektets 
genomförande att kulturpedagogerna varit just kulturpedagoger och inte 
försökt ta på sig någon annan roll än just denna.  

Samverkan, samarbete och samordning 
Kultur på recept handlar om att flera organisationer går in i formell sam-
verkan – Capio med resursteamet där försäkringskassa och arbetsförmedling 
också är involverade samt kulturförvaltningen i Helsingborg. Detta är då 
inte processer utan förutsättningarna för processer i form av vad som 
faktiskt sker i ett samarbete mellan olika aktörer. Kultur på recept har egent-
ligen begränsats till samverkan mellan Capio och Helsingborgs stad. Avtalet 
har på ett sätt varit begränsat till rekrytering av deltagare till projektet och 
att detta skulle fungera. Samarbete har skett inom resursteamet mellan olika 
professioner och med arbetsförmedlingen och försäkringskassan samt 
mellan resursteamet och kulturen. Detta konkreta samarbete har främst skett 
mellan vårdkoordinator och kulturkoordinator.  
 
Här har uppstått problem då målgruppen inte varit så omfattande till antal 
som man tänkt och trott från början. Mittgruppen blev svår att fylla med 
deltagare. Därför testades också ett löpande intag i den sista gruppen. Denna 
blev dock nästan fulltalig vid början av dess kulturaktiviteter. Samarbetet 
har mer varit en fråga om samordning än att göra något tillsammans. Det har 
heller inte funnits något behov av informationsöverföring. Det hade varit 
möjligt att bättre använda deltagarnas upplevelser som en resurs för 
sjukvården, vilket skett i enstaka fall och då mer utifrån tillfälligheter och 
personligt engagemang från personal än utifrån en strategi.  
 
En del forskning visar att det krävs någon form av funktion som koordinerar 
mellan organisationer. Denna funktion bör tydligt vara frikopplad från den 
ordinarie verksamheten vad gäller samordningsuppgiften. I projektet har 
projektledaren haft en sådan roll tillsammans med vård- och 
kulturkoordinator. Funktionerna i förhållande till projektet och vilka presta-
tioner som förväntats har varit tydliga. Vårdkoordinator ansvarar för 
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rekryteringen och kulturkoordinator för planering av aktiviteterna. Vård-
koordinator har stått för en första introduktion till deltagarna. Kulturkoordi-
nator har sedan tagit över och tydliggjort projektet för deltagarna. Detta kan 
möjligen vara en framgångsfaktor för att det ändå gått så smidigt som det får 
anses ha gjort. 

Slutsatser 
Deltagarna i centrum: 

• En majoritet av deltagarna, beroende på urvalsgruppen, har haft en 
kombination av värk och psykologiska besvär. Det tycks som att det 
börjat med värk som sedan följts av psykologiska besvär. Denna 
utveckling kan förklaras med viss neurofysiologisk forskning som 
påvisar att hjärnans aktivitet är väl integrerad med kroppens funktion 
och tillstånd.  

 
• En integration av olika forskningsperspektiv visar relativt entydigt 

varför deltagarnas berättelser har tagit den form och det innehåll som 
de gjort. Grupprocesser kan, precis som kultur, frambringa fysio-
logiska reaktioner som bidrar till resurser för att förebygga sjukdom 
och att ta sig vidare, vilket rehabilitering handlar om. Kultur på 
recept har alltså använt sig av två hälsogenererande processer 
– gruppen och kultur.   

 
• En majoritet av deltagarna har inte varit storkonsumenter av kultur. 

Tvärtom! Det finns exempel bland deltagarna som, även om de bott i 
Helsingborg under mycket lång tid, aldrig har besökt vare sig 
Sofiero eller Dunkers.  

 
• Det är viktigt med en mångfald av olika aktiviteter. Flera deltagare 

ger exempel på att om de själva skulle välja vilka aktiviteter de 
skulle vara med på, så hade de troligen inte deltagit i alla aktiviteter. 
Efteråt ser de tillbaka med glädje på att de ändå var med.  

 
• Frågan om vad som hände vid den första förfrågan om de ville delta 

i Kultur på recept får inte negligeras. Flera kände sig stolta och ut-
valda, att det var något spännande som skulle äga rum med vars 
hjälp de skulle kunna komma bort från vardagens rutiner. Att vara 
långtidssjukskriven är inget som någon önskar sig. Även deltagare 
som var direkt negativa till Kultur på recept och som blev mer eller 
mindre tvingade att delta, säger efteråt att det vände. Bara efter några 
dagars deltagande blev de positiva till projektet.   

 
• Att deltagarna inte fått välja aktiviteter fritt har varit bra. Några 

intervjupersoner berättar att de troligen inte hade valt vissa aktivi-
teter. Nu efteråt skulle de inte velat vara utan dem. Sång är ett sådant 
exempel. 
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• Antalet aktiviteter per vecka bör varieras beroende på gruppen. I 

detta projekt har urvalsgruppen haft en relativt omfattande sjuk-
domsbild. Tre till fyra aktiviteter per vecka tycks ha varit maximalt 
antal.  

