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Hälsa och kultur
Kultur berikar människors liv. 
Kultur bidrar även till att främja 
hälsoarbetet i Kalmar län och är en 
del i att den enskilda människan får 
ett friskare, tryggare och rikare liv. 
I Nationella folkhälsokommitténs 
slutbetänkande år 2000 – Hälsa på 
lika villkor framhölls att det finns 
vetenskapligt stöd för att kulturakti-
viteter är ett värdefullt komplement 
till rehabilitering och behandling. Ett 
mer aktivt deltagande i kulturlivet 
skulle sannolikt medföra en bättre 
och en mer jämlik hälsa i befolkning-
en. Till detta ska läggas att det idag 
finns både biologisk och humanistisk 
forskning som lyfter fram att blod-
tryck- och stresshormoner sjunker 
vid kulturutövande. 

Hälsa och Kultur  
i hälsolänet Kalmar
Landstinget och Regionförbundet 
i Kalmar län konstaterade efter en förstudie att länet behöver 
utveckla sitt arbete på området och initierade därför ett treårigt 
projekt. Syftet var att skapa en arbetsmodell med struktur och 
metoder för samverkan mellan kulturorganisationer, folkhög-
skolor, vård och omsorg. 

Projektledningen förlades till Kalmar läns museum. Projektet 
slutförs under hösten 2016 och denna folder har tagits fram för 
dig som vill veta lite mer om arbetsområdet.

Vad är kultur? 
Kultur är trädgården du anlägger, teckningen jag målar, ka-
korna vi bakar efter mormors recept, kören vi lyssnar på el-



ler sjunger i. Kultur är upplevelser och aktiviteter som berör. 
Kultur är även de vanor, uppfattningar och värdegrund som vi 
delar med andra i en social gemenskap. Det är vad människor 
tänkt och skapat före oss och själva sättet vi lever på idag. Kan-
ske är kultur själva livet. 

Vad är hälsa?
Hälsa är däremot ett individuellt mått. Hälsa säger något om 
den enskilda människans kroppsliga och psykiska tillstånd. 
Hälsan kan således vara både god och dålig. En vanlig defini-
tion av en god hälsa, är om du som individ känner att du har 
psykiska och fysiska resurser för att möta vardagens krav. 

De goda exemplen
Före 2014 fanns det exempel på verksamheter som arbetar 
med kultur för att främja hälsan. Virserums musikdagar och 
Kalmar läns museums minnesprojekt är några exempel. Önske-
mål inkom under förstudien om att fler pilotprojekt behövdes i 
länet för att tydliggöra att deltagande i kulturyttringar främjar 
hälsan. 

Kultur på recept i Mönsterås 
Kulturförvaltningen och hälsocentralen i Mönsterås har samar-
betat med flera lokala kulturaktörer och skapat ett kulturkort 
som hälsocentralen förmedlar. Syftet är ökat välbefinnande och 
ökad delaktighet i kulturlivet. 

Nätverk för kulturombud inom  
omsorgen med upptakt dans i Västervik
Kulturförvaltningen och socialförvaltningen i Västervik har 
skapat ett fungerande nätverk av kulturombud inom omsorgen. 
Dansen, i samarbete med Dans i Sydost, användes som ett fram-
gångsrikt arbetssätt.

5 veckor ”Prova på-kultur”
Kalmar konstmuseum, Hemslöjden i Kalmar län, Dans i Sydost, 
Länsmusiken i Kalmar län samt Reaktor Sydost, genomförde 
varsin vecka med olika kulturyttringar för människor inom 



äldreomsorgen i syfte att främja deras hälsa.  En kvinna som 
deltog som handledare till sin man i tekniken textilgraffiti, som 
innebar att deltagarna utmanade varandra genom att sy vart-
annat stygn på en gemensam bild, uppgav att hennes man, som 
lider av Parkinson, slutade skaka under aktiviteten vilket är 
intressant med tanke på att deltagande i kulturyttringar anses 
ha biologiska effekter. 

Clowner inom vuxenpsykiatrin 
Vuxenpsykiatrin i Västervik har tillsammans med sjukhusclow-
ner i Plats på scen arbetat fram ett fungerande arbetssätt där 
clownerna ger en positiv injektion och ett högre välbefinnande 
för patienter inom psykiatrin.

Nöjesparken
Byteatern Kalmar län producerade en musikalisk varietéföre-
ställning med utgångspunkt från 1900-talets folkparker för den 

nya målgruppen äldre inom omsorg. I samarbete med Möns-
terås, Kalmar och Emmaboda hittade man samarbetsfor-

mer för att på bästa sätt genomföra den 
uppskattade föreställningen för 

äldre som inte själva kan ta sig 
till teatern.

Kravlös dans för  
ungdomar med nedsatt 
psykisk hälsa

Emmaboda kommun har till-
sammans med dansare arbetat 

med kravlös dans för unga för 
att uppnå ökat välbefinnande och ökad 

livskvalité.



Hemslöjdsutveckling med äldreomsorgen
Hemslöjden i Kalmar län har tillsammans med äldreomsorgen I 
Kalmar kommun arbetat fram fyra slöjdidéer där nya material 
och metoder är i fokus. Förslagen finns presenterade i en manu-
al för äldreomsorgspersonal.







