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En kvantitativ enkätundersökning 



Sammanfattning 
 
Syftet med detta examensarbete var att beskriva behandlares attityder och uppfattningar om Kultur på 

recept som rehabiliteringsmetod för patienter med lättare till medelsvår psykisk ohälsa och/eller 

ospecificerad långvarig smärta. Metoden var en kvantitativ enkätstudie. Enkäten distribuerades digitalt 

till 89 behandlare inom primärvården, med möjlighet att remittera till Kultur på recept, och besvarades 

av 32, vilket innebar att bortfallet bestod av 57 personer. Insamlad data bearbetades med deskriptiv och 

jämförande statistik med hjälp av statistikprogrammet Package for the Social Sciences [SPSS], version 

21. Resultatet visade att Kultur på recept framförallt ansågs ha effekt för ökad subjektiv hälsa och 

symptomlindring. Respondenternas kunskapsnivå visade sig ha betydelse för hur effektiv 

behandlingsmetoden uppfattades och i vilken grad de föreslog denna. Resultatet visade också att 

kvinnor erbjöds Kultur på recept i större omfattning än män. Framförallt berodde det på, enligt 

respondenterna, att kvinnor är sjukskrivna i högre grad än män för framförallt psykisk ohälsa men även 

långvarig smärta. Några uttryckte även att intresset för kulturella aktiviteter var större hos kvinnor. 

Slutsatsen är att det är viktigt att behandlare har kunskap om Kultur på recept för att uppfatta 

behandlingsformen som effektiv och vilja remittera till den. Det är också viktigt att föra diskussioner om 

genusperspektiv hos behandlare som kan påverka valet av rehabilitering, samt att vid 

sammansättningen av Kultur på recept ha med en variation av aktiviteter som kan tilltala olika 

intresseinriktningar hos både män och kvinnor.  

 

Nyckelord: långvarig smärta, psykisk ohälsa, remittenter, rehabilitering 

 

 



Summary 

Healthcare professionals’ attitudes and perceptions of Arts on 
prescription as a rehabilitation method  
 
The aim of this thesis was to describe healthcare professionals’ attitudes and perceptions of Arts on 

prescription as a rehabilitation method for patients with mild to moderate mental illness and/or 

unspecific longterm pain. The method was a quantitative survey. The survey was distributed digitally to 

89 primary care professionals, able to prescribe Arts on prescription, and 32 responded. The non-

response was 57 persons. The collected data were analysed using descriptive and comparative statistics 

using the Package for the Social Sciences [SPSS], version 21. The results showed that the method of 

treatment primarily had effect on increased subjective health and symptom relief. The respondents' 

level of knowledge also proved to be important for the perceived effectiveness of the method of 

treatment, and to the extent to which the respondents proposed it. The result also showed that women 

were offered Arts on prescription to a greater extent than men. In particular, it was reported, according 

to the respondents, that women were on sick-leave to a greater extent than men, especially due to mental 

illness, but also due to longterm pain. Some respondents also meant that women have a greater interest 

in cultural activities. The conclusion was that it was important for therapists have good knowledge of 

Arts on prescription, in order to perceive the treatment as effective, and show willingness to prescribe 

it. It is also important with further discussions on gender perspectives among therapists which can 

influence the choice of rehabilitation, and in the composition of Arts on prescription, include a variety 

of activities that might address different interests of both men and women. 
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Inledning 

Rehabiliteringsgarantin infördes 2008 och vände sig till en stor och växande grupp individer i 

yrkesverksam ålder, vilka var sjukskrivna till följd av långvarig, icke-specifik smärta från rörelseorganen 

och/eller lindrig till medelsvår psykisk ohälsa. Landstingen fick genom denna garanti statliga 

stimulansmedel för vissa rehabiliteringsinsatser, i syfte att minska sjukskrivningar och främja 

arbetsåtergång. Rehabiliteringsgarantin avslutades 2015 och efterträddes av en mindre detaljerad 

överenskommelse, vilket ökat primärvårdsenheternas beslutsrätt gällande behandlingsmetoder 

(Socialdepartementet & Sveriges kommuner och landsting, 2016). Idag skiljer det sig åt mellan olika 

landsting och vårdcentraler hur man arbetar med rehabilitering (Socialstyrelsen, 2016b). I Region 

Jönköpings län har Kultur på recept introducerats i syfte att minska ohälsa och sjukskrivning, samt öka 

arbetsåtergången för personer med lättare till medelsvår psykisk ohälsa och ospecifik smärta. Kultur på 

recept är en aktivitetsbaserad gruppintervention där deltagarna får delta i kulturella aktiviteter. Fokus 

ligger på det friska hos dem och på att utforska sina förmågor genom att lämna sin invanda 

bekvämlighetszon. En utvärdering i form av en pilotstudie genomfördes under åren 2014–2016 i Region 

Jönköpings län, och visar att Kultur på recept är en framgångsrik metod för ökad hälsa, minskad 

sjukskrivning och underlättad arbetsåtergång. Rekryteringen av deltagare har skett via remiss från 

sjukvårdspersonal i teamet runt patienten (Jansson, 2016).  

Länskoordinatorn av Kultur på recept B. Ekeberg (personlig kommunikation, 22 september, 2016) 

menar att inflödet av remisser periodvis varit lägre än förväntat, och att det råder stora skillnader mellan 

antalet remisser från de remitterande primärvårdsenheterna. Betydligt fler kvinnor än män deltar i 

Kultur på recept (Jansson, 2016). En tänkbar förklaring kan vara att remittenterna antar att kvinnor är 

mer intresserade av kultur än män och därför föreslår interventionen oftare till kvinnor (Jansson, 2016).  

Behandlare som har möjlighet att remittera utgör en avgörande länk mellan patienterna och Kultur på 

recept, men en litteraturgenomgång av författarna visar att kunskapen om detta mellanled är begränsad. 

Utvärderingar av behandlares allmänna uppfattning av gruppaktiviteter med kulturupplevelser som 

intervention, samt deras syn på remitteringsprocessen och samverkan med kulturaktörer har gjorts i 

Region Skåne (2014a) och Region Östergötland (2016). I Gävleborg (2015) har en utvärdering av 

behandlares uppfattning av ett pilotprojekt med Kultur på recept gjorts med fokus på metodutveckling 

och samverkan. Ett fåtal utvärderingar har utförts av Arts on/Social prescription i Storbritannien (ERS 

and Beacon North Ltd, 2013; Steadman, Thomas & Donnaloja, 2017; Stickley & Hui, 2012;), vilka visade 

att behandlare var positivt inställda till behandlingsformen.   

Vid en litteraturgranskning av Arts on prescription (Bungay och Clift, 2010), framkom att det fanns 

mycket få vetenskapligt granskade artiklar och att det mesta var “grå” litteratur. Jensen, Stickley, 

Torrissen och Stigmar, genomförde år 2016 en litteraturstudie över förskrivning av Arts on Prescription, 

och förskrivning av kulturella aktiviteter, i Sverige, Norge, Danmark och Storbritannien. De 

konstaterade att det fanns lite publicerat material, särskilt i Skandinavien. Trots att begreppen och 

målgrupperna varierar mellan de olika länderna, likaså motiveringen bakom interventionen Arts on 

prescription, kunde de skandinaviska länderna gynnas av de erfarenheter som gjorts av 

behandlingsformen i Storbritannien, menade de.  

 

 

  



Bakgrund 

De senaste åren har sjukskrivning för lindrig till medelsvår psykisk ohälsa ökat, det vill säga 

ångestsyndrom, stressrelaterade psykiska besvär samt lindriga till medelsvåra depressioner (Busch et 

al., 2011). Psykiska sjukdomar och sjukdomar relaterade till rörelseapparaten står för en majoritet, 64%, 

av alla pågående sjukfall (Försäkringskassan, 2016). Psykologiska faktorer kan ha betydelse för 

uppkomsten av icke specifika smärttillstånd (Busch et al., 2011). Dessa tillstånd kännetecknas av smärta 

som inte är kopplat till vävnadsskada och som varat längre än tre månader. Smärtan är generaliserad 

eller lokaliserad till nacke, skuldra eller ländrygg (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2010). 