 
• Kultur på recept har inneburit att fokus varit vänt från sjukdom. I 

sjukvården är det tvärtom sjukdomen som är i fokus. Detta har inne-
burit att deltagarna kunnat fokusera på de regenererande hälso- och 
välbefinnanderesurserna. I projektet har hela människan och det 
friska varit i fokus. Vi kan kalla det för att bygga vidare på frisk-
resurserna. 

 
• Kulturpedagogernas roll att just vara kulturpedagoger är viktig.  

 
• Kultur på recept har, genom det kulturkort som Helsingborgs stad 

erbjudit deltagarna, i några fall lett till en ökad kulturkonsumtion 
även utanför själva projektet. 

 
• I analysen av berättelserna framträder ett mönster av hur deltagarna 

skiftar perspektiv – från sjukdom till det friska, spännande och ut-
manande när de deltar i de olika aktiviteterna inom Kultur på recept. 
Genom att fokusera på det friska förskjuts identiteten från att vara 
sjuk till att vara frisk. Att kunna göra denna skiftning pekar på en 
viktig resurs inför framtiden och kan vara ett tecken på vad Kultur på 
recept bidrar till för deltagarnas rehabilitering.  

 
• Grupprocessen har medfört att deltagarna inte tillåtits prata om sjuk-

dom. Flera deltagare berättar med exempel att sjukdom ändå har 
kommit på tal. De har då vänt sig bort eller visat sitt ogillande.  

 
• Deltagarna har, utan undantag, sett Kultur på recept som menings-

fulla aktiviteter och sysselsättning.  
 

• Det är viktigt att utmana deltagarna. Forskning visar att utmaningar 
tillsammans med andra har positiva fysiologiska effekter som 
påverkar vår känsla av välbefinnande och därmed utgör en resurs för 
hälsa.  

 

Samverkan, samarbete och samordning 
• Kultur på recept har inneburit samverkan främst mellan sjukvården 

och kulturen. I de inledande mötena skedde sådant som är viktigt att 
beakta, till exempel vikten av att lära känna varandra för att 
underlätta framtida kommunikation.  
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• En del forskning visar att det krävs någon form av funktion som 
koordinerar de olika organisationerna. Denna funktion bör, vad 
gäller samordningsuppgiften, vara tydligt frikopplad från den 
ordinarie verksamheten. I projektet har projektledaren haft en sådan 
roll tillsammans med vårdkoordinator och kulturkoordinator. Funk-
tionerna har också haft tydligt innehåll. Vårdkoordinator ansvarar för 
rekryteringen och kulturkoordinator för planering av aktiviteterna. 
Vårdkoordinator gav en första introduktion till deltagarna och 
kulturkoordinator tog sedan över och tydliggjorde vad de olika 
aktiviteterna innehöll. Detta kan möjligen vara en framgångsfaktor 
för att det ändå gått så smidigt som det får anses ha gjort. 

 
• Inledningen av projektet var viktig. I början var projektledare och 

kulturkoordinator med på resursteamets möten. Där lärde de känna 
varandra och hur man resonerade. Efter en tid, när kunskap utveck-
lats, avbröts detta då båda parter upplevde dessa möten som över-
flödiga. En viktig lärdom från samverkansprojekt som fungerat väl, 
är att de som samarbetar lär känna varandra som en grund för en 
effektiv fortsättning.  

 
• Samarbetet har i detta fall mer varit en fråga om samordning än att 

göra något tillsammans. Det har heller inte funnits något behov av 
informationsöverföring. Det hade varit möjligt att bättre använda 
deltagarnas upplevelser på sjukvården. Detta har gjorts i enstaka fall 
och mer skett utifrån tillfälligheter och personligt engagemang från 
vårdcentralen.  

Framtiden:  
• En fortsättning av projektet bör öppna upp för betydligt fler grupper. 

Vissa av arbetsförmedlingens aktiviteter kan kopplas till. Likaså 
finns inom kommunen grupper som kan ha nytta av kultur på recept. 
Allt detta kan ske inom ramen för en fördjupad samverkan.  

 
• Ett förslag är att tillsätta en arbetsgrupp som får arbeta fram 

utvecklingsprojekt. Bjud in alla möjliga aktörer till ett rundabords-
samtal. Möjligen kan FINSAM (där flera aktörer ingår) vara en 
sammanhållande faktor. Forskning om samverkan visar att det finns 
mängder av fallgropar. Det krävs en samordnande aktör som 
åtminstone inte direkt har anknytning till en av de medverkande 
organisationerna.  