Musik som serum för dagens bristvara - glädje
Länsmusiken i Kalmar län har satt upp föreställningen ”Bas-
tien & Bastienne” i integrationssyfte i samarbete med Högsby, 
Mönsterås, Emmaboda och Oskarshamns kommuner. Musik 
och glädje över språkbarriärerna står i fokus. Hemslöjden har 
gjort koreografin och föreställningen vänder sig till unga.

Kulturkanal
Kalmar konstmuseum och Reaktor Sydost har i en förstudie 
undersökt vilket behov av främst digital kultur från kulturor-
ganisationerna som finns på några av länets vårdinstitutioner. 
Materialet presenteras i en rapport. 

Två mer omfattande projekt har genomförts i samarbete med 
Hälsa och Kultur, nämligen: Kulturarv som metod inom äldre-
omsorgen och Rehabprojekt – konst och hemslöjd i Emmaboda:

Kulturarv som metod inom äldreomsorgen
Sedan 2009 har länsmuseet samarbetat med äldreomsorgen i 
Mörbylånga och Kalmar kommuner med att utveckla använ-
dandet av kulturarv som en metod. Som en del av Hälsa och 
kultur fanns ett uppdrag att vidareutveckla metoderna. Grun-
den har varit tidsresemetodiken. Genom att använda de äldres 
kulturarv, deras livsberättelser, de lokala kulturmiljöerna och 
olika föremål, kan man skapa en mer meningsfull tillvaro för 



de äldre. Även personalens kulturarv ska ses som en resurs. Det 
handlar om att sätta människan i centrum, skapa delaktighet 
och att göra skillnad på vardag och fest. Inom arbetssättet kan 
flera praktiska aktiviteter genomföras där man arbetar med 
minnesväskor, tidsresor, berättelser, historiska kläder och plat-
ser, traditioner, matlagning och musik - listan kan göras lång. 
Länsmuseet har genomfört en rad utbildningar för personal 
samt varit processledare i ett förändringsarbete för att skapa 
profilboenden mot kulturarv. Ett utvärderingsarbete pågår till-
sammans med Linnéuniversitetet under 2016.

Rehabprojekt – konst och hemslöjd i Emmaboda
Deltagare från socialpsykiatrin har fått träffa en konstnär och 
en hemslöjdare under totalt sex månader med aktiviteter sex 
timmar varje vecka. 

Deltagarna har uttryckt att cirklarna med konstnär och hem-
slöjdare på allaktivitetshuset Loket har gett dem en meningsfull 
tillvaro och att de har orkat gå utanför dörren. Projektet kom-
mer att integreras i kommunens ordinarie verksamhet. Christen 
Erlingsson, docent på institutionen för vårdvetenskap på Lin-
néuniversitetet, visar i sin forskningsrapport att kulturverksam-
heterna haft en stor betydelse för deltagarna. 



Vilka dokument styr arbetet med hälsa och kultur? 
Följande länsövergripande dokument utgör ramverket för arbe-
tet med Hälsa och kulturfrågorna. Dessa dokument har även 
legat till grund vid framtagandet av Kalmar läns strategi för 
hälsa och kultur. Kommunerna kompletterar med egna planer. 

• RUS – Regional utvecklingsstrategi  
för Kalmar län 2012 – 2020 

• Kulturplan för Kalmar län 2015 – 2017 
• Landstingsplan för Kalmar län 2016 – 2018

En strategi för Kalmar län
Syftet med att ta fram en regional strategi för hälsa- och kul-
turarbetet i Kalmar län är att bygga en gemensam plattform för 
arbetet på länsnivå. Strategin är ett underlag för fortsatt arbete 
på kommunal och regional nivå. Strategin är, på uppdrag av 
landstingets kulturnämnd, ute på remiss under sensommaren 
2016 till en rad olika instanser i länet. De övergripande målen 
med strategin är följande:

• En ökad och faktiskt självupplevd hälsa för länets invånare.
• Att alla länsinvånare har tillgång till kultur.
• Att kultur bidrar till att främja hälsoarbetet i länet.

Hur arbetar länet vidare med hälsa och kultur?
Det regionala ansvaret för kultur flyttades vid 
årsskiftet 2015/16 från regionförbundet 
till landstinget vilket gör att det är 
landstinget som fattar beslut om det 
fortsatta kultur- och hälsaarbetet 
i länet. Förhoppningen är att det 
goda samarbete mellan olika 
aktörer som startats inom pro-
jektet kommer att spridas och 
vidareutvecklas.



Vill du veta mer om Hälsa och Kultur?
www.ckh.gu.se

www.kulturellahjarnan.se

http://www.kulturradet.se/sv/Kultur-och-halsa/Sverige/Riksda-
gens-kultur--och-halsagrupp/

http://www.kulturradet.se/sv/Kultur-och-halsa/

http://kulturochhalsa.org/kategori/eva-bojner-horwitz/



VILL DU VETA MER OM HÄLSA OCH KULTUR?

www.ckh.gu.se

www.kulturellahjarnan.se

http://www.kulturradet.se/sv/Kultur-och-halsa/Sverige/Riksdagens-kul-
tur--och-halsagrupp/

http://www.kulturradet.se/sv/Kultur-och-halsa/

http://kulturochhalsa.org/kategori/eva-bojner-horwitz/
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Projektledare
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www.kalmarlansmuseum.se
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