Behandlare kan uppleva svårigheter med att identifiera och tillämpa lämpliga interventioner för 

patienter med en komplex problematik, såsom smärta och ångest (Nilsing, Söderberg, Berterö & Öberg, 

2013). De behandlingsmetoder som främst rekommenderas idag, vid smärta, är multimodal 

rehabilitering, beteendemedicinska behandlingar kombinerade med fysisk aktivitet samt 

nervstimulering (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2010). Vid lindrig till medelsvår 

depression och ångest rekommenderas framförallt kognitiv beteendeterapi (KBT) och 

läkemedelsbehandling (Socialstyrelsen, 2016a).  

 

Sociala och kulturella aktiviteter som rehabilitering 

 
Remittering till aktiviteter utanför vården, så kallad social förskrivning (Bungay & Clift, 2010), har blivit 

en erkänd metod för att främja psykisk hälsa i Storbritannien, och Arts on prescription (Stickley & 

Eades, 2013) har uppstått som en form av detta. Arts on prescription beskrivs som en katalysator för 

positiv förändring och deltagarna i studien rapporterade ökat självförtroende, förbättrade sociala och 

kommunikativa färdigheter, samt ökad motivation. Vidare beskrev deltagarna upplevelser av att ha fått 

tillgång till nya världar, anta nya identiteter, uppnå eftersträvansvärda resultat, samt vidga sina 

horisonter (Stickley & Eades, 2013.). 

 

Det finns många varianter av Arts on Prescription, vilket ibland även kallas Social Prescription (social 

förskrivning) i Storbritannien. Ett nätverk har etablerats i ett försök till samordning av dessa och avser 

att göra bland annat begrepp och riktlinjer enhetliga. Deras sammanfattande definition av Social 

Prescription är: "Enabling healthcare professionals to refer patients to a link worker, to co-design a 

non-clinical social prescription to improve their health and wellbeing” (University of Westminster, 

Report from the annual social prescribing network conference, 2016). Enligt Steadman, Thomas och 

Donnaloja (2017) innebär begreppet social förskrivning en länk mellan medicinskt och socialt stöd - 

med allmänläkare emellan, vilka förbinder patienter med icke-medicinskt samhällsbaserat socialt stöd, 

genom förskrivning. Hutt (2017) menar att allmänläkare ofta är de huvudsakliga remittenterna, men 

mötet och samrådet mellan läkare och patient har fått mindre uppmärksamhet i utvärderingar av social 

förskrivning. En orsak är, enligt Hutt, att allmänläkare ofta är svåra att nå med forskargrupper, och 

konstaterar att mer arbete krävs på detta område. 

 

De senaste 20 åren har intresset för Kultur och hälsa ökat stadigt även i de nordiska länderna. En 

kartläggning av området, som gjorts på uppdrag av nordiska ministerrådet, visar att det både på 

nationella, regionala och lokala plan satsas på att utveckla metoder för att främja hälsan med hjälp av 

kultur (Region Skåne, 2014b). I Sverige har flera forskare intresserat sig för sambandet mellan kultur 

och hälsa (Viding, Osika, Theorell, Kowalski, Hallqvist & Horwitz, 2015). Kultur på recept initierades av 

Social- och kulturdepartementen 2009 i Region Skåne och i Västerbottens läns landsting där 

kulturaktiviteter användes som komplement till medicinsk behandling (Region Skåne, 2014a). Kultur 

på recept har sedan spridit sig till bland annat Region Jönköpings län, Stockholms läns landsting och 

Region Gävleborg. Projektet i Region Jönköpings län har övergått till att bli en permanent verksamhet, 

och har under examensarbetets gång bytt namn till Kulturunderstödd rehabilitering. I examensarbetet 

har dock begreppet Kultur på recept använts. 



Kultur på recept i Region Jönköpings län riktar sig till personer med lätt till måttlig psykisk ohälsa 

och/eller smärtproblematik. I maj 2016, hade 17 grupper med totalt cirka 120 personer genomgått 

Kultur på recept i Region Jönköpings län. Majoriteten av deltagarna var kvinnor. Av de totalt 70 

personer som ingick i de 11 första grupperna var 67 kvinnor och 3 män. Varje omgång av Kultur på recept 

består av 20 träffar fördelat på 10 veckor. Aktiviteterna är förutbestämda och leds av professionella 

kulturutövare. Exempel på aktiviteter är dans, sång, målning, lera, teater- eller konsertbesök. I 

Jönköping rekryteras deltagare till Kultur på recept via remiss från rehabiliteringskoordinator, läkare 

eller annan sjukvårdspersonal i teamet runt patienten. En kulturkoordinator, anställd av kommunen, 

utgör den sammanhållande länken mellan deltagare, den remitterande enheten och planerade 

aktiviteter (Jansson, 2016).   

 

Behandlares attityder och uppfattningar om sociala och kulturella 
gruppaktiviteter som rehabiliteringsmetod 

 
En rapport från ett projekt med social förskrivning (ERS and Beacon North Ltd, 2013) visade en positiv 

inställning bland vårdpersonalen som menade att de skulle fortsätta att använda social förskrivning 

även efter projekttidens slut. De menade också att konceptet borde vidareutvecklas och användas i större 

skala. Bland vårdpersonal fanns en allmän uppfattning om att social förskrivning skulle kunna innebära 

betydande ekonomiska besparingar i framtiden men personalen menade samtidigt att dessa besparingar 

kunde vara både svåra att uppnå och att påvisa. De patienter som ansågs ha störst nytta av social 

förskrivning var personer som led av ensamhet och social isolering (ibid.). Även andra studier lyfter 

fram social isolering som en viktig orsak till remiss. Exempel på andra vanligt förekommande orsaker 

till remiss är psykisk ohälsa och nedsatt välbefinnande (Kimberlee, 2016; Steadman, Thomas & 

Donnaloja, 2017; Brandling & House, 2007). I en studie av Brandling och House (2007) framkom att 

läkare även använde social förskrivning till patienter som inte svarade på klinisk behandling eller 

läkemedelsbehandling och till patienter med icke behandlingsbara sjukdomstillstånd. Enligt en studie 

av Steadman, Thomas & Donnaloja (2017) ansåg behandlare att arbetsrelaterade resultat bör vara en 

viktig målsättning för social förskrivning.  

 

Behandlares uppfattning av kultur som intervention har studerats av Stickley & Hui (2012). Studien 

visade att behandlarna var positivt inställda till behandlingsformen och menade att den gav deltagarna 

både personliga och sociala fördelar. Arts on prescription uppfattades som ett komplement till hälso- 

och sjukvård och ett steg på vägen mot arbete eller studier. Behandlarnas intryck var att 

kulturaktiviteterna skedde i en miljö som präglades av trygghet och en avslappnad stämning, vilket 

upplevdes som positivt. Att aktiviteterna leddes av professionella kulturutövare ansåg remittenterna 

som viktigt, då de menade att det medförde att patienterna kände sig värdesatta och betydelsefulla. 

Behandlarna menade också att Arts on prescription kunde motivera patienten att bryta isolering och 

öka sin självständighet. Behandlingsformen ansågs passa ett brett spektrum av klienter, allt från 

personer med missbruksproblematik till personer med lågt självförtroende. För att vårdpersonal, som 

remitterar till aktiviteter utanför vården, ska känna sig bekväm med att remittera är det också, enligt en 

studie av South, Higgins, Woodall och White (2008), viktigt att de har god kunskap om den aktuella 

verksamheten. 

 

I Sverige har utvärdering av Kultur på recept i Skåne (Region Skåne, 2014a) visat att behandlare 

upplever behandlingsformen som positiv. Framför allt betonades deltagarnas möjlighet att få ingå i ett 

socialt sammanhang utanför vården som betydelsefull. Kultur på recept nämndes också som ett 

komplement till andra metoder för att minska sjukskrivning och som ett steg mot arbetsåtergång. Enligt 

behandlarna kände kollegor på arbetsplatsen till Kultur på recept men vissa kunde vara skeptiska mot 

icke medicinska behandlingsformer och tog därför aldrig initiativ till en remiss. Patienter själva 

efterfrågar mer information om olika rehabiliteringsalternativ, enligt en doktorsavhandling av 



Sturesson (2015). I avhandlingen framkom också att en del sjukskrivna upplever att de själva måste 

driva processen framåt för att få adekvat stöd och hjälp. 

