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Abstract 
Galfvensjö, S. (2015). Project Leaders Experiences of Initiating and Implementing Culture 

on Prescription and Similar Work within the Health Care Field. Bachelor thesis in Public 

Health Science. Department of Work- and Public Health Science. The Academy of Health 

and Working Life. University of Gävle, Sweden. 

 

The aim of this study was to investigate project leaders experiences of initiating and 

implementing Culture on Prescription and similar work in health care settings in 

Sweden. Method: The study was conducted through semi-structured telephone-

interviews with 4 respondents. The results were analyzed with content analysis. Results: 

The study showed that components such as establishment, close cooperation and 

relations and adapting the planning and implementation to existing preconditions, were 

important parts to consider when starting a new project. The importance of the 

engagement of the health care staff was also mentioned, for the reason that their role as 

patient recruiters mattered and affected the development and outcome of the projects. 

Conclusion: Skånemodellen seems to be a suitable model to proceed from when 

starting a new project, however, it is important to adapt it to local conditions. 

Establisment, close cooperation and engaged persons in every line have been shown to 

be important parts to make the startup and realisation of a project as successful as 

possible.   
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Sammanfattning 
 

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka projektledares erfarenheter av att initiera 

och implementera Kultur på recept-projekt samt liknande kulturell verksamhet i hälso- och 

sjukvården i Sverige.  

Metod: Studien bestod av semistrukturerade telefonintervjuer med fyra respondenter. 

Intervjuerna transkriberades och analyserades med innehållsanalys. 

 Resultat: Studien visade att nära samarbeten och relationer, förankring och anpassning 

efter lokala förutsättningar var viktiga komponenter att ta hänsyn till vid initiering och 

implementering av ett nytt projekt. Det nämndes även att vårdpersonalens inställning till 

konceptet spelade en stor roll för hur projektets spridning och utveckling skulle se ut. 

Slutsatsen i denna studie var att Skånemodellen verkar vara en passande mall att utgå 

ifrån vid uppstart av ett nytt projekt, men att det är viktigt att anpassa den efter lokala 

förutsättningar. Nära samarbeten, förankring och engagerade personer i alla led har visat 

sig vara väsentliga delar för att uppstarten och genomförandet av ett projekt ska bli så 

framgångsrikt som möjligt.  

 

 

Nyckelord: Kultur på recept, initiera, implementera, erfarenheter  



 

 

Förord 

 
Kultur och hälsa är ett relativt nytt forskningsområde och därför spännande att studera. 

Jag har genom detta examensarbete lärt mig mycket om hur det kan se ut när nya 

innovativa idéer ska sättas in i en redan väletablerad verksamhet och hur de har tagits 

emot och fungerat. Jag vill rikta ett stort tack till de respondenter som trots kort varsel 

ställde upp på att låta sig intervjuas och delge sina erfarenheter. Jag hoppas och tror att 

dessa erfarenheter kan komma till användning av andra som vill starta upp liknande 

projekt eller verksamhet runtom i Sverige. Det ska bli intressant att följa utvecklingen 

av interventioner i samhället som använder kulturaktiviteter som verktyg till att främja 

människors hälsa.  
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1.  Inledning 
Uppsatsens fokus är att belysa hälsofrämjande åtgärder med inriktning på kultur och 

den forskning, som på senare år bedrivits i syfte att finna alternativa metoder till den 

traditionella vården genom hälsofrämjande åtgärder för psykiska och fysiska åkommor 

(Sigurdson, 2014). Resultat visar på positiva effekter på flera plan i detta avseende, 

vilket gör att det är av vikt att ämnet fortsätter att belysas (Andersson & Eilertsson, 

2009). Sedan 1990-talet har den psykiska ohälsan blivit allt vanligare i Sverige, något 

som visat sig i ökade antal sjukskrivningar och att fler söker sig till vården med olika 

typer av psykiska och fysiska besvär. (Socialdepartementet, 2012). Ett annat tecken på 

ökad ohälsa är det växande användandet av antidepressiva läkemedel, vilket har ökat 

markant sedan 2000-talet och som placerat Sverige på en femte plats över de 

höginkomstländer som förbrukar mest (OECD, 2013). Sedan 2009 provas “Kultur på 

recept” som pilotprojekt i flera orter runtom i Sverige. Konceptet bygger på 

förskrivning av kulturella aktiviteter på recept till patienter med lätt eller medelsvår 

depression, ångest och/eller långvarig smärta, där syftet är att förebygga 

långtidssjukskrivning och underlätta rehabiliteringsprocesser (Motion 2013/14:So449). 

Även andra verksamheter har startats upp med inspiration från Kultur på recept, där 

vårdpersonal inte skriver ut recept men istället rekommenderar kulturaktiviteter till 

patienterna (Kulturrådet, 2015). Med hjälp av kulturella aktiviteter i hälsosammanhang 

skulle vårdtider och medicinkonsumtion kunna minskas vilket inte bara skulle resultera 

i ekonomiska vinster i samhället, utan även en friskare befolkning (Wikström, 2003). I 

detta arbete kommer Kultur på recept och liknande verksamheter att studeras utifrån de 

teoretiska modellerna KASAM och Diffusion of Innovations Model. 

 

2. Bakgrund 
2.1 Begreppet kultur och dess framväxt i hälsosammanhang 

 

Kultur är ett vitt begrepp som kan användas olika beroende på i vilket sammanhang det 

tas upp. Ordets latinska ursprung är “colere” vilket betyder “odla” eller “bilda”, men på 

senare tid har begreppets betydelse breddats och kan idag innefatta allt från konst till 

folktraditioner och identitet (Eagleton, 2000). På världskonferensen för kulturpolitik i 

Mexico 1982, beskrevs kulturen som innefattande av konst och litteratur, men även som 

känslomässiga, spirituella, intellektuella och materiella drag som kan karaktärisera ett 

samhälle eller en specifik grupp och dess traditioner (Kulturrådet, 2001). I 

Folkhälsomyndighetens forskningsunderlag används en bred definition av kultur som 

konstnärligt och skapande, där även trädgård och miljö ingår (Folkhälsomyndigheten, 

2005). Den Nationella folkhälsokommittén skriver i sitt delbetänkande att kulturella 

aktiviteter som dans, drama, musik och målning kan användas som verktyg för att skapa 

sammanhållning i samhället och agera som en viktig och stödjande del vid behandling- 

och rehabiliteringsprocesser samt främja en god hälsa (SOU 2000:91). I detta arbete 

används definitionen av kultur som konstnärliga och skapande aktiviteter. 

Sedan 2002 då Folkhälsoinstitutet höjde kulturens betydelse i hälsosammanhang genom 

en hearing om ämnet, har frågor inom området belysts och tagits upp på flera 

konferenser på regional nivå (Folkhälsomyndigheten, 2005).  Mellan 2002 och 2004 

genomfördes det litteraturstudier av Folkhälsoinstitutet som resulterade i ett 

kunskapsunderlag som adresserade den senaste forskningen inom hälsa och kultur, och 
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slutsatsen som drogs var att ett aktivt eller passivt kulturdeltagande har positiva effekter 

på hälsan (a.a).  

2.2 KASAM 

 

KASAM (Känsla av Sammanhang) är ett salutogenetiskt begrepp myntat av 

Antonovsky (2005) som innebär att en individ trots fysiska och/eller psykiska 

nedsättningar är vid god hälsa. Begreppet skapades när Antonovsky i en studie fann att 

judiska kvinnor som överlevt koncentrationsläger ansåg sig ha bra välbefinnande trots 

de traumatiska upplevelser lägret innebar. KASAM bygger på tre ord: Begriplighet, 

hanterbarhet, och meningsfullhet (a.a). Med detta menas att en individ upplever externa 

och interna händelser som logiska och begripliga, och att hen har de verktyg som 

behövs för att hantera dessa skeenden samt att livet upplevs som meningsfullt och värt 

att engagera sig i (Antonovsky, 2005). Forskning visar att när en person som lider av 

psykisk ohälsa får vistas i en kontext där positiva relationer främjas och där hen får sätta 

sina egna mål, lära sig något nytt och har en tro på sig själv samt en ljus syn på 

framtiden, ökar chanserna för tillfrisknande avsevärt (Anthony & Farkas, 1994). 