 
• Varför inte erbjuda Kultur på recept till personal som är i farozonen 

för sjukskrivningar med ”psykologiska” diagnoser? 
 

• Öppna upp för områdesvisa Kultur på recept i bostadsområden med 
problem. Detta ökar kulturkonsumtionen och sprider denna till fler 
grupper än tidigare.  
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Sammanfattningsvis har modellen Kultur på recept visat sig vara möjlig att 
fullfölja med gott resultat. Deltagarna har genom Kultur på recept fått 
möjliga resurser som kan användas i en fortsatt rehabilitering. Det är viktigt 
att inte se kultur och individ som två ändpunkter. Istället är det angeläget att 
lyfta fram det som sker i de mellanrum som projektets form skapade. 
Innehållet i dessa mellanrum är gynnsamma processer som leder till de 
resultat som framträder i deltagarna berättelser. Sammanhanget, samtalen, 
kulturpedagogerna och kultur vävs samman i virvlande processer i vars 
virvel resurser konstrueras beroende på deltagarens bakgrund. Kultur har en 
viktig roll, vilket är precis det som forskning om kulturens betydelse för 
människan visar på. Kultur, gruppen och samtalen är formen som Kultur på 
recept har haft. Detta inbjuder till meningsfulla aktiviteter tillsammans med 
andra som kan ge goda återverkningar – att det bildas regenererande 
resurser som bidrar till gynnsamma förutsättningar för rehabilitering. Kultur 
på recept är inte rehabilitering per definition, utan ett verktyg som 
tillsammans med andra hjälper individen att komma tillbaka till både 
arbetsliv och liv. 
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Introduction 
Following a need for new arenas, methods and resources used as supporting 
functions in rehabilitation, so-called Prescribed Culture has been tried out. 
The idea is that one should be willing to try non-conventional rehabilitation. 
Prescribed culture should be seen as a complementary method and a 
resource for rehabilitation, which also in part challenges the traditional view 
on health care. In Region Skåne, the city of Helsingborg has tried to 
prescribe culture to patients. The objective of the project has been to try out 
Prescribed Culture within the primary health care sector in Helsingborg. 
This project formed collaboration between culture, in a wider sense, in the 
city of Helsingborg and the south Capio City Clinic. 
 
Project participants have included long-term sick leave patients within the 
diagnoses groups minor and moderate depressions, stress and anxiety, long-
term pain (more than three months) in neck, shoulders, back and general 
sense of pain. All in all 24 people participated in the project. 
 
The main objective of the resulting research was to present and deliver 
understanding of the process content within the framework of Prescribed 
Culture. A process includes movement, interpretation and experiences that 
may not be found in individual concepts or figures. Processes do not only 
entail participant meetings with culture and cultural educators, but also 
welfare centres, regional social insurance offices and employment offices. 
The goal of the resulting research has been to develop new ideas on how 
culture may form a resource in rehabilitation and how to best organize this 
type of work. 
 

Culture from a wider perspective 
This project is a model that investigates resources that human beings, 
regardless of where they are located on the planet, have used throughout 
time to form the bases of different types of living. Culture, in a wider sense, 
signifies craftiness, challenges and aesthetic aspects that originate in rock-
painting portraying dancing, theatre, hunting, festivities and music. In his 
book “Splendors and Miseries of the Brain,” neurobiologist Semir Zeki 
looks at the form and content of culture in order to understand how our 
human brains work. This is not a coincidence but rather a valid argument for 
how culture helps people to express themselves regardless of where they 
live. Thus culture may be looked upon as a resource for human life and 
well-being. 
 
Culture alone does not make us well. However culture, according to many 
people, may contribute to increased risks of illness and consequently be 
used to deal with and recover from long-term illnesses. The results of the 
continued research, same as all research on how culture affects human 
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beings, could be summarised as stated above. We should also remember that 
research has also found that people benefit from various activities performed 
in groups. The activities should preferably be challenging. Within the 
framework of Prescribed Culture, there are also positive interpersonal 
processes that are important to include in the study. 
 

Specification  
How may culture be used as a form of rehabilitation? How do participants in 
the project Prescribed Culture interpret and experience various events? 
What are the results and possible effects? Resulting research emphasises the 
first question from a participatory perspective. Hence questions on previous 
occurrences, interpretations and experiences are in focus. The question of 
processes, i.e. events, interpretations and experiences, include activities and 
movements in relation between people and between people and surround-
dings. Thus it may be difficult to answer the first question if we do not 
properly consider the second question. For this reason, the specific 
questions are as follows: 
 
How do we understand the processes that have involved participants, 
members of the resource team, coordinator, cultural educators, cultural 
coordinators and project managers? How are these processes transferable to 
other contexts? 
 