 

En rapport från ett pilotprojekt av Kultur på recept i Region Gävleborg (2015) visar att behandlare såg 

Kultur på recept som ett bra komplement till andra behandlingsformer. Även vårdpersonal i Region 

Östergötland menar att gruppaktiviteter med kulturupplevelser, i Region Östergötland kallad Må bra 

med kultur, kan vara ett bra komplement till annan behandling (Region Östergötland, 2016). En 

utvärdering av Må bra med kultur (ibid.) visade att vårdpersonalen ansåg att metoden kan medföra 

positiva effekter som att motverka depression, minska ensamhet, distrahera från negativa tankar och 

känslor och att patienten blir aktiverad. Vårdpersonalen menade också att Må bra med kultur kan vara 

ett lämpligt nästa steg efter avslutad behandling och en god förberedelse inför arbetsträning. 

 

Behandlares föreställningar om kvinnor och mäns beteenden och egenskaper kan också påverka vilken 

rehabilitering som erbjuds, enligt en studie av Stenberg, Pietilä Holmner, Stålnacke & Enthoven (2016). 

Studien visade att kvinnor i större omfattning än män erbjöds multimodal rehabilitering i grupp. Bland 

behandlarna fanns uppfattningar om att män har svårare än kvinnor att prata om känslor och även 

svårare att prata i grupp, och att gruppbehandling därmed inte passar män lika bra som den passar 

kvinnor. Gruppbehandling ansågs inte heller passa personer med låg motivation, personer som inte var 

svensktalande eller personer som kände sig obekväma i gruppsammanhang (ibid.). Även 

socioekonomiska faktorer kan påverka vilken behandling en patient blir rekommenderad. I en studie av 

Hammarström et al. (2014) framkom att lågutbildade kvinnor inte erbjöds multimodal rehabilitering i 

lika hög grad som högutbildade kvinnor. 

 

Teoretiska referensramar 

 
Människans görande sker, enligt Model of rOccupation [MOHO] (Kielhofner, 2012) i ett samspel mellan 

det individen är motiverad till att göra (viljekraft), de vanor och rutiner individen har (vanebildning) 

och de faktiska eller upplevda fysiska, kognitiva och sociala färdigheter individen besitter 

(utförandekapacitet). Detta samspel är alltid beroende av den fysiska och/eller sociala miljö handlandet 

sker i. Modellens utgångspunkt är att människan av naturen är och vill vara aktiv. Att välja bland olika 

aktiviteter eller behandlingsformer kan vara ett viktigt steg till förändring för en person, menar 

Kielhofner, och behandlare kan vara ett betydelsefullt stöd för patienten i förändringsprocessen. Med 

hjälp av olika behandlingsstrategier kan behandlaren stötta patienten till aktivitetsengagemang och 

aktivitetsval och i att uppnå önskad förändring. Exempel på behandlingsstrategier, som Kielhofner lyfter 

fram, är att bekräfta patientens tankar och känslor, identifiera på vilket sätt personen kan förbättra sin 

aktivitet och delaktighet och att ge information och råd (ibid). Om MOHO appliceras på en behandlares 

möte med en patient kan behandlarens val av behandlingsstrategier, och innehållet i dessa, ses som ett 

resultat av samspelet mellan behandlarens personliga värderingar och erfarenheter av tidigare 

behandlingsresultat (viljekraft), rutiner som behandlaren och enheten brukar använda sig av 

(vanebildning) och behandlarens kunskaper i ämnesområdet (utförandekapacitet). En behandlares 

attityd, uppfattning och kunskap om olika rehabiliteringsmetoder skulle således kunna ha stor inverkan 

på patientens möjlighet att göra aktivitetsval som leder till förändring i positiv riktning. 

 

Nytta för individ, profession och samhälle 

 
Inflödet av remisser till Kultur på recept i Region Jönköpings län har periodvis varit lägre än förväntat 

(B. Ekeberg, personlig kommunikation, 22 september, 2016).  Det är tänkbart att inflödet av remisser 

påverkas av vad behandlare uppfattar som en effektiv intervention för målgruppen.  Idag saknas 

nationella riktlinjer för behandling av stressrelaterad ohälsa (Socialstyrelsen, u. å.). Däremot finns 

regionalt utarbetade vårdprogram. En genomgång av regionala rekommendationer visade att det nästan 



uteslutande är beprövad erfarenhet som ligger till grund för vårdprogrammen, vilket ger som följd att 

utbudet av behandlingsformer inom primärvården till stor del styrs av lokala förutsättningar och 

intressen (SOU 2011:15).  I den nya överenskommelsen mellan staten och Sveriges kommuner och 

landsting angående sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen (Socialdepartementet & Sveriges 

kommuner och landsting, 2017), saknas dessutom preciserade riktlinjer för rehabilitering vid lätt till 

medelsvår psykisk ohälsa och ospecificerad smärta, vilket skulle kunna få till följd att personliga 

preferenser hos vårdgivare styr vilka interventioner som erbjuds.  

 

Som konstaterats ovan är kvinnor överrepresenterade i grupperna i Region Jönköpings län sett till hur 

könsfördelningen mellan män och kvinnor ser ut bland sjukskrivna i målgruppen (Jansson, 2016). 

Behandlares syn på Kultur på recept ingår inte i utvärderingen, men Jansson menar att en tänkbar 

förklaring till snedfördelningen mellan män och kvinnor kan vara att kvinnor kanske antas vara mer 

intresserade av kultur och att behandlarna därför oftare erbjuder kvinnor att delta i Kultur på recept än 

män. Kultur på recept används i blygsam skala, och få män deltar. Eftersom metoden visar lovande 

resultat, och vänder sig till en stor sjukskrivningsgrupp, som delvis saknar effektiva metoder för 

arbetsrehabilitering, är det angeläget att undersöka varför. Examensarbetet kan belysa frågan och bidra 

till att patienter får tillgång till en jämställd vård. 

 

Ett grundantagande inom arbetsterapi är att det går att påverka en individs hälsa genom aktivitet och 

delaktighet (Förbundet Sveriges arbetsterapeuter, 2012). En arbetsterapeut ska därför arbeta för att 

främja aktivitet och delaktighet. Arbetsterapeuter bör också bistå andra yrkesgrupper med sina 

kunskaper och erfarenheter (ibid.). Kunskap om hur behandlare uppfattar en aktivitetsbaserad 

intervention, som Kultur på recept, kan därför vara till nytta för professionen för att på bästa sätt kunna 

verka för att patienter erbjuds rehabilitering som främjar aktivitet och delaktighet. 

 

Sedan 2010 har antalet sjukskrivna ökat markant och medfört att samhällets utgifter för sjukpenning 

ökat från 21 miljarder till 37 miljarder mellan 2010 och 2015 (Regeringskansliet, 2016). Att säkerställa 

en effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess är därför ett av regeringens prioriterade områden 

och stimulansmedel har anslagits för att stimulera landstingen att prioritera sjukskrivningsfrågan 

(Socialdepartementet & Sveriges kommuner och landsting, 2017). För att kunna bedriva ett 

förbättringsarbete är det väsentligt med kunskap om nuläget (Thor, 2012). Kunskap om hur behandlare 

tänker om en enskild behandlingsmetod, som Kultur på recept, kan därför stödja utvecklings- och 

förbättringsarbete av rehabiliteringsprocessen och således vara till nytta för samhället. 

 

Behandlarna utgör länken mellan patient och Kultur på recept. Det är därför viktigt att beskriva 

nuvarande och potentiella behandlare attityder och uppfattningar av rehabiliteringsmetoden. 

Pusselbiten är väsentlig för fortsatt framgångsrikt användande och utbredning av denna 

aktivitetsbaserade intervention.  

 



Syfte 

 
Syftet med examensarbetet är att beskriva behandlares attityder och uppfattningar om Kultur på recept 

som rehabiliteringsmetod för patienter med lättare till medelsvår psykisk ohälsa och/eller långvarig 

smärta. 

 

 



Material och metod 

 
Syftet undersöktes med kvantitativ metod och studiens design var en tvärsnittsundersökning 

(Kristensson, 2014). 