Kulturella aktiviteter kan skapa meningsfullhet och göra positiva förändringar i 

medvetandet (Bojner, 2011), vilket innebär att KASAM kan vara en del i Kultur på 

recept och liknande verksamheter.  

 

2.3 Kultur som hälsofrämjande aktivitet 

 

Det finns många studier som tyder på att människan kan påverkas på flera plan vid 

deltagande och användning av kultur (Bojner, 2011). 1982 utfördes en svensk kvalitativ 

studie där 13 000 personer i åldrarna 16-74 slumpmässigt valdes ut och intervjuades 

genom ULF (Undersökningarna av levnadsförhållanden) (Bygren et al, 1996). Studiens 

avsikt var att undersöka sambandet mellan deltagande i kulturaktiviteter som körsång, 

musikskapande, bokläsning och besök vid kulturella evenemang - och 

överlevnad.  Intervjuerna skedde främst i hemmet hos respondenterna och ett fåtal 

skedde via telefon. De utvalda personerna hade ingen vetskap om studiens syfte (a.a). 

Frågorna i undersökningen som sker årligen handlar om levnadsfaktorer som 

ekonomisk status, hälsa, utbildning, arbete, men åren 1982-1983 gjordes en fördjupning 

i frågor kring kultur- och fritidsaktiviteter. Respondenterna som valdes ut denna period 

följdes därefter upp t.om 31a december 1991 (Bygren et al, 1996). Resultatet visade att 

deltagande i kulturaktiviteter som att gå på olika evenemang, spela musik och ägna sig 

åt läsning ledde till lägre dödlighet oavsett ålder. Detta faststod även efter 

kontrollerande av andra faktorer som utbildning, socialt nätverk, fysisk aktivitet, kön, 

inkomst, rökning och långtidssjukdom. Det framgick även att den grupp som sällan 

deltog i kulturaktiviteter hade en riskökning för tidigare dödlighet på 57 % (a.a). 

Liknande resultat framkom under en finsk enkätstudie som utfördes på 7922 finska 

industriarbetare (Väänänen et al, 2009). Efter korrigering av sociodemografiska, sociala 

och biologiska faktorer samt stress, visade resultatet att dödlighet orsakad av hjärt- och 

kärlsjukdomar, självmord, olyckor och våld minskade signifikant hos de personer som 

hade ett högt deltagande av kulturella aktiviteter (a.a). 

Drama som kulturell aktivitet gav positiva hälsoeffekter hos en äldre population i USA i 

en studie som varade i fyra veckor (Noice et al, 2004). Av 126 deltagare delades tre 

grupper in i teaterutövande, visuell konst och en grupp fick inte någon aktivitet. Den 
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grupp som deltog i drama och teater uppvisade signifikanta skillnader när det kom till 

förbättrad problemlösning och ett ökat välmående (a.a).  

 

2.4 Sång och musikterapi för cancerpatienter och dementa 

 

Musikterapi har visat sig kunna öka livskvalitén hos vuxna cancersjuka patienter som 

blir vårdade i sina hem i Florida (Hilliard, 2003). Studien utfördes på personer med 

cancersjukdom som nyligen blivit godkända för att få pallitativ vård i hemmet, samt att 

de fått diagnosen om att de hade maximalt sex månader kvar att leva. Sammanlagt 

deltog 80 personer i undersökningen och 40 av dem fick ordinär palliativ vård. De andra 

40 fick samma palliativa vård, men även musikterapi vilket innebar att en musikterapeut 

kom till patientens hem och sjöng och spelade musik efter patientens önskemål (a.a). 

Utvärderingen gjordes med självskattningsformulär för patienterna och en 

funktionsskala för vårdpersonalen vilket gav resultatet att experimentgruppen 

självskattade livskvalitén högre än kontrollgruppen. Resultat kvarstod även då den 

fysiska förmågan blev alltmer nedsatt. Det visade sig också att livskvalitén hos 

experimentgruppen ökade efter varje tillfälle med musikterapeuten (Hilliard, 2003). 

Cohen et al (2006) påvisade i en kvantitativ undersökning innehållande 166 individer 

över 64 år i Washington D.C, att körsång kan ge positiva hälsoeffekter i form av mindre 

användning av mediciner, färre vårdbesök och fallolyckor samt minskade känslor av 

ensamhet. Deltagarna i interventionsgruppen uppgav även att de upplevde att den 

generella hälsan blivit bättre och studien visade också att de tenderade att aktivera sig 

med ytterligare aktiviteter, något som inte visades i kontrollgruppen där aktiviteterna 

minskade. Medan interventionsgruppen tog del av körsång under 30 veckor fick den 

andra gruppen ta del av skolans övriga aktiviteter som bland annat bestod av att lära sig 

spela olika instrument (a.a). Sång har även visat sig underlätta vardagsrutiner för 

personer med demenssjukdom på två orter i Sverige, där patienter som vanligtvis 

reagerade med irritation och aggressivitet vid klädselmomenten, svarade med lugn och 

medgörlighet när vårdarnas tal utbyttes mot sång och melodier (Marmstål Hammar et al, 

2011). Momenten dokumenterades och utvärderas genom videofilmning (a.a). 

 

2.5 Studier på dansens effekter på Parkinsonpatienter och personer med 

Alzheimers sjukdom 

 

Dans utövas i många former och fyller varierande funktioner i olika folkgrupper och 

kulturer världen över (Wahlström, 1979), och rörelser som utförs i dans kan verka 

stärkande på ett fysiskt och själsligt plan (Wikström, 2003). Latinska danser som salsa 

och bachata har visat sig kunna minska känslor av oro och ängslan hos stillasittande 

studenter (Adilogullari, 2014). Vergese et al. (2003) fann under en längre kohortstudie 

utförd på 469 personer mellan 75 och 85 år att dans var tillsammans med kortspelande, 

brädsspel och spelande av instrument en skyddsfaktor mot att utveckla demens och 

Alzhemiers sjukdom. Personer med hörselproblem, leversjukdom, alkoholism och 

Parkinson sjukdom exkluderades innan undersökningens början, medan de inkluderade 

följdes i snitt under fem år. Efter beräknande av bortfall i form av dödsfall och avhopp 

som skedde utvärderingen genom att medicinska kliniker intervjuade deltagarna med 

frågor som var baserade på en strukturerad enkät om medicinsk bakgrund (a.a). 

Deltagarna fick även frågor om hur ofta de utfört de olika aktiviteterna, vilka 

poängsattes med siffror som blev högre ju mer frekvent aktiviteterna utförts. Studien 

visade att övriga fysiska aktiviteterna som promenader, cykling och simning till skillnad 
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från dans inte visade på någon signifikant skillnad när det kom till att motverka 

utveckling av demens och Alzheimers (Vergese et al, 2003). En annan grupp som 

påverkats positivt av dans är personer med Parkinsons sjukdom i St Luis i USA. De 

förbättrade sin balans, rörlighet och gång samt upplevde en större glädje och ett ökat 

välbefinnande efter att ha tagit 20 tangolektioner under tio veckor (Hackney & Earhart, 

2011). Studien bestod av 39 personer med mildare symptom av sjukdomen, och de 

delades slumpmässigt in i två grupper där den ena fick dansa tango med en partner och 

den andra fick utöva tango individuellt (a.a). Båda grupperna uppvisade positiva 

effekter, men gruppen som dansade i par uttryckte mer upprymdhet och större intresse 

av att fortsätta dansa. Utvärderingen av deltagarna skedde med hjälp av 

videoinspelningar av deltagarna under studien. Innehåll bedömdes med Bergs 

balansskala direkt innan, direkt efter samt en månad efter studien. De framsteg som 

gjordes återfanns även när en månad hade passerat (Hackney & Earhart, 2011). 