The method has been based on qualitative social science research, i.e. 
research on identity, construction of meaningful contexts, group psycho-
logy, and to some extent neurophysiology/biology. Within one of the 
orientations of social sciences, the narrative is part of the method. Inter-
views will alternate between activities, interpretations and experiences. 
Analyses of interviews and observations will later be based on what was 
said and how. 
 
Resulting research descriptions and results are based on interviews with 
eleven participants. These lasted one-to-two hours. The resulting researcher 
participated as an observer at six different activities, as an interviewer in a 
focus group interview with cultural educators, and as an interviewer in an 
interview with members of the welfare centre resource team. A health care 
coordinator and culture coordinator have been interviewed on several 
occasions throughout the project. In addition a questionnaire relating to a 
salutogenic and holistic description of health and well-being has been 
conducted (Salutogenic Health Indicator Scale) as well as EQ-5D which is 
used in region Skåne in order to determine the health condition of patients.  
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Activities  
In this region, the city of Helsingborg is able to offer an extensive cultural 
sector. Three central cultural units are Dunkers Culture Building and the 
museums and gardens of Fredriksdal and Sofiero. Dunkers is one of the 
larges culture houses in the south of Sweden, in which music and drama 
combined with artistic exhibitions form the main parts. Fredriksdal consists 
of an 18th century mansion with the same name. Sofiero was the summer 
residence of king Gustavus VI Adolphus including a castle garden that is 
particularly famous for its rhododendron park. In this park wild aspects are 
combined with organised garden settings. For this reason, the history of the 
surroundings plays an important role in the project. In addition it may also 
offer libraries and literature.1  

The interpretations and experiences of the participants 
The participant narrations in terms of events, interpretations and experiences 
are revealed in many different ways. This section will present, following 
careful analyses of interviews and observations, the main points that are 
visible in the processes of the participants due to the Prescribed Culture 
project. This project has always used the term participants. It has never been 
a discussion about patients, but simply of participants in various cultural 
activities. 
 
Before we say more about the participation in the Prescribed Culture 
project, it may be appropriate to describe the background. The selection of 
project participants has been made up of patients, who fulfil the criteria for 
long-term sick leave suffering from minor to moderate depressions, stress 
and anxiety, long-term pain in the neck, shoulders, back and pain in general. 
 
The bases of the everyday life situation stories are often smaller problems 
that have evolved over time. Usually we are faced with a number of nega-
tive, collaboration factors that have contributed to the current situation of 
the patients. Although there are exceptions, these stories are most frequent. 
Participants were asked to fill out a questionnaire regarding their expe-
riences of their health situation. The results show that their life situations are 
problematic and that their experiences of well-being are generally lower 
than in the control groups who do not suffer from the same symptoms. In 
view of this background, we will now describe the participation in the 
project. 
 
Analyses of interviews and observations may be summarised through the 
use of statements below, gathered from the interview material. These quotes 
are meta-narrations describing important interpretations and experiences of 
Prescribed Culture. 

                                                 
1 For a more detailed description of the activities and their content, please review the main 
report.  
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Participant Anders – The first time I heard about prescribed culture it 
sounded odd to me. What is prescribed culture? What is in it for me? 
Thought the idea sounded strange, but it is probably the best thing that has 
happened to me.  
Researcher – What do you mean the best thing? 
Participant – For me, it has given me so much to be able to go out and meet 
other people, the social aspect of it has been tremendously important.  
 
Participant Stina – Our meetings and tours at Fredriksdal have opened up 
a whole new world to me. The same with Sofiero where I have only visited 
concerts and sat on the lawn in front of the castle before. Never have I 
walked around and actually looked, as I said before it was the best medicine 
anyone could have offered me. 
Researcher – When you say the best medicine, what do you mean more 
precisely?  
Participant – I mean all the difficulties  you have, that we all have, all our 
personal problems, all our illnesses and ailments, it feels as if you leave 
them all behind and look at things differently. 
 
Participant Andreas – If someone would have said to me before, want to 
take a walk around Sofiero, I would have just looked at them and thought 
”my God, what a strange person.” But it was actually really good! I do not 
know much about kings and I am not particularly interested either, but it is 
interesting when you are in that situation and that is why the whole thing 
turned out so well. 
 
Participant Monika – I have been feeling so bad. Eventually I could not go 
outside. I did not want to go in a car and I was feeling dizzy. One thing lead 
to another. I have problems with both knees and my back. I am too afraid of 
tripping over something to go outdoors. You end up lying in bed and feeling 
terrified. From having been a socially active person and in a few months’ 
time becoming afraid of social situations outside of the family has really 
terrified me just knowing how quick the process has been. 
 
Researcher – You speak of Fredriksdal as being the most positive 
experience. If you are to say something about things that have not been 
quite as positive, what would that be? 
Participant Ruth – But it was not like that for me. The whole thing has 
been so positive, as I have said from the very beginning, that no matter how 
sad and boring you have feel you have left all that at home and gone out 
feeling inspired and cheerful. 
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Researcher – You say that it is about the group, what do you mean 
specifically? 
Participant – It is nice, I see other people and go out and do things. Many 
of us have been largely isolated from others, at least I was, and eventually I 
could not go anywhere at all. 
 