Urval/undersökningsgrupp  

 
Målgruppen var behandlare vid vårdcentraler i Region Jönköpings län, med möjlighet att remittera till 

Kultur på recept. Respondenter rekryterades genom bekvämlighetsurval. Ett informationsbrev 

skickades ut till 21 verksamhetschefer (bilaga 1) och 34 rehabiliteringskoordinatorer (bilaga 2). I 

informationsbrevet ombads verksamhetscheferna och rehabiliteringskoordinatorerna att förmedla 

kontaktuppgifter till fler behandlare med möjlighet att remittera till Kultur på recept inom 

primärvården. Två rehabiliteringskoordinatorer och två verksamhetschefer svarade och bidrog med 

kontaktuppgifter till ytterligare 34 personer. Totalt kom urvalet således att bestå av 89 individer varav 

21 var verksamhetschefer, 34 rehabiliteringskoordinatorer och 34 annan personal inom primärvården. 

Datainsamlingsinstrument  

 
Data samlades in med hjälp av en enkät. Enkäten bestod av 15 frågor varav fyra var öppna och elva slutna 

(bilaga 3). Frågorna berörde bland annat respondentens kunskap om Kultur på recept, hur många och 

vilka respondenten erbjudit Kultur på recept till och respondentens syn på Kultur på recepts effektivitet 

som behandlingsmetod för arbetsåtergång, minskad sjukskrivning, symptomlindring och ökad subjektiv 

hälsa. Innehållet i enkäten diskuterades med en doktorand på Kulturunderstödd rehabilitering”. 

Enkäten pilottestades även av två personer, varav en hade erfarenhet av Kultur på recept. Båda 

testpersonerna upplevde enkäten som tydlig och enkel att besvara. 

Datainsamling  

 
Enkäten distribuerades till respondenterna via e-post och kunde besvaras digitalt via en länk. 

Information om enkäten gavs också muntligt vid en nätverksträff för rehabiliteringskoordinatorer i 

Jönköpingsområdet. Rehabiliteringskoordinatorer i Värnamoområdet och Höglandsområdet fick 

muntlig information av respektive processledare för rehabiliteringskoordinatorer inom 

primärvården.  En första påminnelse skickades ut efter en vecka och en andra påminnelse efter två 

veckor (bilaga 4).  Enkäten var möjlig att besvara under tre veckors tid. 

Internt bortfall förekom på fråga fyra (nio personer), fråga fem (åtta personer), fråga sex (en person), 

fråga åtta (en person), fråga nio (en person) och fråga tretton (två personer). På fråga tre ströks ett svar 

eftersom frågan inte borde besvarats av respondenten, få fråga fyra ströks två svar då de inte kunde 

uttolkas, på fråga fem ströks ett svar då det inte besvarade frågan. 

Databearbetning  

 
Insamlad data bearbetades med deskriptiv och jämförande statistik i Statistical Package for the Social 

Sciences [SPSS], version 21. Den insamlade datan befann sig på nominal- och ordinalskalenivå varför 

analyserna skett med hjälp av icke parametrisk statistik. Vid beräkning av statistisk signifikans användes 

Fishers exakta test. Vid beräkning av korrelation användes Spearmans rangkorrelationstest. Författarna 

kategoriserade och tolkade gemensamt svaren på de öppna frågorna (Kristensson, 2014). 

 

  



Etiska överväganden 

 
Vid rekrytering av respondenter och genomförande av studien iakttogs de fyra huvudkraven i 

individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2002). I enlighet med informationskravet (ibid.) fick deltagarna 

information om att deltagandet var frivilligt. Studiens syfte och upplägg förklarades också tydligt (bilaga 

5). Samtyckeskravet (ibid.) iakttogs genom att deltagarna fick grundlig information om studien och sina 

rättigheter. Deltagarna ansågs ha gett sitt samtycke om de valde att fylla i och skicka in enkäten. 

Konfidentialitetskravet (ibid.) uppfylldes genom att deltagarna besvarade enkäten anonymt samt genom 

att allt insamlat material behandlades konfidentiellt och förvarades på ett säkert sätt. Insamlat material 

har, i enlighet med nyttjandekravet (ibid.), endast använts för genomförande av examensarbetet. Etisk 

egengranskning har genomförts enligt Hälsohögskolans anvisningar. 

  

  



Resultat 

Respondenternas professioner 

 
Enkäten skickades ut till 89 personer och besvarades av 32 vilket innebar ett bortfall på 57 personer. 

Majoriteten av respondenterna (n=18) arbetade som rehabiliteringskoordinatorer. Av 

rehabiliteringskoordinatorerna var de flesta (n=14) arbetsterapeuter. Arbetsterapeut var även totalt sett 

den vanligaste professionen (Figur 1). 

 

 

Figur 1. Respondenternas grundprofessioner (n=32). 
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Respondenternas självskattade kunskaper om innehållet i Kultur på recept 

 
En majoritet (n=22) av respondenterna instämde delvis eller helt i påståendet "Jag har goda kunskaper 

om innehållet i Kultur på recept", medan tio respondenter instämde inte alls, eller nästan inte alls (Figur 

2).   

 

 

Figur 2. Respondenternas självskattade kunskaper om innehållet i Kultur på recept (n=32). 
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En signifikant (p=0,008) högre andel (88,9 %) av rehabiliteringskoordinatorerna, jämfört med övriga 

professioner (42,9%), instämde helt eller delvis i påståendet ”Jag har goda kunskaper om Kultur på 

recept” (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Rehabiliteringskoordinatorers kunskaper om innehållet i Kultur på recept jämfört med övriga 

professioner. 

 

 Jag har goda kunskaper om kultur på recept 

 Instämmer inte alls/ 

nästan inte alls 

Instämmer delvis/ helt  Totalt 

Rehabiliterings- 

koordinator 

11% (n=2) 89% (n=16) 100% (n=18) 

Övriga 

professioner 

57% (n=8) 43% (n=6) 100% (n=14) 

 

Patienter som erbjudits Kultur på recept och respons från dessa 

 
En majoritet (n=19) av respondenterna (n=32) hade erbjudit Kultur på recept till minst en patient. De 

flesta av dessa (n=11) hade erbjudit mellan 1 och 5 patienter att delta i Kultur på recept. Tretton av 

respondenter hade inte erbjudit Kultur på recept till någon patient. 

Det fanns ett signifikant (p<0,001) positivt samband (rs=0,730) mellan respondenternas uppfattning 

om sina kunskaper om innehållet i Kultur på recept och antalet patienter som erbjudits Kultur på recept. 

Av respondenterna hade 16 av 21* fått positiv eller övervägande positiv respons från patienter som blivit 

erbjudna Kultur på recept och 5 fått övervägande negativ respons. Ingen respondent hade fått enbart 

negativ respons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Denna fråga borde enbart besvarats av de 19 respondenter som erbjudit Kultur på recept till minst en patient, men har även 

besvarats av två respondenter som inte erbjudit behandlingsformen till någon. 

  



Respondenters uppfattningar om vilka patienter som inte är lämpliga för Kultur 
på recept 

 
En majoritet (n=17) av respondenterna av (n=32) menade att Kultur på recept inte är en lämplig 

behandlingsmetod för alla patienter. På den öppna frågan om vad som utmärkte dessa patienter 

framkom följande kategorier: 

 Brist på motivation (n=8) 

“Passiva strategier och låg aktivitetsnivå utan önskan till förändring.” (Deltagare 14) 

 Svårigheter att vara i grupp (n=7) 

“Ej redo för aktivering i grupp”.  

 Psykiska och fysiska begränsningar (n=6) 

“Patienter som inte orkar/klarar att delta 2 gånger/vecka.”  

 

 Särskilda behov hos patienten (n=5) 

“De som behöver en och samma person som håller i gruppen.”  

 Samhällsorganisatoriska faktorer (n=1) 

“Det är nödvändigtvis inte patienterna i sig, utan snarare att det många gånger bedöms 

mer relevant att under sjukskrivning fokusera på annan behandling samt 

arbetsträning/deltidsarbete istället för kultur på recept. Särskilt svårt i nuläget då 

Försäkringskassan är hårda vid bedömningar om sjukpenning vid dag 180.”  

 

Ojämn könsfördelning 

 
De flesta (n=14) respondenter (n= 20) erbjöd Kultur på recept till något fler, eller betydligt fler kvinnor 

än män. Sex respondenter uppgav att de erbjudit Kultur på recept till lika många kvinnor som män. 