 

2.6 Konstterapins effekter på sociala funktioner 

 

Under en fyra veckor lång period fick 58 patienter i Sverige med olika diagnoser av hög 

grad psykisk problematik delta i ett planerat program innehållande musikterapi, 

kroppsmedvetenhet, arbetsterapi och verbal gruppterapi. (Körlin et al., 2000). Varje 

aktivitet utfördes en till två gånger i veckan. Ett krav för patienternas medverkan var att 

deras tillstånd var stabiliserat, att de gick på regelbunden medicinering och patienter 

som tidigare haft psykos fick endast delta efter att ha genomgått en medicinsk 

utvärdering (a.a). Patienterna fick under den första och sista dagen av studien formulera 

sina problem och personliga resurser samt fylla i tre självskattningsformulär, SCL-90, 

SOC och IIP. Samtliga tre enkäter behandlade frågor som på olika sätt berörde den 

psykiska hälsan och hanterbarheten av den. Enkäterna fylldes även i sex månader efter 

studien avslutats (a.a). Personal och terapeuters bedömningar av patienternas 

förändringar i sociala funktioner och reflektionskapacitet gjordes utan vetskap om 

patienternas självskattningar, och sammanställdes i en “Global rating”. 88 % av 

patienterna fullföljde interventionen. Resultatet visade signifikanta förbättringar i alla 

tre självskattningsformulären, vilka korrelerade väl med personalens Global rating (a.a). 

Över 50 % av patienterna förbättrade förmågan att arbeta med sina inre problem, vilket 

de tidigare inte lyckats med trots medicinering och kognitiv terapi. Sju av dessa 

patienter hade efter studien påbörjat studier eller börjat arbeta, och 18 av dem 

förbättrade förmågan i att hantera relationer. Studien visade också att ju gravare tillstånd 

patienterna hade, desto större framsteg gjordes genom interventionen (Körlin et al., 

2000). 

2.7 Kultur på recept 

Kultur på recept är ett arbete som i dagens läge utförs i projektform och som syftar till 

att undersöka huruvida patienter med lättare eller måttliga symptom av psykisk ohälsa i 

form av stress, lättare depression, nedstämdhet och/eller diffus smärta kan bli stöttade i 

en rehabiliteringsprocess samt undvika sjukskrivning med hjälp av kulturella aktiviteter 

(Kultur på recept motion 2012/13::SO356). Projektet startades på uppdrag av 

Socialdepartementet och Kulturdepartementet och tog sin början 2009 i Västerbotten 

och Skåne. I Skåne startade det som ett samarbete mellan Region Skåne och 

Helsingborgs stad och med tiden utvecklades Skånemodellen. Den bygger på att 

patienter med psykisk ohälsa får kulturella aktiviteter förskrivna på recept av en läkare. 

Idag sprids konceptet över Sverige och flera orter runtom i landet har börjat införa 

pilotprojekt som Kultur på recept, för att undersöka huruvida kulturella aktiviteter kan 



 

5 

 

 

 

komplettera den traditionella vården (a.a). Det har också uppkommit andra 

verksamheter som hämtat inspiration från Kultur på recept och Skånemodellen och som 

utför liknande arbete, med skillnaden att vårdpersonal rekommenderar kulturaktiviteter 

till patienterna istället för att läkare förskriver dem (Kulturrådet, 2015). 

2.8 Skånemodellen 

 

Inför att uppdraget från Regeringen om att Kultur på recept skulle genomföras i Skåne, 

skapades grupper som ansvarade för olika områden inom projektet. Nedan följer 

benämningar på arbetsrollerna inom grupperna samt vilken yrkestitel personen i fråga 

hade utanför projektet (Berg, 2011). 

Styrgrupp: 

Ordförande (Utvecklare inom Kultur och hälsa) 

Budgetansvarig (Hälso- och sjukvårdsstrateg) 

Ansvarig för stadens insatser (Strategisk utvecklare i Kulturförvaltningen) 

Ansvarig för vårdcentralens insatser (Verksamhetschef på vårdcentralen) (Berg, 2011). 

Projektledning: 

Projektledare som ansvarade för planering och uppföljning av projektet, projektledning, 

kompetensutveckling, marknadsföring, kommunikation och fakturahantering. 

Projektledaren var i detta fall sekreterare i styrgruppen (a.a). 

Kulturkoordinator/dramapedagog som ansvarade för planering och genomförande samt 

uppföljning av kulturaktiviteterna, kommunikation med deltagare och utvärderare samt 

praktiska arrangemang vid utbildningar och möten (Berg, 2011). 

Vårdkoordinator (kurator på vårdcentral) som ansvarade för koordinering av 

resursteamets insatser vid rekrytering av deltagare, kommunikation med 

kulturkoordinator och projektledare samt insamling och utdelning av enkäter vid 

utvärdering (a.a). 

Samtliga i grupperna hade kompetens inom och var väl insatta i vården och/eller 

kulturområdet. Dessa två grupper hade inför projektet ett tätt samarbete för att utbyta 

kunskaper och erfarenheter, i syfte att göra modellen slagkraftig och för att försäkra sig 

om att de deltagande patienternas hälsotillstånd låg på en passande nivå för projektets 

syfte. En passande nivå innebar att patienterna inte hade för grava psykiska tillstånd för 

att delta, men att det fanns en hälsoproblematik som orsakade långtidssjukskrivning 

(Berg, 2011). 

Tillsammans bildade grupperna ett resursteam med tillsatta personer från 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, som diskuterade vilka patienter som ansågs 

lämpliga för projektet. Vårdkoordinatorn i projektledningen hade rollen som ordförande 

i resursgruppen, vilket innebar att det skapades en naturlig kontakt mellan projektet och 

resursteamet (a.a). 

Patienternas diagnos och situation diskuterades av resursteamet, varpå en läkare 

förskrev ett recept till de patienter vars diagnos ansågs vara passande för projektets syfte 

(Berg, 2011). Detta innebar att patienterna inte hade för grava tillstånd, men att den 

psykiska ohälsan var på en sådan nivå att sjukskrivning var aktuell eller under risk. De 

tillfrågade personerna fick sedan ta ställning till om de ville delta. Sammanlagt deltog 

24 personer i studien. Aktiviteterna pågick två till tre gånger i veckan under 10 veckor 

och deltagarnas synpunkter och tankar efterfrågades löpande, både under aktiviteterna 

men också på möten som hölls regelbundet (a.a). Aktiviteterna som erbjöds var bland 

annat naturvandringar, museibesök, fotoutställningar, teaterbesök och historiska 
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vandringar, sång, poesi, prova på att spela instrument, drama och pilflätning (Berg, 

2011). 

Utvärderingen utfördes genom observationer, intervjuer och enkäter. Enkätresultaten 

visade att gruppen innan projektets start hade lågt välbefinnande samt 

smärtproblematik. I observationen deltog forskaren som deltagare i åtta av aktiviteterna, 

elva av deltagarna intervjuades och en fokusgruppsintervju utfördes med resursteam och 

kulturpedagoger. (a.a). 

Utvärderingen av pilotprojektet i Helsingborg visade att deltagarna upplevde 

deltagandet som positivt och att de vuxit på ett personligt plan, att de kunnat lämna 

bilden av dem själva som sjuka och istället fokusera på det friska inom dem (Berg, 

2011). De visade för sig själva att de klarade av saker som de inte trodde att de kunde 

och flera av dem ansåg sig fått ett ökat välbefinnande då de lyckats bryta sin isolering 

och börja träffa andra människor. (a.a). Från personalens sida uttrycktes det positiva 

meningar om projektet trots att det rått en viss förvirring angående roller och 

arbetsuppgifter till en början. Vid initieringen av projektet förekom det olika nivåer av 

engagemang hos vårdpersonalen där vissa ansett det låtit spännande medan andra varit 

avståndstagande (Berg, 2011). 