Participant – The sculpture itself was not that exciting, but what she said 
was. Had not heard about this particular artist before so she had some fun 
anecdotes to tell us about the sculpture that were really exciting and I had 
not known before. The placement of the sculpture in relation to the ocean, 
trees and the rest of nature. That the sculpture was about feelings between 
nature and culture and about senses and people. It was really exciting and 
then we walked around and looked and talked. Touched and felt the 
sculpture, which was really clever. 
 
Participant – At Dunkers we looked at a collection exhibition where there 
were paintings from floor to ceiling. It is impossible to not find a painting 
that is interesting. But then the guide asked us which painting we liked the 
most. That was when you saw differences in how the style of the paintings 
affected us differently. Those who were used to looking at art chose the kind 
of art that evoked experiences, an emotion. That had some sort of 
impression to offer us. And that was when it became very clear how 
different we, the participants, were. 
 
Participant – The guide told us all about art history in an hour. Amazing. 
For instance I remember that she told us that 19th century art depicting 
royalties often include an image of a dachshund. The dachshund means 
security and faithfulness in these paintings. If you did not know this, you 
would never understand why there are dachshunds in most royal paintings 
in the 19th century. 
 
Through a closer look at the narrations, one notices that culture is hardly an 
individual phenomenon or medicine that can cure everything on its own. 
However it is apparent that culture enables other phenomena that may 
generate resources for healing mind and body. 
 
Prescribed Culture forms arenas at which constructions of trust and 
fellowship occur in new relations. Social training arenas are created by 
participation, new doors are opened and negative everyday life habits may 
be broken. Prescribed Culture promotes spontaneous conversations between 
participants that may form a resource for facing new situations and enables a 
break from negative routines which have originated in the private life. They 
are often visible as different types of isolation from the rest of the 
community. Apart from Prescribed Culture, the participant narrations also 
include descriptions of their house/apartment and health care. 
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Feeling ill mentally and experiencing pain is, simply put, about having 
negative emotions. Prescribed Culture offers a possibility to rebuild positive 
emotions to balance out the negative. Prescribed Culture forms arenas for 
fellowship at which relations are created and new meaning is constructed. 
Culture, through the aid of cultural educators, promotes positive feelings of 
fellowship that, at best, may be described as experiences of well-being. The 
other fellowship factor is that illnesses bring people together but are not 
allowed to be emphasised in the group. 
 

Summarising activities, participant interpretations and 
experiences 
The model presented below is a way in which to conceptualise a summary 
of the processes that contribute to health and well-being as regenerative 
resources. The model is founded in sociopsychological and neurophysio-
logical research. Each of the Prescribed Culture activities consists of three 
parts: a/ Prescribed Culture participant, b/ culture (singing, literature, 
paintings, sculptures, dying patterned fabric, buildings etc. at Fredriksdal, 
Sofiero and Dunkers) as well as cultural educators and c/ the context in 
which the activities occur. The really interesting events take place in the 
space between individual, culture and place, which all contribute to “some-
thing to talk about”. This is where our demands, structures, possibilities and 
values combined form a boundary around us. If the content of the boundary 
is fairly predetermined, very little occurs in the space between. However if 
challenged, such simple events as taking a buss ride when you have not 
been able to do that for several years, or simply spending time in an 
environment that you are unfamiliar with, will help to widen the zone. 
Culture has an inherent power to expand the zone around a creation of 
meaning. Creation of meaning is a power source that occurs in the space 
between Prescribed Culture participants who attend various cultural 
activities, and consequently this has strengthened many of them. 
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Figure 1: Model of processes occurring during Prescribed Culture activities 

 
 
 
The model above may be described through the following quote: 
 
When we were at Fredriksdal, where I have been many times before, I was 
able to sit on the lawn after the guided tour and simply look at the sky and 
the roses and felt it was truly amazing. The guides carefully choose things 
that they group might be interested in. We came to the English park at 
Fredriksdal and it was really beautiful and she told us that it was a park. It 
was constructed so as so experience it as a piece of wild life although you 
were actually in a park. The guide told us about the idea behind the 
different trees and the little gazebo with small windows. At one time we 
visited the herbal garden and got to smell different types of spices and also 
taste them. It was exciting and many in the group had never done that 
before. This was something the guide told us to do, and it actually revealed 
a lot of memories and emotions although it was only fifteen minutes and it 
stayed with us. We talked about this in the group afterwards. The guide 
asked us a lot of questions, all the guides did, such as what do you think? 
How do you feel about this? What do you feel about this? What do you feel? 
What do you remember? And she of course told us about the spices. It was 
love herbs, magical herbs. 
 