Ingen av de svarande hade erbjudit Kultur på recept till fler män än kvinnor. 

På den öppna frågan om orsaker till ojämn könsfördelning angav 7 av respondenterna (n=12) att kvinnor 

är sjukskrivna för psykisk ohälsa i högre utsträckning än män. Två respondenter menade att kvinnor 

visat större intresse än män för behandlingsmetoden och två menade att det berodde på slumpen.  

“Möter mer motivation och mindre motstånd hos kvinnor att testa kultur på recept.”  

En respondent menade att den egna uppfattningen om män och kvinnors intresse för kulturella 

aktiviteter kan ha påverkat. 

“Att jag kanske inte tänker och tror att män i samma utsträckning som kvinnor är intresserade av 

kulturella aktiviteter.”  

 

  



Behandlingsmetoder för målgruppen 

 
När respondenterna (n=23) ombads ange högst tre behandlingsmetoder som de vanligtvis använde för 

målgruppen var de vanligast förekommande behandlingsmetoderna kognitiv beteendeterapi och andra 

samtalsterapier (n=18), sjukgymnastik (n=5) och stresshanteringskurser (n=4), se Figur 3. 

På frågan om vilka faktorer som hade störst betydelse för valet av rehabiliteringsmetod angav 14 av 24 

patientens motivation. Patientens hälsotillstånd nämndes av 7 personer och 6 personer angav 

patientens behov som skäl. 

“Något som passar patienten som gör dom något motiverade att fullfölja.”  

 

 
Figur 3. Vanliga behandlingsmetoder för målgruppen. 

 

Respondenters uppfattning om Kultur på recepts effektivitet som 
rehabiliteringsform  

 
Kultur på recept ansågs ha störst effekt för symptomlindring. Av svarande ansåg 20 av 31 personer att 

effekten var stor eller måttlig.  En respondent ansåg att rehabiliteringsformen saknade effekt. Tio 

respondenter svarade “vet ej” (Figur 4).  

Behandlingsformen ansågs ha, av 17 av 31 svarande, en måttlig eller stor effekt för ökad subjektiv hälsa. 

Tre respondenter ansåg att rehabiliteringsformen saknade effekt eller hade liten effekt. Elva 

respondenter svarade “vet ej” (Figur 4).  

På frågan om behandlingsformens effektivitet för minskad sjukskrivning angav av 15 av 32 respondenter 

att den hade måttlig eller stor effekt. Sju respondenter ansåg att rehabiliteringsformen saknade effekt 

eller hade liten effekt. Tio respondenter svarade “vet ej” (Figur 4).  

Effekten på arbetsåtergång ansågs vara måttlig eller stor av 13 av 31 svarande. Sju respondenter ansåg 

att rehabiliteringsformen saknade effekt eller hade liten effekt. Elva respondenter svarade “vet ej” (Figur 

4).  



 
Figur 4. Kultur på recepts effektivitet. 

 

Samband mellan respondenternas uppfattning om Kultur på recepts effektivitet 
och självskattad kunskapsnivån samt antal erbjudna patienter  
 
Det fanns signifikanta positiva samband mellan respondenternas kunskap om Kultur på recept och 

uppfattningen om behandlingsformens effektivitet för arbetsåtergång och ökad subjektiv hälsa. 

Däremot kunde inget signifikant samband ses mellan uppfattningen om behandlingsformens 

effektivitet för minskad sjukskrivning eller symptomlindring och respondenternas kunskap om Kultur 

på recept (Tabell 2). 

Inget signifikant samband kunde ses beträffande antalet remitterade patienter och uppfattningen om 

behandlingsformens effektivitet för arbetsåtergång, symptomlindring, minskad sjukskrivning eller ökad 

subjektiv hälsa (Tabell 2).  

 

Tabell 2. Samband mellan respondenternas uppfattning om Kultur på recepts effektivitet och 

självskattad kunskapsnivån samt antal erbjudna patienter.  

 

 arbets- 

återgång 

minskad 

sjukskriv- 

ning 

symtom- 

lindring 

ökad subjektiv hälsa  

 

 

responden-

ters 

kunskap 

Sig=0,012 

Spear=0,549 

(Sig 0,05)* 

Sig=0,231 

Spear=0,266 

 

Sig=0,136 

Spear=0,336 

 

Sig=0,026 

Spear=0,496 

(Sig 0,05)* 

antal  

erbjudna 

patienter 

Sig=0,098 

Spear=0,380 

Sig=0,528 

Spear=0,142 

Sig=0,397 

Spear=0,195 

Sig=0,053 

Spear=0,438 

* Den nivå korrelationen är signifikant vid enskild signifikansprövning. Bonferronikorrigering av alfanivå ej gjord. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

 
Populationen begränsades till behandlare inom primärvården i Region Jönköpings län då behandling 

med kultur varierar i utförandet mellan olika regioner. I den utvärdering som gjorts av Kultur på recept 

i Region Jönköpings län (Jansson, 2016) utvärderades inte behandlares erfarenheter. En kvantitativ 

metod valdes för att nå ett större antal behandlare, både med och utan erfarenhet av att remittera till 

Kultur på recept. Metoden lämpade sig väl för att även kunna fånga in dem med begränsat intresse för 

rehabiliteringsmetoden. Nästan en tredjedel av respondenterna skattade att de hade låga kunskaper om 

Kultur på recept och drygt en tredjedel hade inte remitterat någon patient. En brist med metoden var 

avsaknaden av möjlighet att ställa klargörande frågor vid otydliga svar samt att ställa fördjupande 

frågor. Svaren från respondenterna gav dock en god överblick av uppfattningar kring de konkreta frågor 

som ställdes i enkäten. 

 

Urval 

 
Ett bekvämlighetsurval innebär alltid en risk för skevhet. För att minska risken för ett skevt urval, och 

att validiteten därmed påverkades negativt (Kristensson, 2014), gjordes rekryteringen från samtliga sju 

kommuner i Region Jönköpings län där Kultur på recept finns. För att få kontaktuppgifter till tänkbara 

respondenter kontaktades verksamhetschefer och rehabiliteringskoordinatorer på vårdcentraler. 

Endast två verksamhetschefer och två rehabiliteringskoordinatorer bidrog med kontaktuppgifter vilket 

dock kan ha orsakat en skevhet i urvalet. Enkäten skickades ut till 89 individer varav 32 valde att besvara 

enkäten vilket innebar ett stort externt bortfall. Hälften av rehabiliteringskoordinatorerna som fick 

enkäten besvarade den medan bara en fjärdedel av övriga professioner valde att delta. Det är tänkbart 

att rehabiliteringskoordinatorer har större kunskap om olika rehabiliteringsmetoder som finns att tillgå 

och därför kände sig mer motiverade att svara. Eventuellt hade muntlig kommunikation med 

verksamhetschefer och processledare för rehabiliteringskoordinatorer, innan enkäten skickades ut, 

kunnat öka svarsfrekvensen. Kontakt togs med processledare när enkäten redan skickats ut och muntlig 

information gavs vid en träff för rehabiliteringskoordinatorer vilket resulterade i att fler svar kom in. 

Vid pilottestning av enkäten framkom att den var tydlig och enkel att besvara. Vid en genomgång av 

enkätsvaren kontrollerades även tidsåtgången vilket i de allra flesta fall var mellan en och fem minuter. 

Det är därför inte troligt att enkätens utformning eller tidsåtgång orsakat bortfallet. Mottagarna av 

enkäten var anonyma, vilket gjorde att bortfallsanalys ej kunde utföras. 

 

Enkät 

 
Den första frågan ”Jag har goda kunskaper om innehållet i Kultur på recept” var formulerad enligt 

Likertskalan då denna frågeteknik är lämplig för att mäta uppfattningar och attityder (Berntson, 

Bernhard-Oettel, Hellgren, Näswall och Sverke, 2016).  