 

2.9 Diffusion of Innovations Model – att införa en ny idé i en organisation 

 
Diffusion of Innovations Model är en modell som kan beskriva den tidsprocess det tar 

för en innovativ idé att förankras hos de involverade parterna (Rogers, 1995). 

Engagemang om att genomföra en idé i en organisation kan spridas långsamt bland de 

olika avdelningarna, avta eller fastna hos en sektion eller spridas snabbt genom hela 

organisationen som en dominoeffekt. Förankringen sägs gå i fem steg: Medvetande, 

intresse, utveckling, prövning och godkännande (a.a). Denna modell är lämplig att 

applicera på Skånemodellen och den process där det nya konceptet skulle presenteras 

för de inblandade. Engagemanget i resursgruppen varierade i början men i helhet fanns 

en överenskommelse att tillsammans sprida en positiv bild av projektet (Berg, 2011). 

Det rådde meningsskiljaktigheter mellan läkare om projektet där vissa ansåg det vara 

spännande medan andra tog avstånd från idén (a.a). Med andra ord förekom det att 

engagemanget var lågt för vissa läkare under medvetandeprocessen, vilket i praktiken 

kan innebära att processen att sprida den nya idén gick långsamt. De läkare som ansåg 

detta vara spännande kunde ha underlättat processen genom att ha visat intresse och 

därmed låtit idén utvecklas.  
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5. Motivering till studien 
Då Kultur på recept och liknande verksamheter har startat upp på flera orter i Sverige, 

kan det innebära att andra orter och regioner blir intresserade av att påbörja och driva 

egna projekt på lokala vårdcentraler och andra enheter. Av den anledningen kan det 

underlätta för de orter som påbörjar ett projekt, att ha vetskap om vad som tidigare 

gjorts och hur det har fungerat. Därför är det relevant att samla projektledares 

erfarenheter av att medverka i projekt där kulturella aktiviteter förskrivs eller 

rekommenderas till patienter. 

 

6. Syfte 
Att undersöka projektledares erfarenheter av att initiera och implementera ett Kultur på 

recept-projekt samt liknande kulturell verksamhet i hälso- och sjukvården.  

 Hur har planering och genomförande av projekten gått till? 

 Vilka är erfarenheterna av att starta upp en verksamhet utifrån ett nytt koncept? 

 

7. Metod 
Studien genomfördes med semistrukturerade telefonintervjuer med fyra respondenter. 

Syftet med studien var att undersöka och förstå projektledares erfarenheter och 

reflektioner av att starta projekten samt undersöka huruvida respondenterna förhåller sig 

till KASAM, Känsla av sammanhang. Det undersöktes även hur mottagandet av idéerna 

till projekten och implementeringarna av dessa kunde kopplas till Diffusion of 

Innovations Model. En kvalitativ ansats blev därför ett naturligt val då denna metod gör 

det möjligt att fånga upp synpunkter (Trost, 2001) som kan bli utelämnade i exempelvis 

en enkät. Med enskilda semistrukturerade intervjuer stannar all information mellan 

forskaren och respondenten (a.a), vilket kan underlätta för respondentens berättande då 

ingen utomstående kan ta del av det som sägs. När intervjun är semistrukturerad lämnas 

det plats till övriga reflektioner och ger respondenten möjlighet att tillägga detaljer som 

kan vara viktiga för berättandets innehåll. Detta är viktiga aspekter att ta hänsyn till då 

studiens syfte var att undersöka projektledares egna erfarenheter. Metoden öppnar även 

upp för följdfrågor om forskaren skulle finna det nödvändigt (Trost, 2001).  

 

7.1 Tillvägagångssätt 

 

Inför studien gjordes efterforskningar på Kultur på recept-projekt och andra 

verksamheter där kulturella aktiviteter rekommenderades av vårdpersonal runtom i 

Sverige. Rapporter från de projekt som hittades lästes igenom för att få information om 

projektens tillvägagångssätt, målgrupp samt hur projekten utvärderats. Vid detta 

undersökningsarbete upptäcktes det att det fanns projekt och verksamheter som inte 

kallades Kultur på recept, men som inspirerats av Skånemodellen och utvecklat egna 

projekt med enda skillnaden att vårdpersonal rekommenderade kulturaktiviteter, istället 

för att läkare förskrev dem. Då projekten i övrigt utfördes med liknande 

tillvägagångssätt, hade samma syfte och vände sig till samma målgrupp samt 

utvärderades med olika metoder, togs beslutet att dessa verksamheter var lika 

intressanta att undersöka som de ordinära Kultur på recept-projekten. Projektledare för 

några av projekten kontaktades antingen via telefon eller E-mail för frågan om det fanns 

möjlighet för dem att ställa upp på en intervju angående deras erfarenheter av att 



 

8 

 

 

 

samverka i projekten och hur de gått till väga. När medverkan godkänts och dag och tid 

för intervju bokats, skickades information om studien och dess syfte omgående via mail 

till respondenterna. De fyra personerna som godkände medverkan i studien bestod av 

projektledare och processledare som antingen medverkat i projekt tidigare eller var 

aktiva inom projekt eller verksamhet i dagsläget. Forskaren utformade intervjuguiden på 

egen hand utifrån syftet som undersökningen ämnade att besvara. På grund av tidsbrist 

utfördes inga pilotintervjuer. Samtliga intervjuer skedde via telefon och innan varje 

intervju startades och diktafonen slogs på, presenterades syftet med studien en gång till i 

syfte att försäkra att respondenten erhållit all nödvändig information. Respondenterna 

fick även utrymme att ställa frågor om något var oklart innan intervjun startades. 

Intervjuerna bestod av 17 frågor och tog mellan 30 och 40 minuter att genomföra. 

 

7.2 Analysmetod 

 

Intervjuerna utfördes via telefon och spelades in med diktafon. Vid analysen lyssnades 

intervjuerna av två gånger varefter de transkriberades. Därefter skrevs texterna ut i flera 

exemplar för att med olika färger kunna märka ut olika teman och perspektiv. Texterna 

lästes flera gånger i syfte att få en djupare uppfattning av vad som hade sagts under 

intervjuerna, för att sedan analyseras med ett induktivt förhållningssätt. Med detta 

menas att forskaren inte har förutfattade tankar rörande innehållet innan analysens 

början, utan utgår från ett nollställt läge för att sedan se vad som hittas (Hartman, 2001). 

De teman och teorier som hittades och valdes ut kom sedan att utgöra resultatet.  

 

7.3 Forskningsetiska överväganden 

 

Det var av stor vikt att respondenterna innan telefonintervjuerna kände sig väl 

informerade om studiens tillvägagångssätt och syfte (informationskravet) (Kalman & 

Lövgren, 2012) samt att deltagandet var frivilligt och kunde när som helst avbrytas 

(samtyckeskravet) (a.a). I ett informationsbrev som sändes ut innan intervjuerna gavs 

det tydlig information om att deltagandet skedde anonymt och att enbart forskaren 

skulle ta del av forskningsmaterialet (konfidentialitetskravet) (Kalman & Lövgren, 

2012). Det informerades också om att det material som framkom genom studien enbart 

skulle användas till just detta arbete och inte under några omständigheter spridas eller 

delas i annat syfte (nyttjandekravet) (a.a). Information gavs om att den färdiga 

uppsatsen skulle publiceras i DiVA, en databas för skrivna publikationer av forskare, 

lärare och studenter. Det framgick också i informationen att alla ljudupptagningar skulle 

raderas efter analysprocessen och att de transkriberade intervjuerna skulle makuleras 

efter färdigställt resultat. 