The interesting thing is that all interviewed participants, regardless of 
whether they had been consumers of culture before or very rarely came into 
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contact with culture, describe their participation in bright colours and life in 
general as being very dark. 

Health care and the resource team 
The narration of the resource team begins with a health care coordinator 
who participated from the very beginning of the project. Discussions about 
the commitment of the welfare centre and the personal organisation in 
relation to the project were mentioned. However the person who has been in 
control of the project and truly shown commitment has been the health care 
coordinator. It seems as if the rest of the staff has trusted her and allowed 
her to take responsibility, although not entirely. It has been a sort of 
responsible representation, a situation in which the staff presumed that a 
positive image of the surroundings was to be maintained. They had all 
joined the project and although the level of commitment varied they still 
wanted things to turn out well. The interest of media is also seen briefly as a 
reason for the staff wanting to make the project function as well as possible. 
 
At the actual start of the project a new employee at Capio had to take over 
the function as health care coordinator in the Prescribed Culture project. She 
took on the idea as an entrepreneur, although she did not have all the 
personal knowledge and contacts that the work of the previous health care 
coordinator had generated. The workplace and the staff were also entirely 
new to her. However there is nothing in the narrations suggesting that there 
were any differences of opinion. This is not quite accurate as we know that, 
particularly at the start of the project, there were different doctors’ opinions. 
Opinions such as excitement, careful approach and distancing were all 
represented. Initially articles in the medical union magazine may also have 
affected their willingness to participate in the project. Other members of 
staff may also have demonstrated some differences of opinion. The 
narrations show that the level of commitment varied, which is quite 
reasonable considering how many professionals that are involved in health 
care. Although it may not be quite as obvious, some of the tension might 
originate in elementary ideologies based on natural sciences and medicine, 
which Prescribed Culture challenged according to some. “Meaningful 
activities” are perhaps words used during resource team meetings when 
Prescribed Culture was on the agenda. Some members of the team still use 
this word in order to understand Prescribed Culture in relation to the 
ideology of health care. The fact that all participants, who were in a lot of 
pain, felt that Prescribed Culture was meaningful, is an actual example of 
discussions on meaningfulness. 
 
The message of the narrations clearly indicates that there was a will to 
provide participants for the project. It should be added also that the resource 
team utilised the concept participant rather than patient when discussing 
Prescribed Culture in the team. The first group of Prescribed Culture 
participants was fairly easy to recruit. The second and third groups, 
however, revealed that the diagnosis group which was the framework of the 
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project was becoming more limited. It may be easy to suggest that the 
diagnosis group had in fact become smaller, but that need not be the case. 
 
The narrations offer very few examples of events when the actual activities 
would have been interesting to anyone outside of the group, although there 
are exceptions among the staff at Capio and representatives at the social 
insurance office and employment office. Staff members at Capio say that 
they have utilised the participant experiences as resources for dealing with 
the participants in their roles as patients. When the conversation has 
concerned Prescribed Culture, a new relation occurs, in which the health 
care information gains a somewhat different content than is often the case 
between patient – health care. The space between participant – health care 
has been filled with new content in the form of new information that may be 
utilised for treatment purposes. 
 
Yet another narration deals with the closeness one feels with the patient and 
as a result to participants in Prescribed Culture. This narration hardly 
isolates culture as an individual phenomenon or medicine that is able to 
cure, although culture is a factor that enables other phenomena to become 
visible that ought to be more in focus. The interpretation of Prescribed 
Culture deals with trust, construction of fellowship through new relations, 
opening of new doors, and construction of social training arenas via 
participation. Feeling ill mentally has to do with emotions and Prescribed 
Culture enables other feelings to arise that help balance out the negative. 
 
Prescribed Culture is a combined factor that could be compared to the 
construction of new housing areas with brand new apartments. This new 
place offers fellowship that is very similar to the one occurring between 
project participants. Culture becomes a positive factor that generates 
fellowship. Thus culture is a community factor. The second community 
factor is the illness that joins people together but is of a negative nature. 
Through focusing on culture as something positive, this factor of well-being 
will become dominant instead, says the narrator. 

Cultural educators 
Cultural educators are people who work within different cultural fields and 
their task is to guide, tutor and support culture in Helsingborg. Together 
they arrange and organise a large part of the culture that is found in 
Helsingborg. Thus they play an important role as they are the people who 
come into direct contact with the Prescribed Culture participants. 
 
The basis of the project was that these cultural educators should approach 
the participants in the same manner as they usually meet visitors and 
cultural consumers. However there was initial tension on their part, curiosity 
about what was to take place and how to approach the participants. This was 
quickly surpassed, say many of the cultural educators, which is also con-
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firmed by the participant narrations about meetings with cultural educators, 
for instance in the following story: 
 
All the guides have been very humble. They talked about their backgrounds 
and said that they had not done this before and guided these types of 
groups, that it was in fact a bit scary, they said. So we became curious. Why 
was it scary? Furthermore they told us about their backgrounds and what 
they did. They spontaneously gave a lot of themselves and this created an 
open climate. 
 