 

På fråga två “Finns det patienter som du anser Kultur på recept inte är en lämplig behandlingsmetod 

för?” borde svarsalternativet “vet ej” åtföljts av en instruktion om att gå vidare till fråga fyra. Denna 

instruktion saknades i enkäten. Nio personer svarade inte på fråga fyra ”Vilka behandlingdsmetoder 

använder du vanligtvis för denna målgrupp?”. En tänkbar orsak kan vara att frågan var öppen och att 

respondenterna då kan uppleva det som alltför krävande och tidsödande att svara på frågan (Hagevi & 

Viscovi, 2016). På fråga fem “Vilka faktorer anser du har störst betydelse för valet av behandlingsmetod? 

Nämn högst tre faktorer”, besvarade åtta personer inte frågan och de flesta av dessa hade även hoppat 

över fråga fyra. Orsaken till bortfallet skulle även i det här fallet kunna bero på att frågan var öppen.  

 



På fråga tio “Antalet patienter som jag erbjudit Kultur på recept mellan åren 2014-2016” svarade 13 

respondenter att de inte erbjudit Kultur på recept till någon person och skulle då, enligt instruktion, gå 

vidare till fråga 14. Två av dessa har ändå besvarat fråga elva “Jag upplever att responsen från patienter 

som blivit erbjudna Kultur på recept varit” och en av dem har även besvarat fråga tolv. Deras svar är 

medräknade då de antagits ha fått respons från patienter som någon annan har remitterat, alternativt 

erbjudit Kultur på recept till patient utanför det tidsintervall som angetts i fråga tio. Möjligen skulle 

enkäten ha utformats så att respondenter haft möjlighet att besvara fråga elva och tolv, även ifall de 

erbjudit Kultur på recept utanför det efterfrågade tidsintervallet, eller om de fått respons utan att de 

själva varit remittenterna. På fråga tolv svarade 14 respondenter att de erbjudit fler kvinnor än män 

Kultur på recept. Två av dessa valde att inte besvara fråga 13. Troligen har de inte haft någon åsikt.  

 

Eftersom enkäten inte innehöll något standardiserat validitets- och reliabilitetsprövat instrument lades 

stor vikt vid att formulera tydliga och entydiga frågor, relaterade till syftet. Författarna har använt 

lättbegripliga begrepp samt undvikit ledande, värdeladdade och negativa frågor (Hagevi & Viscovi, 

2016). 

 

I enkäten efterfrågades i vilken omfattning behandlarna erbjuder Kultur på recept till kvinnor respektive 

män. I en studie av Kimberlee (2016) framkom att män och kvinnor i lika hög grad antog ett erbjudande 

om social förskrivning. Därför hade det kanske också varit intressant att fråga om män och kvinnor 

accepterar ett erbjudande i lika hög grad. Frågan om Kultur på recepts effektivitet för ökad 

arbetsåtergång, minskad sjukskrivning, subjektiv hälsa och symptomlindring hade kunnat kompletteras 

med en öppen fråga där respondenterna själva fått möjlighet att ange ytterligare effekter de märkt av. I 

andra utvärderingar av behandlares uppfattningar om kulturaktiviteter som rehabilitering (Region 

Skåne, 2015; Stickley & Hui, 2012; Region Östergötland, 2016) har exempelvis positiva sociala effekter 

framkommit. I enkätundersökningen ställdes heller inga frågor som handlade om organisationen av 

Kultur på recept. I en kunskapsöversikt från Storbritannien, fastslogs att framgången av social 

förskrivning, var beroende av en sammanhållande länk mellan vården och aktiviteterna i samhället 

Bungay & Clift, 2010). Även i en utvärdering av kulturaktiviteter som rehabilitering, framkom att 

behandlare ansåg att en sammanhållande länk var betydelsefull (Region Skåne, 2015). Tillfällen att få 

fördjupad information om aktiviteterna och möjlighet att ge och ta feedback har också efterlysts av 

behandlare (Region Gävleborg, 2015). Det är tänkbart att behandlare känner tveksamhet över att 

remittera utanför vården och att uppfattningar och attityder om Kultur på recept därför kan påverkas 

av organisatoriska frågor. 

 

Dataanalys 

 
Vid resultatredovisningen användes övervägande absoluta tal, då det statistiska materialet var litet. I de 

fall procent användes för att jämföra olika grupper, angavs även de absoluta talen för att ge en 

rättvisande bild av materialet. För att kunna göra vissa statistiska beräkningar slogs några 

svarsalternativ ihop. Vid beräkning av signifikans användes Fishers exakta test, då frekvensen av vissa 

svarsalternativ var lägre än fem, och Chi-square inte var lämpligt (Wahlgren, 2012). Vid beräkning av 

korrelation användes Spearmans rangkorrelationstest, eftersom variablerna var på ordinalskalenivå 

(Ejlertsson, 2012). Tolkningen av rangkorrelationskoefficienten utgick från Cohens riktlinjer (1988), 

vilka uttrycker styrkan i sambanden r=0,10 är svagt, r=0,30 är medelstarkt och r=0,50 är starkt, 

förutsatt att värdena, enligt Borg och Westerlund (2012), är signifikanta. Svarsalternativet “vet ej” i 

frågorna om behandlingsformens effektivitet fanns med för att kunna inkluderas i den deskriptiva 

statistiken. Däremot räknades kategorin “vet ej” som bortfall vid användande av jämförande statistik 

(Berntson, Bernhard-Oettel, Hellgren, Näswall & Sverke, 2016).  

 

På två öppna frågor gällande vilka behandlingsmetoder behandlaren vanligtvis använder för 

målgruppen och på vilka faktorer som har störst betydelse vid valet av behandlingsmetod kunde 

respondenterna ange högst tre behandlingsmetoder/faktorer. Avsikten med begränsningen var att den 



svarande skulle tvingas att prioritera och tydliggöra sina svar. På två öppna frågor, gällande vad som 

utmärker de patienter som inte lämpar sig för Kultur på recept samt anledningen till ojämn 

könsfördelning, begränsades svaren av litet svarsfält för att göra materialet överskådligt (Kristensson, 

2014). 

 

Resultatdiskussion 

 
Resultatet visade att respondenterna erbjöd kvinnor att delta i Kultur på recept i högre grad än män. 

Det fanns ett samband mellan behandlares uppfattning om sin kunskap om Kultur på recept och antalet 

remitterade patienter. Ett signifikant samband fanns också mellan behandlares kunskap om Kultur på 

recept och uppfattningen om behandlingens effekt på arbetsåtergång. Rehabiliteringskoordinatorer 

ansåg sig i högre utsträckning ha god kännedom om metoden jämfört med övriga professioner. 

Interventionen ansågs ha störst effekt för symptomlindring och minst effekt för arbetsåtergång. 

 

Ojämlikt erbjudande 

 
De flesta svarande erbjöd Kultur på recept till något fler, eller betydligt fler kvinnor än män. Det 

stämmer överens med hur fördelningen mellan kvinnor och män sett ut i Region Jönköpings län 

(Jansson, 2016) och i Region Skåne (2016). Även i utvärdering av social förskrivning från Storbritannien 

framkommer liknande skillnader (Kimberlee, 2016; ERS & Beacon North Ltd, 2013). 

Det främsta skälet till ojämn könsfördelning, som respondenterna angav, var att kvinnor i högre grad är 

sjukskrivna för psykisk ohälsa och långvarig smärta. Jansson (2016) menar dock att 

överrepresentationen av deltagande kvinnor i Kultur på recept inte helt kan förklaras med skillnader i 

sjukskrivning mellan män och kvinnor. Bland respondenterna i examensarbetet fanns också 

erfarenheter av att kvinnor visat större intresse för Kultur på recept än män. En nationell undersökning 

om svenska allmänhetens kulturvanor (Annerstedt, Bergström & Ohlsson, 2016) visade att intresset för 

kulturella aktiviteter såg olika ut hos kvinnor och män. Undersökningen visade att kvinnor i högre grad 

än män exempelvis gått på balett eller dansföreställning, tecknat eller målat, samt dansat.  Män hade i 

högre grad besökt fornminnen än kvinnor. Exempel på aktiviteter som flertalet tillfrågade, både män 

och kvinnor, utfört under en 12-månadersperiod var att gå på bio, fotografera/filma, besöka historiska 

sevärdheter/byggnader och läsa en bok. 