8. Resultat 
Intervjupersonerna i denna undersökning bestod av fyra personer som är och/eller varit 

projektledare eller processledare för projekt och verksamheter där patienter via sin 

kontakt med vården fått förskrivna kulturella aktiviteter, alternativt fått dem 

rekommenderade. En av respondenterna bedriver inte längre ett projekt utan en fast 

verksamhet och skulle därför benämnas processledare, men för att underlätta språket 

och undvika identifiering, kommer samtliga i denna resultatpresentation att kallas 

projektledare. Av samma anledning kommer hens arbete att som de andras benämnas 

som projekt, och inte fast verksamhet. De projekt som personerna varit ansvariga för 

skiljer sig i storlek, omfattning och struktur samt är placerade på olika orter och 
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regioner runtom i Sverige. Två av projekten är direkt kopplade till Kultur på recept 

medan två följer samma koncept gällande länken mellan patienter i vården och erbjudna 

kulturaktiviteter, men aktiviteterna rekommenderas istället för att förskrivas. Alla 

projekten har utvärderats eller är under pågående utvärdering. 

8.1 Planering och projektstart 

 

Initiativen till att starta upp projekten kom från olika personer och aktörer, men alla 

initiativtagare hade gemensamt att de inspirerats av Skånemodellen och hur de i den 

regionen skapat en länk mellan patienter med lätt eller måttlig psykisk ohälsa och 

smärtproblematik, och kulturlivets aktiviteter. 

 

“När detta kom fram började det lägga sig ett frö i vårat huvud, och sen planerade vi 

och sökte pengar för detta. Och sen när det fanns pengar, då körde vi igång”. 

 

 Initiativen kom i två fall från den politiska nivån inom landstinget och i ett annat fall 

från två personer som länge arbetat med kultur och hälsa inom landstinget. Ett fjärde 

projekt lyftes fram av en socionom och en arbetsterapeut med konstnärsbakgrund som 

ville med skapande aktiviteter öka välbefinnandet hos unga flickor med psykisk ohälsa. 

Då detta inte var möjligt, ändrades målgruppen till kvinnor i arbetsför ålder som varit i 

kontakt med vården på grund av psykisk ohälsa. Tre av de fyra projekten utgick från 

Skånemodellen och anpassade sedan upplägget efter ortens/regionens förutsättningar, 

medan de som var involverade i det fjärde projektet skapade en egen plan från grunden. 

Två tog fasta på aspekten om jämlik vård för alla, vilket resulterade i att verksamheter 

startades upp samtidigt på flera vårdcentraler och orter runtom i länen, något som skilde 

sig från Skånemodellen där en vårdcentral bedrev verksamheten. 

 

8.2 Kulturaktörers och vårdpersonalens inställning till konceptet 

 

Mottagandet av de presenterade idéerna togs väl emot av ledning och kulturaktörer i alla 

projekt, men i två av fallen fanns det en viss skepticism från vårdenheterna. En tredje 

uttryckte att hen trodde det skulle krävas mer övertalning från dessa än vad det gjorde, 

vilket kan tolkas som att det fanns en bild av att vården nödvändigtvis inte behövde vara 

öppen för konceptet. Med utgångspunkt från Diffusion of Innovations-modellen kan 

dessa företeelser leda till en tidsförskjutning vid implementeringen av projektet. 

 

 “...och som jag ser det, jag känner, det här är ju mina högst personliga uppfattningar, 

att det är inte helt enkelt att komma in i vården, för jag upplevde att det sågs på med en 

form av skepticism.” 

 

“...det som jag kanske då inte insåg, detta är ju självklart för mig...det var väl vården 

mest som tyckte att njaaa, är det här verkligen något, kultur, vad är detta med kultur 

och vad kan detta leda till, blir det några resultat och så.” 

 

Tre av de fyra projekten fick igenom förslaget till de tänkta vårdenheterna, i det fjärde 

fallet uttryckte vårdpersonalen att de inte hade berättigande att rekommendera 

aktiviteterna till patienterna. Istället fick foldrar innehållande information om projektet 

läggas ut på vårdcentralerna och de intresserade patienterna fick själva ta kontakt med 

de ansvariga för projektet. 
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8.3 Målgrupperna 

 

Målgrupperna för de olika projekten var i stort sett desamma: personer med psykisk 

ohälsa i form av lätta/medelsvåra depressioner, ångest, utbredd eller generell smärta och 

utmattningssyndrom. Personerna i målgruppen var antingen sjukskrivna för dessa 

besvär eller riskerade att bli sjukskrivna på grund av den psykiska ohälsan. Ett projekt 

skilde sig en aning från mängden då det endast riktade sig mot kvinnor. Syftet för 

samtliga projekt var att främja patienternas psykiska och fysiska hälsa, minska stress, 

bryta isolering, väcka lust och glädje och förebygga sjukskrivning hos de som var i 

riskzonen för detta samt förkorta sjukskrivningarna för de personer som redan var i den 

situationen. 

 

8.4 Genomförande 

8.4.1 Finansiering 

 

För att genomföra projekten ansöktes det om ekonomiska medel vilket i alla fyra fallen 

beviljades av de landsting och regioner där projekten skulle utföras. Ett av projekten 

fick även medel från Försäkringskassans Sjukskrivningsmiljarden samt statliga medel. 

Beloppen till de olika projekten har varierat från 30 000 kronor till 100 000 kronor per 

grupp och aktivitetsperiod. Två grupper bestod av 7-10 personer och aktivitetsperioden 

varade för samtliga grupper i 8-10 veckor.  

8.4.2 Arbetsroller  

 

I två av projekten fanns en beslutande styrgrupp och en arbetsgrupp. I styrgruppen 

ingick beslutsfattande personer som i de olika projekten kunde bestå av roller som 

regional utvecklingschef, folkhälsoplanerare, projektledare, hälso- och sjukvårdsstrateg, 

vårdcentralschef och rehabkoordinator. I arbetsgrupperna förekom rollerna 

projektledare, kulturkoordinator, rehabsamordnare och representanter från kulturlivet. 

Denna grupps roll var att praktiskt föra projektet framåt. I två av projekten hade 

projektledarna även rollen som kulturkoordinator. I ett av projekten var det tre personer 

som stod för all planering och genomförande av aktiviteter och i detta fall var 

projektledaren länken mellan kulturaktörerna och vårdcentralen. Det förekom också att 

kulturaktörer hyrdes in eller skrevs in i projektet på avtal. I ett fall anställdes det också 

förstärkning från kommunikationsenheten i syfte att förankra projektet hos 

vårdpersonalen och de som skulle rekrytera deltagare. 

8.4.3 Aktiviteter 

 

De aktiviteter som erbjöds i de olika projekten hölls sammanfattningsvis 1-2 gånger i 

veckan under 8-10 veckor och pågick vid varje tillfälle 2-3 timmar. De bestod i de flesta 

fallen av ett flertal konstarter som sång, drama, spela instrument, musik, måleri, arbeta 

med lera, litteratur, gå på utställningar och bibliotek samt aktiviteter med natur och 

trädgård. I ett av projekten utfördes endast skapande aktiviteter som måleri, gips och 

keramik. Två av respondenterna nämnde två regler som fanns i projekten. Den ena var 

att deltagarna vid inskrivning i projektet lämnade rollen som patient och benämndes 

istället deltagare. Den andra var att lämna samtal om sjukdomsbilder utanför dörrarna 

till där aktiviteterna ägde rum i syfte att fokusera på möjligheter och det friska. Genom 
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att ge deltagare möjlighet att känna sig friska trots olika grader av psykisk ohälsa, kan 

det göras en tolkning att tanken om KASAM funnits med som ett av personalens 

redskap att främja deltagarnas hälsa. 

 

Anledningarna till att dessa aktiviteter valdes skiftade något mellan projekten. Två 

projektledare tryckte på att utbudet var baserat på forskning och på vad som visat sig ha 

positiv inverkan på människors välbefinnande och hälsa. Ett annat skäl till utbudet var 

att testa en bredd av aktiviteter när projektet ändå var nystartat för att se vad som 

fungerade och gick att arbeta mer med senare, men med utgångspunkten att det skulle 

handla om skapande och vara lagom utmanande. Ett annat projekts aktiviteter baserades 

på initiativtagarnas egna ämnesområden och erfarenheter, då det var de själva som 

agerade ledare. 