The project participants confirm that the cultural educators have shown 
great commitment. There was some internal criticism within the group of 
cultural educators. Prescribed Culture has lead to yet another work tasks, 
although this point-of-view was not heavily emphasised and probably had 
no effect on the project participants. On the contrary the cultural educators 
emphasise the aspects of learning and commitment when it comes to 
successful spreading of culture to new groups in society that are not used to 
consuming culture. 
 
Cultural educators thought the project was important. They showed 
commitment and looked at it as a challenge. Prescribed Culture, regardless 
of the activity, has contributed positively to their work although there have 
been issues concerning time. They have been given more to do than before 
within the framework of their regular work, which was already rather tight 
in schedule. It has been vital for the project that the cultural educators were 
in fact cultural educators and not some other professional group. 

Collaboration, cooperation and coordination 
Prescribed Culture involves many organisations joining forces in order to 
work together – Capio and its resource team, the social insurance office and 
employment office, and the culture department in Helsingborg. These are 
not part of the process but rather prerequisites for processes, i.e. the actual 
events that take place in collaboration between different participants. In 
reality Prescribed Culture has been limited to collaboration between Capio 
and the city of Helsingborg. The agreement has, consequently, been limited 
to recruiting project participants and making this part of the project function 
well. The collaboration has taken place within the resource team and 
between different professions, the employment agency, and the social 
insurance agency, and between the resource team and cultural sector. This 
concrete collaboration has primarily occurred between health care 
coordinator and cultural coordinator. 
 
There have been problems due to the fact that the target group has not been 
as extensive in numbers as previously estimated. It was difficult to find 
participants for the middle group. Hence they also tried to draft participants 
on a running basis in the last group. This, however, was almost completely 
filled already at the start of its cultural activities. The collaboration has been 
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more about coordinating than doing things together. There has been no need 
for transmission of information. It would have been possible to utilise the 
participant experiences as a resource in health care, which also occurred in a 
few individual cases and based on coincidences and personal commitment 
by the staff members rather than a thought-out strategy. 
 
Some research shows that there is a need for some sort of function that 
coordinates organisations. This function should be clearly detached from 
regular organisations in terms of the coordination assignment. This project 
had a project leader who took on that role alongside with coordinator in 
health care and culture. The functions in relation to the project and 
anticipated achievements have been very clearly defined. The health care 
coordinator was responsible for recruitment and the cultural coordinator for 
planning the activities. The health care coordinator has offered an initial 
presentation to the participants. The cultural coordinator has later stepped in 
and clearly defined the project’s structure to the participants. Perhaps this 
was one of the success factors behind the end result and the smooth running 
of the project. 

Conclusions 
Participants in focus: 

• A majority of the participants, depending on the selection group, 
have experienced a combination of pain and psychological troubles. 
It seems as if it originated in pain followed later on by psychological 
troubles. This development may be explained through certain neuro-
physiological research, which shows that the brain activity is well 
integrated with bodily functions and conditions. 

 
• Integration of various research perspectives have been fairly 

concurring as regards why the participant narrations have had the 
structure and content as presented. Group processes may, similar to 
culture, bring forth physiological responses that contribute to promo-
ting illness prevention resources and tools to go on, which is what 
rehabilitation is all about. Prescribed Culture has, for this reason, 
utilised two health generative processes – the group and culture. 

 
• A majority of the participants have never before been heavy 

consumers of culture. On the contrary! There are examples of 
participants who, although they have lived in Helsingborg for a very 
long time, have visited neither Sofiero nor Dunkers. 

 
• It is important to be able to offer a diversity of activities. Several 

participants give examples of how, if allowed to choose freely 
between activities, they would probably never have participated in 
all of them. They look back at the experience with a sense of 
appreciation that they actually took part in them. 
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• The question of what took place during the first inquiry about project 

participation in Prescribed Culture cannot be neglected. Several of 
the participants felt proud and selected, anticipating that something 
exciting was about to happen through which they would be able to 
get away from everyday life routines. Being on long-term sick leave 
is never desirable to anyone. Participant who at first were really 
negative about the Prescribed Culture project and were later more or 
less forced into it, say afterward that it took a turn for the better. 
Already after a few days of participation they felt positive about the 
project. 

 
• The fact that participants were not allowed to choose activities freely 

has been a good thing. A few of the interviewees say that they would 
probably have never chosen to attend these activities otherwise. 
Looking back, they would not have wanted to miss out on them. 
Singing was such an example. 

 
• The number of activities each week should vary depending on the 

group. In this project, the selection group has had a rather difficult 
clinical picture to begin with. Three to four activities each week 
seems to have been the maximum amount. 