Endast en respondent angav att den egna uppfattningen om mäns och kvinnors intresse för kulturella 

aktiviteter kan ha påverkat respondentens benägenhet att erbjuda Kultur på recept. Det är möjligt att 

den uppfattningen fanns hos fler respondenter, medvetet eller omedvetet, men eftersom vården ska vara 

jämställd (Socialdepartementet & Sveriges kommuner och landsting, 2017) kan respondenterna ha 

upplevt det som olämpligt att ange det som skäl. I en studie av Stenberg, Pietilä Holmner, Stålnacke och 

Enthoven (2016) framkom att behandlares tankar om män och kvinnor kunde påverka vilken 

rehabilitering patienterna erbjöds. Kvinnor ansågs mer lämpade att delta i grupp, prata inför andra och 

prata om känslor än män. Människors uppfattning om orsaken till depression och vilken behandling 

som är effektiv påverkas också, enligt Furnham, Ritchie och Lay (2016) av den drabbades kön.  

 

Kunskap om Kultur på recept och behandlingens effektivitet 

 
Ungefär en tredjedel instämde inte alls eller nästan inte alls i påståendet “Jag har goda kunskaper om 

Kultur på recept”. Det fanns en stark korrelation mellan kunskap om Kultur på recept och antalet 

patienter som remitterats. Eventuellt kan det bero på att fler remitterade patienter ger mer erfarenhet 

och därmed ökad kunskap om Kultur på recept. Det kan också bero på att de respondenter som inte har 



så mycket kunskap om behandlingsmetoden känner tveksamhet inför att remittera. En undersökning 

från Storbritannien visade att nästan hälften av tillfrågad vårdpersonal ansåg att de inte visste tillräckligt 

om alternativa behandlingsmetoder för att föreslå dessa (Brandling & House, 2009). Det har också visat 

sig vara betydelsefullt att vårdpersonal har god kunskap om verksamheten de remitterar till, för att de 

ska känna sig bekväma med att föreslå den (South, Higgins, Woodall och White, 2008). Remittenter till 

Kultur på recept har lyft fram att evidens behövs för att fler ska remittera (Region Skåne, 2015).  

På frågorna om behandlingens effektivitet för symptomlindring, ökad subjektiv hälsa, minskad 

sjukskrivning och arbetsåtergång svarade cirka en tredjedel “vet ej”. Det skulle kunna bero på att 

behandlarna inte har kunskap om samband mellan kultur och hälsa. I en utvärdering av 

kulturaktiviteter i grupp som rehabilitering från Region Östergötland (2016) konstateras att det är 

nödvändigt med utbildningsinsatser för vårdpersonal om kulturens inverkan på hälsan för att fler ska 

remittera. 

Effekten för symptomlindring och subjektiv hälsa ansågs vara måttlig eller stor av en majoritet av 

respondenterna. Även i utvärderingar från Region Östergötland (2016) och Region Skåne (2016) av 

gruppaktiviteter med kultur framkommer att behandlare upplever att metoden har positiva effekter på 

det psykiska välmåendet, till exempel genom att avlasta tunga tankar och känslor och öka lust och 

välbefinnande (Region Östergötland, 2016). 

Knappt hälften av respondenterna ansåg att Kultur på recepts effekt på arbetsåtergång eller minskad 

sjukskrivning var måttlig eller stor. Uppfattningen om behandlingsformens effektivitet för 

arbetsåtergång hade en signifikant stark positiv korrelation med kunskapen om Kultur på recept. 

Däremot fanns inget signifikant samband mellan respondenters kunskap om Kultur på recept och deras 

uppfattning om behandlingsmetodens effektivitet för minskad sjukskrivning. En litteraturgenomgång 

av författarna visar att behandlare till kulturaktiviteter i grupp framförallt verkar uppfatta metoden som 

ett sätt att bryta social isolering (Region Skåne, 2015; Stickley, & Hui, 2012). Dock nämns att 

interventionen kan vara en förberedelse för arbetsträning (Region Östergötland, 2016), ett steg närmare 

en hållbar sysselsättning (Region Skåne, 2015) eller ett steg mot andra resurser i samhället (Stickley, & 

Hui, 2012). Uvärderingar av kulturaktiviteter i grupp visar delvis på motstridiga resultat vad det gäller 

sjukskrivning och arbetsåtergång. En utvärdering från Region Jönköping visade på signifikant 

minskning av heltidssjukskrivning och en signifikant ökning av försörjning genom arbete (Jansson, 

2016). Däremot visade en utvärdering från Region Västerbotten, där kontrollgrupp användes, inte på 

några skillnader i antalet sjukskrivningsdagar (Janlert & Littbrand, 2011). Dock var urvalet litet och 

bortfallet i kontrollgruppen stort, varför resultatet är osäkert.   

En positiv inställning till Kultur på recept har delvis visat sig bero på en god förkunskap om den 

forskning som finns om sambandet mellan kultur och hälsa. En personlig övertygelse om att kultur 

påverkar hälsan positivt kan också påverka (Region Skåne, 2015). Det finns i dagsläget, enligt Bungay 

och Clift (2010) få vetenskapliga artiklar om kulturaktiviteter i grupp som rehabilitering. Bristen kan 

bero på att det i nuläget till största delen enbart finns småskaliga pilotprojekt med små kohorter, där 

resurser saknas för att genomföra storskaliga utvärderingar (ibid.).  

  



Betydelse för arbetsterapi 
Resultaten visade att respondenterna framförallt använde samtalsbaserade rehabiliteringsmetoder. En 

stor del av dem ansåg sig ha en begränsad kunskap om Kultur på recept. Arbetsterapeuter har unika 

kunskaper om aktivitetsbaserade interventioner och aktiviteters betydelse för hälsan. Enligt etisk kod 

för arbetsterapeuter (Förbundet Sveriges arbetsterapeuter, 2012), ska arbetsterapeuten vid behov bistå 

andra professioner med sin kunskap och sina erfarenheter. Därför bör arbetsterapeuter vara 

förespråkare för rehabiliteringsmetoden och förklara interventionens potentiella positiva effekter för 

övriga professioner och patienter. 

Framtida studier 
Studier med större urval behövs för att kunna bevisa samband mellan kunskap om Kultur på recept 

och uppfattningen om dess effektivitet som rehabiliteringsmetod. Det behövs även fortsatta studier om 

orsaker till den ojämna könsfördelningen. Slutligen skulle studier kunna undersöka behandlares 

uppfattningar om Kultur på recept som rehabiliteringsmetod beträffande andra grupper, till exempel 

olika åldersgrupper. 

 



Slutsatser 

Respondenterna i undersökningen ansåg att Kultur på recept framförallt har effekt på symptomlindring 

och ökad subjektiv hälsa. Resultatet kan tolkas som att kunskapsnivån hos behandlare är betydelsefull 

för hur de tänker kring behandlingsformens effektivitet och i vilken grad de remitterar till den. 

Eventuellt skulle kulturkoordinatorns roll kunna utökas och möjliggöra ett större kunskapsutbyte 

mellan kulturen och vården. Även om Kultur på recept framförallt ansågs ha effekt på symptomlindring 

och subjektiv hälsa och inte i lika hög grad på sjukskrivning och arbetsåtergång, är det tänkbart att en 

förbättrad psykisk och fysisk hälsa på sikt kan leda till minskad sjukskrivning och ökad arbetsåtergång.  

Bland respondenterna fanns erfarenheten att kvinnor var mer positivt inställda till Kultur på recept. 

Eventuellt kan behandlarnas egna föreställningar om män och kvinnors intresse för kulturella 

aktiviteter påverka vilka de erbjuder interventionen till. Det är därför viktigt att föra diskussioner om 

genusperspektiv hos behandlare som kan påverka valet av rehabilitering. Det är även viktigt att vid 

sammansättningen av Kultur på recept ha med en variation av aktiviteter som kan tilltala olika 

intresseinriktningar hos både män och kvinnor.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

[Jönköping och datum]   

    

Vad tänker du om Kultur på recept som behandlingsmetod för lättare till medelsvår 

psykisk ohälsa och /eller långvarig smärta?  
  

    

Hej!   

Det är du som behandlare som utgör länken mellan patient och deltagande i Kultur på 

recept. Därför är det intressant att ta reda på dina och andra behandlares inställning till denna 

behandlingsform.   