8.4.4 Att rekrytera deltagare 

En faktor som nämndes som spelade in vid rekryteringen av deltagare var 

vårdpersonalens inställning och roll i att presentera konceptet för patienterna, då de var 

de marknadsförare av projektet. 

 

 “Ska säga en sak, jag tror det var svårare för dom som jobbar inom vården att erbjuda 

kultur på recept än att få tag på deltagare...att när jag skickar en patient, kommer de 

tillbaka och inte mår väl, då blir man kanske inte så alert på att föreslå Kultur på 

recept, men kommer man tillbaka och säger att de mår jättebra, då plussar det på att 

det här var nåt bra, och då rullar det på kan man säga.” 

 

 I ett av projekten där ingen rekommendation skedde av vårdpersonal utan 

informationen om konceptet skedde via formulär som placerades på en vårdcentral, 

ansåg projektledaren att detta tillvägagångssätt kan ha påverkat det något låga antalet av 

intresserade patienter som tog kontakt. Företeelsen visar att vårdpersonalen inte helt 

befunnit sig i intressestadiet enligt Diffusion of Innovation-modellen och att deltagarnas 

respons efter genomförandet spelat en stor roll för huruvida konceptet skulle nå stadiet 

för godkännande hos personalen. En projektledare beskriver att de från vårdpersonalen 

också fått berättat att många patienter känt sig sedda och bekräftade när de blivit 

erbjudna att delta i projektet.  

 

“...då har vi fått svar tillbaka från vården att patienten är glad och känner hopp, känner 

sig sedd och bekräftad och att den hittar en möjlighet till skillnad från till exempel 

arbetsträning eller ett arbete.”  

 

8.5 Utvärdering 

8.5.1 Respons från personal 

 

Det framkom i ett av projekten, att man upplevde en viss oklarhet över de olika 

arbetsrollerna på grund av att projektet var nystartat och att alla uppgifter och roller inte 

var helt etablerade. Sammanfattningsvis har de personerna som haft olika arbetsroller i 

projekten ändå haft en positiv bild. Ord som spännande, givande, viktigt och roligt är 

återkommande beskrivningar när de fyra projektledarna återger sin bild av aktörernas 

upplevelser. En projektledare uppgav att kulturaktörerna anser att detta är en 

meningsfull verksamhet då de ser att projektet har haft betydelse för de människor de 
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träffar, samt att det är ett bra komplement till annan behandling och att det tillför något 

som annars kan vara svårt att hitta i samhället. Det har även framkommit en synpunkt 

om att de personer som arbetat med detta ser det som positivt att få tänka utifrån nya 

arenor för att kunna påverka ohälsan och sjukskrivningarna, samt att de som arbetar som 

kulturaktörer får möjlighet att utveckla sina kärnämnen. Projektledare samt 

kulturaktörer från ett av projekten angav att de blivit positivt överraskade av resultaten 

som utvärderingen av projektet visat, vilket ledde till en vilja att fortsätta och fördjupa 

projektet. 

8.5.2 Respons från deltagarna 

 

Det har förekommit att patienter varit mindre nöjda, i en av projektutvärderingarna 

ansåg en av 54 att deltagandet tagit mer energi än vad det gett och i ett annat projekt 

inträffade det att deltagare avslutat deltagandet innan projektet avslutats. Samtliga 

projektledare uppgav dock att responsen från deltagarna i överlag varit positiv. 

 

“Förväntningar som man anger inför start: att få träffa andra, lära sig något nytt, hitta 

kraft och glädje, tillhörighet, tillhöra en grupp och så visar det sig genom svaren att de 

här förväntningarna har uppfyllts.” 

 

 “(…)De var också såhär lite lyriska. Lite nykärt”.  

 

”(…).det är sådana här solskenshistorier som man egentligen skulle höra dem själva 

berätta.” 

 

”(…).flera gånger hör vi: kan vi inte få göra om det här? Det här var så roligt! Och 

man ser att det ökar välbefinnandet. Det är fantastiskt.”  

 

En av projektledarna tryckte också på att deltagarna uppgett att de känt en trygghet i 

gruppen, att det varit ett tillåtande klimat som gjorde att de kunde vila från den rådande 

aktiviteten utan att det ifrågasattes. I samma projekt menade projektledaren att 

deltagarnas sociala nätverk utvidgats och att de självmant tog kontakt med varandra och 

stämde ofta träffar innan aktiviteternas början. Projektledare från två av projekten 

nämnde att deltagare uppgett att de med hjälp av projektet brutit sin isolering och 

därefter förbättrat sin livssituation i form av återgång till arbete och djupare relationer 

som i ett fall slutade i giftermål. Det framkom även att patienter uttryckt att de visat för 

sig själva att de klarade av mer än vad de trodde.  

 

“Det vet jag från en grupp som nämnde det här, att jag skulle aldrig tänkt att jag skulle 

våga vara med i en teater. Men ändå stå där, säga en replik, agera utifrån en annan 

roll (…)  

8.5.3 Hälsofrämjande arbete i rehabiliterande behandling 

 

Samtliga projektledare ansåg att Kultur på recept och verksamheter som via vården 

rekommenderar kulturaktiviteter till patienter är hälsofrämjande på ett eller annat sätt, 

dock uttryckte majoriteten att det främst handlade om rehabilitering.  

 



 

13 

 

 

 

“Jag ser det mer som att det är kulturunderstödd rehabilitering och inte bara ett 

hälsofrämjande projekt. Visst ingår det också att vara i kulturen, vara i grupp, träffa 

människor i samma situation - det är hälsofrämjande. Men det beror ju på vem man 

pratar med också, vad man lägger tyngden på.” 

 

 “(…) det är väl hälsofrämjande, det är det på ett vis. (…), däremot får man det ju i ett 

sammanhang där man fått en diagnos, psykisk ohälsa, utmattningssyndrom. Man har en 

problematik, och då är det ju inte hälsofrämjande (…) men just det att sätta fokus på det 

friska, att se vilka möjligheter man har.”  

8.5.4 Kartläggning av intresse och behov 

 

Två av respondenterna har startat upp projekt på flera orter samtidigt. En av dem 

nämnde en idé om att i framtiden göra en kartläggning över intresset hos olika 

vårdcentraler för att först vända sig till dem som hade störst intresse. Anledningen till 

att detta inte gjorts var aspekten om jämlik vård för alla och att patienter runtom i länet 

skulle tilldelas samma möjlighet att delta i aktiviteterna oavsett ort. Därför tillfrågades 

alla vårdcentraler samtidigt. Det uppgavs även att försäkringskassans 

sjukpenningssiffror undersökts och använts som underlag för att kunna urskilja de 

geografiska områden som var i störst behov av interventionen, för att sedan starta upp 

projekt på dessa orter. 

 

8.6 Viktiga komponenter vid uppstart och genomförande av Kultur på recept eller 

liknande verksamhet 

 

8.6.1 Nära samarbete och relationer  

Två av respondenterna uppgav nära relationer med samarbetspartners som två viktiga 

grundstenar.  

 

“...det kan jag också säga, att det som jag tror är jätteviktigt, det är att man har en nära 

relation med rehabsamordnarna...och peppa dem och ha en bra relation, och det gäller 

alla lägen egentligen för har man en relation så att man visar att man är där, då känns 

det lättare för dem att bryta vallen.” 

 

 En annan respondent uttryckte att det är viktigt att fånga in signaler från samtliga som 

är involverade i arbetsprocessen och att alla har rätt att komma till tals, oavsett om det 

rör sig om deltagare, kulturaktörer eller vårdpersonal. Detta för att kunna förbättra 

verksamheten samt få vetskap om vad som redan fungerar. 