 
• Prescribed Culture has turned focus away from the illness. In health 

care, on the other hand, illnesses are always in focus. This has meant 
that the participants have been able to focus on regenerative health- 
and well-being promoting resources instead. The project has centred 
on the entire human being and health factors. We could call it 
building on the well-being resources. 

 
• It is very important that the cultural educators are in fact cultural 

educators. 
 

• Prescribed Culture has, through the reduced fee culture card 
provided by the city of Helsingborg, in some of the cases resulted in 
increased cultural consumption also outside of the framework of the 
project. 

 
• The narration analyses identify a pattern of shifts in the participant 

perspectives – from focusing on illnesses to paying attention to 
health, excitement and challenges while participating in the various 
Prescribed Culture activities. Through focusing on health the 
participant’s identity is shifted from being identified as someone sick 
to being someone healthy. Being able to make this shift strongly 
points out that this is an important resource for the future and may be 
used to prove that Prescribed Culture is able to contribute to 
participant rehabilitation.  
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• The group process has meant that participants were not allowed to 

speak about their illnesses. Several of the participants, however, 
state that there were a few discussions about their illnesses. If these 
arose, they would turn away or show disapproval. 

 
• Without exception the participants have felt that Prescribed Culture 

was meaningful to them in terms of activities and being offered 
something to do. 

 
• It is important to challenge the participants. Research shows that 

being faced with challenges together with others has positive 
physiological effects that affect our sense of well-being and 
consequently may be seen as resources for health. 

Collaboration, cooperation and coordination 
• Prescribed Culture has primarily been collaboration between health 

care and culture. During the introductory meetings there were events 
that are important to consider, such as for instance the importance of 
getting to know each other in order to facilitate future 
communication. 

 
• Some research shows that there is a need for a coordinating function 

between the different organisations. This function should, in terms of 
coordination, be clearly detached from regular organisations. In this 
project, the project leader took on this role together with a health 
care coordinator and a cultural coordinator. The functions were also 
clearly defined. The health care coordinator is responsible for 
recruiting and the cultural coordinator for planning the activities. 
The health care coordinator offers an introduction to the participants 
and later the cultural coordinator steps in to clarify the content of the 
various activities. Perhaps this was the reason for why the project 
turned out as well as it did. 

 
• The project introduction was very important. At first, the project 

leader and cultural coordinator joined in on the resource team 
meetings. They got to know each other and learned what the others 
thought about things. After a time, when they knew more, this was 
no longer required as both parties felt that the meetings became 
superfluous. What you may learn from collaboration projects that 
have functioned well, is that those individuals who are to cooperate 
need to get to know each other first in order to form a good basis for 
future collaboration. 

 
• Cooperation in this particular case has focused more on coordination 

rather than doing things together. There has not been a need for 
transmission of information. It would have been possible to better 
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utilise the participant experiences for health care purposes. For some 
this did in fact occur, although more due to coincidences and 
personal commitment of the health care staff at the welfare centre. 

The future: 
• A continuation of the project should be open to many more groups. 

Some of the employment office activities could also be included. 
There are also groups in the municipality who may benefit from 
Prescribed Culture. All of this could be part of an extended 
collaboration. 

 
• A suggestion is to elect a work group that looks more closely on how 

to structure developing projects. Invite all possible participants to a 
round-table discussion. Perhaps FINSAM (which includes several 
participants) could have a uniting function. Research on 
collaboration shows that there are a great number of risks. A 
coordination actor is clearly required who is not directly linked to 
any of the participant organisations. 

 
• Why not offer Prescribed Culture to staff members who are at risk of 

long-term sick leave with ‘psychological’ diagnoses? 
 

• Be open to offer Prescribed Culture in housing areas where there are 
specific issues. This would increase cultural consumption and 
making it available to more groups than before. 

 
In conclusion it has been shown that the model Prescribed Culture could 
bring about good end results. The Prescribed Culture participants have been 
offered possible resources to be used in their continued rehabilitation. It is 
vital that culture and individual are not seen as opposing ends of a scale. On 
the contrary, one should focus on events that occur in the space created 
between them through the project. The content of this space is filled with 
profitable processes that result in things mentioned by the participants in 
their narrations. The context, conversations, cultural educators and culture 
are intertwined in whirling processes forming a spiral, in which resources 
are constructed depending on the participant backgrounds. Culture is 
important, which is precisely what research on the importance of culture for 
human beings states. Culture, group and conversations form the basis of 
Prescribed Culture. It offers meaningful activities together with others that 
may have positive effects – formation of regenerative resources contributing 
to positive prerequisites for rehabilitation. Prescribed Culture is not 
rehabilitation by definition, but rather a tool used alongside others that helps 
the individual person to return to work life and everyday living. 
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