Vi är två arbetsterapeutstudenter, Elin och Johanna, från Jönköping University, som ska 

skriva vårt examensarbete. Under vår utbildning har vi kommit i kontakt med Kultur på 

recept / Kulturunderstödd rehabilitering och intresserat oss för behandlares inställning 

till denna rehabiliteringsform för patienter med lättare till medelsvår psykisk ohälsa och/eller 

långvarig smärta. Idag skiljer det sig åt mellan olika landsting och vårdcentraler i hur man 

arbetar med rehabilitering, då den nya överenskommelsen mellan staten ock SKL (2016) 

medför att primärvårdsenheternas möjlighet att välja behandlingsmetoder har ökat.   

Vi kommer att skicka ut en enkät på 15 frågor, vilken besvaras via en webbsida. Svaren 

kommer att behandlas konfidentiellt.   

 

Det här brevet går ut till rehabiliteringskoordinater i samverkansmodellen Kultur på recept/ 

Kulturunderstödd rehabilitering.  

Vi är angelägna att komma i kontakt med flera personer på vårdcentralen som kan 

remittera till denna rehabiliteringsmetod. Vi skulle därför vara tacksamma för din hjälp 

med att förmedla e-postadresser till eventuella andra remittenter på din vårdcentral.   

 

Vi kommer att skicka ut enkäten om en vecka. Tack på förhand! Vi är tacksamma för din 

hjälp!  

  

Hör av dig om du har några frågor:   

Elin Lindberg   

 liel14in@student.ju.se   

Johanna Blom   

 bljo1444@student.ju.se   

    

Handledare:   

Inger Jansson Lektor   

 Inger.Jansson@ju.se   

036-10 13 11  

 

  

mailto:liel14in@student.ju.se
mailto:bljo1444@student.ju.se
mailto:Inger.Jansson@ju.se
mailto:Inger.Jansson@ju.se


Bilaga 2 

Vad tänker behandlare om Kultur på recept som behandlingsmetod för personer med lätt 
till medelsvår psykisk ohälsa och/eller långvarig smärta? 

 

[Jönköping och datum]   

 
Hej!    
 
Det är behandlare som utgör länken mellan patient och deltagande i Kultur på recept. Därför 
är det intressant att ta reda på behandlares inställning till denna behandlingsform.  Vi är två 
arbetsterapeutstudenter, Elin och Johanna, från Jönköping University, som ska skriva vårt 
examensarbete. Under vår utbildning har vi kommit i kontakt med Kultur på recept / 
Kulturunderstödd rehabilitering och intresserat oss för behandlares inställning till denna 
rehabiliteringsform för patienter med lättare till medelsvår psykisk ohälsa och/eller långvarig 
smärta. Idag skiljer det sig åt mellan olika landsting och vårdcentraler i hur man arbetar med 
rehabilitering, då den nya överenskommelsen mellan staten ock SKL (2016) medför att 
primärvårdsenheternas möjlighet att välja behandlingsmetoder har ökat.    
 
Vi kommer att skicka ut en enkät på 15 frågor, vilken besvaras via en webbsida. Svaren 
kommer att behandlas konfidentiellt.    
Information om examensarbetet har gått ut till rehabiliteringskoordinatorer i 
samverkansmodellen Kultur på recept/ Kulturunderstödd rehabilitering.  
 
 Vi är angelägna att komma i kontakt med flera personer på vårdcentraler som kan 
remittera till denna rehabiliteringsmetod. Vi skulle därför vara tacksamma för din hjälp 
med att förmedla e-postadresser till andra remittenter på din vårdcentral.    
Vi kommer att skicka ut enkäten om en vecka. Tack på förhand! Vi är tacksamma för din 
hjälp!  
  
Hör av dig om du har några frågor:    
Elin Lindberg    liel14in@student.ju.se    
Johanna Blom    bljo1444@student.ju.se    
  
Handledare:    
Inger Jansson Lektor    Inger.Jansson@ju.se   036-10 13 11  
 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 3 

  



 

  



 

  



Bilaga 4 

Hej! 
För en tid sedan skickade vi ut en enkät som handlade om behandlares inställning till Kultur 

på recept som rehabiliteringsmetod för patienter med lättare till medelsvår psykisk ohälsa 

och/eller långvarig smärta. Vi vill säga ett tack till er som besvarat den.  
 
För er som inte har svarat än finns fortfarande möjlighet att göra det. Vi tar tacksamt emot 

svar från alla, med eller utan erfarenhet av Kultur på recept. Enkäten besvaras 

här: https://sv.surveymonkey.com/r/VCTQMMF  
 
Vi hoppas att du kan ta dig en liten stund till att fylla i denna enkät som består av 15 frågor 

och tar ca 5 min att besvara. 
 
Vad tänker du om Kultur på recept som behandlingsmetod för personer med lätt till 

medelsvår psykisk ohälsa och/eller långvarig smärta?  
Vi är två arbetsterapeutstudenter, Elin och Johanna, från Jönköping University, som ska 

skriva vårt examensarbete. Under vår utbildning har vi kommit i kontakt med Kultur på recept 

/ Kulturunderstödd rehabilitering och intresserat oss för behandlares inställning till denna 

rehabiliteringsform för patienter med lättare till medelsvår psykisk ohälsa och/eller långvarig 

smärta. Idag skiljer det sig åt mellan olika landsting och vårdcentraler i hur man arbetar med 

rehabilitering, då den nya överenskommelsen mellan staten ock SKL (2016) medför att 

primärvårdsenheternas möjlighet att välja behandlingsmetoder har ökat.  
 
Genom att svara på enkäten lämnar du ditt godkännande till att dina svar sammanställs med 

andras. Resultaten kommer att presenteras skriftligt i form av ett examensarbete som beräknas 

vara klart senast augusti 2017. Om du är intresserad av att ta del av examensarbetet är du 

välkommen att skicka e-post till någon av oss.  
 
Hör av dig om du har några frågor:  
Elin Lindberg  
liel14in@student.ju.se  
 
Johanna Blom  
bljo1444@student.ju.se  
 
Handledare:  
Inger Jansson Lektor  
Inger.Jansson@ju.se  
036-10 13 11  
  

https://sv.surveymonkey.com/r/VCTQMMF%C2%A0
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Bilaga 5 

[Jönköping och datum] 

  

Vad tänker du om Kultur på recept som behandlingsmetod för lättare till medelsvår 

psykisk ohälsa och /eller långvarig smärta?  
 

Hej! Det är du som behandlare som utgör länken mellan patient och deltagande i Kultur på 

recept. Därför är det intressant att få veta din och andra behandlares inställning till denna 

behandlingsform. 

 

Vi är två arbetsterapeutstudenter, Elin och Johanna, från Jönköping University, som ska 

skriva vårt examensarbete. Under vår utbildning har vi kommit i kontakt med Kultur på recept 

/ Kulturunderstödd rehabilitering och intresserat oss för behandlares inställning till denna 

rehabiliteringsform för patienter med lättare till medelsvår psykisk ohälsa och/eller långvarig 

smärta. Idag skiljer det sig åt mellan olika landsting och vårdcentraler i hur man arbetar med 

rehabilitering, då den nya överenskommelsen mellan staten ock SKL (2016) medför att 

primärvårdsenheternas möjlighet att välja behandlingsmetoder har ökat. 

 

Vi hoppas att du kan ta dig en liten stund till att fylla i denna enkät som består av 15 frågor. 

Den besvaras via en websida och svaren behandlas konfidentiellt. Ditt deltagande är frivilligt. 

  

Genom att svara på enkäten lämnar du ditt godkännande till att dina svar sammanställs med 

andras. Resultaten kommer att presenteras skriftligt i form av ett examensarbete som beräknas 

vara klart senast augusti 2017. Om du är intresserad av att ta del av examensarbetet är du 

välkommen att skicka e-post till någon av oss. 

 

Enkäten besvaras här: https://sv.surveymonkey.com/r/VCTQMMF 

 

 

Sista svarsdatum är 31 mars. 

 

Hör av dig om du har några frågor: 

Elin Lindberg 

 liel14in@student.ju.se 

Johanna Blom 

 bljo1444@student.ju.se 

  

Handledare: 

Inger Jansson Lektor 

Inger.Jansson@ju.se 

036-10 1311  

 

 

Tack på förhand! Vi är tacksamma för din hjälp. 
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