8.6.2 Förankring 

 

En projektledare påpekade vikten av att få aktiviteterna utskrivna på recept i syfte att 

förstärka legitimiteten av arbetet. 

 

 “...jag tror att i Skåne där man har förankrat det här i vården och bland professionella 

kulturskapare och aktörer, så blir det en helt annan sak...Det som jag tyckte var så fint 

med Skåne var att de fick ett recept precis som när man skriver ut citodon eller vad det 

kan vara...så skriver man också ut Kultur på recept och vad det är, för det ger 

legitimitet på ett helt annat sätt”.  En annan uttryckte: 
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 ...om det bara är en läkare och nån kurator som tycker att det är en bra idé, då blir det 

ju trögt”.  

 

Det uppkom också från en projektledare att om hen skulle genomföra ett projekt igen, 

skulle förankring inom vården vara av större vikt samt arbeta med vårdcentraler som är 

genuint intresserade.  

 

Det är ju ingen idé att jobba ihop med en vårdenhet i ett sammanhang där läkarna som 

är med tycker att det här är lull lull, då kommer vi ju ingen vart. Då är det ju 

meningslöst, eller då måste man ju gå till en annan vårdenhet eller annat upplägg som, 

man måste ju vara med på det.” 

 

 En annan respondent ansåg att långsiktighet i planerande, genomförande och tydliga 

milstolpar på vad som skulle göras var viktigt. Det nämndes av två respondenter att det 

tar ofta längre tid än beräknat att förankra idén att vårdpersonal ska skriva ut eller 

rekommendera kulturaktiviteter till patienterna, och en av projektledarna uttryckte att 

det också tar lång tid för den involverade personalen att sätta sig in i de nya 

arbetsuppgifterna. 

8.6.3 Anpassa efter förutsättningar och behov 

 

En av respondenterna uttryckte vikten av att grunda arbetet på den forskning som finns 

tillgänglig i syfte att skaffa belägg för de insatser som planeras genomföras. En annan 

nämnde att det var viktigt att först undersöka vilka behov som finns inom vården och 

sedan anpassa projektet och kulturaktiviteterna efter detta.  

“(…)utan hitta behovet i vården som kultur önskar fylla, inte liksom att frälsa eller läka 

på kultur. Det tror jag det är viktigt att man ser det för, man tänker på behoven och inte 

på vad kulturaktörer gärna skulle vilja göra. Det är viktigt att hålla sig i hälso- och 

sjukvårdsfrågor tror jag, om man vill göra det långsiktigt. Annars tenderar det att bara 

bli en kul grej som man bara gör nån gång.” 

 

En av respondenterna nämnde att det innan uppstart av ett projekt är fördelaktigt att se 

över de lokala förutsättningarna.  

 

“...sen tror jag man måste titta på hur de lokala förutsättningarna ser ut och därför kan 

man inte alltid följa någon annans mall, utan man måste titta hur det ser ut precis där 

man ska göra det.”  

 

En annan projektledare menade också att det är viktigt att ta fram ett eget sätt att arbeta. 

 

“...de (i Skåne) tog fram en modell som vi jobbade efter, inte till 100 % men nästan. För 

det är så viktigt att vi måste ju implementera på vårt sätt för allt ser ju inte likadant ut 

som i Helsingborg.” 

 

9. Diskussion 
 

9.1. Resultatdiskussion 
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Syftet med studien var att undersöka projektledares erfarenheter av att initiera och 

implementera Kultur på recept eller liknande verksamhet inom hälso-och sjukvården.  

Samtliga projekt i denna studie hade gjort en noggrann planering, men förankringen i de 

olika enheterna skiftade. Det som verkar ha varit en underliggande faktor till att 

processen att starta upp flera av projekten drog ut på tiden, var att personal vid 

vårdenheterna inte var lika engagerade som initiativtagarna. Detta skulle kunna bero på 

att kultur och hälsa som forskningsområde fortfarande är nytt och behöver mer tid och 

ytterligare forskning för att kunna bli etablerat såsom medicinska områden.  

Processen att implementera projektet i vården kan beskrivas och förklaras med hjälp av 

Diffusion of Innovations-modellen genom att läkarnas och vårdpersonalens intresse 

tycks ha påverkat den riktning projekten utvecklats i. För vissa har engagemanget bara 

nått medvetande-stadiet vilket då har bromsat implementeringsprocessen och därmed 

har förankringen, som intervjupersoner i denna studie ansåg vara en viktig grundsten, 

tagit längre tid än beräknat samt påverkat urvalet av deltagare. En respondent talade om 

en idé att göra en kartläggning över intresset hos vårdcentraler, för att starta upp 

samarbeten i första hand där intresset och engagemanget var som störst och på så vis 

underlätta förankringen av projektet. Enligt Diffusion of Innovations-modellen skulle 

målet med snabb förankring kunna möjliggöras på detta sätt, då processen mellan 

medvetenhet och godkännande skulle kunna förkortas. 

Tre av projekten utgick från Skånemodellen och anpassade sina egna projekt efter 

lokala förutsättningar. Detta framgår tydligt i val av samarbetspartners, arbetsroller, 

arbetsuppgifter och aktiviteter som alla genomsyrades av Skånemodellen. Med tanke på 

den respons som visades från arbetspersonalen, verkar Skånemodellen vara en 

framgångsrik mall att utgå från vid uppstart av ett projekt trots att det hos vissa rått en 

viss förvirring kring arbetsuppgifterna. Deltagarna i de fyra respondenternas projekt 

verkar ha uppnått liknande resultat som deltagarna i Skånes pilotprojekt. Dessa var 

bland annat ökad glädje och välbefinnande, bruten isolering och en starkare tro på sig 

själv. Deltagare hade enligt flera respondenter angett att dessa vinster kommit från att 

utföra meningsfulla aktiviteter tillsammans med andra i en positiv atmosfär. Detta 

stämmer bra överens med Anthonys & Farkas (1994) teori som menar att dessa faktorer 

har en avsevärd påverkan på tillfrisknande hos personer som lider av psykisk ohälsa. 

Liknande resultat har visats i en studie av Körlin et. al (2000), där kapacitet att arbeta 

med inre problem och förmåga att hantera relationer förbättrades signifikant hos en 

grupp patienter med hög grad av psykisk ohälsa efter deltagande i konstterapi. Flera 

patienter hade efter den studien återgått till arbete och studier, vilket går i linje med 

projektledarnas erfarenheter av deltagares framsteg, där välbefinnandet ökat och 

isolering brutits vilket möjliggjort återgång till ett normalt liv. Att kulturella aktiviteter i 

grupp kan minska känslor av ensamhet visade sig i en av projektledarnas beskrivningar, 

där deltagare på egna initiativ tagit kontakt med varandra och bestämt möten utanför 

projektets ramar. Detta visade sig även vara en effekt av en studie med körsång för äldre 

personer i Washington D.C. (Cohen et. al, 2006). Då deltagarna enligt projektledarna 

har upplevt aktiviteterna som meningsfulla och hälsofrämjande samt att de fått 

möjlighet att fokusera på möjligheter och det friska, kan det tolkas som att KASAM har 

varit en närvarande del i projekten. 

 

9.2 Metoddiskussion 

 

Till en början syftade detta arbete till att intervjua personer i en annan målgrupp inom 

området Kultur på recept, men den undersökningen visade sig väldigt sent in i arbetets 
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gång inte vara genomförbar på grund av yttre omständigheter. Arbetet planerades därför 

om och målgruppen blev istället projektledare, som alla kontaktades för en intervju. 

Byte av målgrupp medförde ändringar i bakgrundsarbete och syfte vilket krävde mycket 

tid.  Den tidsbrist som denna företeelse förde med sig kan ha påverkat arbetet då det inte 

fanns samma tid för bearbetning och justeringar. Detta medförde också mindre tid till 

förberedelse av intervjuerna, vilket visade sig till viss del genom att det uppkom under 

analysen att följdfrågor till vissa påståenden borde ha ställts. Detta är förklaringen till 

varför det under rubriken ”Finansiering” endast står om antalet deltagare i två av 

projekten. På grund av att intervjuerna innehöll frågor som handlade om vad som har 

skett och upplevts tidigare, finns en risk för att respondenterna inte minns detaljer eller 

av misstag uppger felaktig information (Hassan, 2005). 

Då intervjupersonerna befann sig på olika orter med långa avstånd emellan, togs 

beslutet att utföra intervjuerna via telefon. Att inte ha haft någon ögonkontakt med 

personerna som intervjuades kan ha inneburit att viss information misstolkats då 

ansiktsuttryck och gester inte varit synliga. Något annat som stundvis upplevdes som 

problematiskt var att vissa oljud från omgivningen medförde att respondenten fick 

upprepa det som sagts. Detta kan ha lett till omformuleringar av meningar vars innehåll 

kan ha uppfattats annorlunda vid det andra tillfället det yttrades. När intervjuer spelas in 

kan det förekomma att respondenten känner sig obekväm då vetskapen finns om att 

materialet kommer att kunna användas igen (Bryman & Bell, 2005), vilket kan påverka 

intervjun på ett negativt sätt. Detta verkade inte vara något problem hos respondenterna 

som tvärtom uttryckte glädje att få medverka i studien och att de såg fram emot att ta 

del av det färdigställda resultatet. Med tanke på de svar som framkom i intervjuerna och 

den information som gavs, kvarstod det faktum att kvalitativ metod var det enda valet 

då just dessa erfarenheter var vad syftet ämnade att belysa (Bryman, 2011). Om istället 

en enkätundersökning utförts, hade intervjupersonernas möjlighet att uttrycka sig med 

egna ord varit begränsad (Patel & Davidson 2011), vilket då förmodligen gett ett 

annorlunda resultat där viktiga detaljer skulle ha kunnat gå förlorade. 

 

10. Slutsats 
I denna studie har det framkommit att tid, nära samarbeten och relationer, förankring 

och engagerade personer i alla led är viktiga komponenter vid uppstart av ett projekt. 

Samtliga projekt i denna studie har planerats noggrant, men förankringen i dem har 

skiftat. I de projekt där förankringen fungerat bra, har nära samarbeten funnits och 

vårdpersonalen har, om än efter viss övertalning, varit engagerade och trott på 

konceptet. Skånemodellen har i denna studie visat sig vara en lämplig mall att utgå ifrån 

vid uppstart av nytt projekt när det kommer till organisering, arbetsroller och 

samverkanspartners. Detta då deltagare uppgivit till respondenterna i denna studie att de 

erhållit positiva förändringar i hälsa och välbefinnande genom projektet och den 

arbetande personalen har uttryckt att arbetet har varit meningsfullt och viktigt. 

Projektledarna trycker dock på att det är viktigt att anpassa Skånemodellen efter lokala 

förutsättningar samt att samtliga involverade bör vara beredda på att alla processer ofta 

tar mer tid än planerat.   

 

11. Framtida arbete  
Denna studie har gett intressanta resultat som visat på att det finns viktiga delar att ta 

hänsyn till vid initiering och implementering av Kultur på recept och liknande 

verksamheter. För att underlätta dessa processer för personer som är intresserade av att 
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starta upp konceptet på en ort, skulle det vara fördelaktigt att årsvis anordna ett 

seminarium där projektledare, andra inblandade aktörer och intresserade personer träffas 

och utbyter erfarenheter i syfte att stärka varandras arbeten samt ge inspiration och tips 

till de som är intresserade av att starta upp projekt. 
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Bilaga 1. Information om intervjuundersökning - Kultur på recept 

 

Hej!  

 

Mitt namn är Sarah Galfvensjö och jag studerar den sjätte terminen på 

Hälsopedagogiska programmet vid Högskolan i Gävle, med inriktning 

Folkhälsovetenskap. Jag skriver nu mitt examensarbete om Kultur på recept och skulle 

därför vara mycket tacksam om du vill delta i denna undersökning. Jag vänder mig till 

dig för att du varit projektledare för ett Kultur på recept-projekt. 

 

Undersökningen består av en telefonintervju innehållande 10-15 frågor och beräknas ta 

cirka en halvtimme att utföra. Frågorna kommer handla om dina erfarenheter kring hur 

projektet du medverkade i planerades och genomfördes, samt hur du upplevde att olika 

delar i processen fungerade. Genom att samla olika projektledares erfarenheter av att 

starta upp och arbeta med Kultur på recept, kan landsting/orter som ännu inte infört 

detta ta del av sammanställningen för att få inspiration av hur andra gått till väga, samt 

hur metoderna fungerat. Med andra ord kan din medverkan i denna studie bidra till att 

underlätta andra orters uppstarts- och genomförandeprocesser av Kultur på recept. 

 

För att underlätta bearbetningen av materialet kommer samtalet att spelas in. 

Deltagandet är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst. De uppgifter som 

framkommer under intervjun kommer enbart att användas till denna studie och resultatet 

kommer inte att på något sätt kunna kopplas till dig personligen eller den ort projektet 

utförts på, då alla namn är anonyma. Endast jag som forskare kommer att ta del av 

bandinspelningen. Den färdiga C-uppsatsen kommer när den är färdig att publiceras i 

DiVA, en databas för uppsatser och forskarpublikationer skrivna av lärare, forskare och 

studenter.  

 

Vid frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta mig eller min 

handledare: 

 

Sarah Galfvensjö                                                    Handledare: Bodil Zacharoff 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

 

Projektledares erfarenheter av initiering och implementering planerandet av Kultur på 

recept-projekt samt liknande kulturell verksamhet i hälso-och sjukvården 

 

Inledning 

 Kort presentation av mig och utbildning 

 Beskriva studiens syfte och användning (etik) 

 Beskriva hur intervjun kommer att gå till (etik) 

 Är det något du undrar över innan vi börjar? 

 

Planering 

 

1. Varifrån kom tanken att projektet skulle startas upp? 

2. Hur togs den idén emot av de som skulle sätta planen i verket? 

(Kulturarbetare, vårdpersonal, ev tänkt styrningsgrupp etc) 

3. Vid planeringen, utgick ni ifrån någon eller några specifika planeringmodeller 

för hur ni skulle starta upp projektet? Om ja: vilken/vilka? Om nej: Vad utgick 

ni då ifrån? 

4. Vilken var målgruppen för projektet? 

5. Vad var målet/syftet med projektet? 

6. Hur finansierades projektet? 

Genomförande 

 

7. Vilka olika arbetsroller fanns i processen vid planering och genomförande? Hur 

många personer ingick sammanlagt i arbetsprocessen? 

8. Vilka aktiviteter erbjöds? Vad var det som gjorde att just de aktiviteterna valdes? 

9. Hur ofta utfördes aktiviteterna? 

10. Hur fick ni tag på deltagare (patienter) som ville medverka? Lätt/svårt? Vad tror du 

det kan ha berott på? 

11. Hur länge pågick projektet? 

 
 

 

Utvärdering 

 

12. Vad tyckte den arbetande personalen om projektet som helhet? 

13. Hur var responsen från deltagarna? 

14. Tycker du att Kultur på recept kan ses som ett hälsofrämjande projekt? 

15. Är det något eller några medel ni saknat? (ekonomiska medel, personalresurser etc). 

16. Om ni skulle planera och genomföra ett liknande projekt idag, finns det något ni 

skulle ha gjort annorlunda? I sådant fall, vad? 

17. Vad anser du vara det viktigaste att tänka på vid uppstartning och genomförande av 

ett Kultur på recept-projekt? 



 

23 

 

 

 

 

Finns det något du vill tillägga? 

 

Tack för din tid och ditt engagemang! 


