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Att det sätt på vilket människan väljer eller tvingas att 
leva har betydelse för hennes hälsa är en mycket gam-
mal insikt. Den kanske rent av är äldre än den medicin-
ska läkekonsten, eftersom tanken att det är enklare att 
förebygga än att bota redan uppkomna sjukdomar finns 
i alla äldre idétraditioner. Att följa moraliska och die-
tiska regler, delta i religiösa riter och kulturtraditioner 
samt att omfatta gemensamma åskådningar och läror 
har uppfattats som en förutsättning för ett individuellt 
och kollektivt välbefinnande. Det finns också många 
exempel på att man i såväl äldre som nyare tid uppfattat 
deltagandet i någon form av kulturell tradition eller rit 
som en slags sjukdomsbehandling. 

Den antika läkekonsten innehöll inslag som skulle kunna 
kallas för en medico-religiös rit, där man genom att sova 
i templet fick del av de läkande krafter som genomsyrade 
den heliga platsen. Och den antika teaterns betonande av 
katharsis, en själens rening genom de upplevelser och insik-
ter som skådespelen kunde ge, har uppfattats som en slags 
kollektiv psykoterapi. De senmedeltida flagellanterna och 
de extatiska dansarna, som ville besvärja de onda krafter 
som orsakat pesten, är exempel där gränsen mellan religiös 
rit, kulturverksamhet, sjukdomsbehandling och symptom 
på sjukdom är svår att upprätthålla. Genom att ge uttryck 
för sitt lidande kunde man även bemästra det. 

I hälsoupplysningens historia finns det många exempel 
på att sjukdomsförebyggande åtgärder inte bara omfattade 
konkreta livsstilfrågor, utan även föreställningar och kul-
turtraditioner. Gränsdragningen mellan hälsoråd, moraliska 
föreskrifter och rent av etikettsregler är svår att upprätthålla 
och blir riktig tydlig först under 1800-talet, när olika yrkes-
grupper tillskrev sig själva ett expertkunnande i relation till 
dessa områden av människors liv. Men med den framväxan-
de samhällsvetenskapen kom också synen på orsakerna till 
sjukdom att påverkas. Från mitten av 1800-talet har det varit 
vanligt att tänka sig att yttre materiella faktorer som den 
enskilde inte kunnat påverka har haft avgörande betydelse 
för hälsan. Arbetsförhållanden, livsmedelstillgången och 
boendemiljön var några av de förhållanden, som framhölls 
såväl i socialmedicinska studier som i den socialpolitiska 
debatten. Att utjämna skillnaderna i livsvillkoren för att på 
det sättet förbättra befolkningens hälsosituation blev också 
en central uppgift inom välfärdspolitiken under 1900-talet. 
Men under seklets båda sista decennier förändrades synen 
på hälsan och hälsans orsaker på ett genomgripande sätt. 
Man kan tala om en individualisering och en kulturalisering 
av föreställningarna om hälsan. Tanken att människor väljer 
sin hälsa genom att välja livsstil och kost- och motionsvanor 
har medfört att hälsa eller hälsofrämjande åtgärder mer och 
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mer uppfattats som en form av konsumtion. Och i denna 
hälsokonsumtion ingår även stimulerande upplevelser, per-
sonlighetsutvecklande erfarenheter, en rik och omväxlande 
fritid och ett omfattande socialt nätverk. Om hälsa skall ses 
som en följd av människors skilda livsvillkor eller som en 
del av enskilda individers sökande efter en identitet eller 
en livsstil är dock även en ideologisk fråga, som inkluderar 
problemet med vem som har ansvaret för hälsan och hälso-
främjandet. Är det individens ensak, en fråga för det civila 
samhället eller för staten och alla de yrkesgrupper som ar-
betar inom sjukvårds- och välfärdssystemen?

När det gäller sjukvården återfinner vi tanken på att lä-
kekonst och kulturell verksamhet har något med varandra 
att göra inom framförallt sinnessjukvården. Bland pionjä-
rerna inom den familjebaserade vården under 1700-talet 
betonades bordskick, uppförande och konversation som en 
del av den medicinska behandlingen. Inom den institutions-
baserade sinnessjukvården använde man redan i början av 
1800-talet kulturell verksamhet som ett sätt att nå fram till 
och påverka de intagnas sinnestillstånd. Det var vanligt 
att man inhandlade musikinstrument som pianoforten och 
sällskapsspel, som kunde bidra till förströelsen, och även 
tillhandahöll böcker med lämpligt innehåll för bildning och 
uppbyggelse. Vanligen valde man då sådana böcker som 
kunde verka upplyftande på ett tungt sinne, som till exem-
pel reseskildringar eller biografier över människor som ut-
rättat något stort och gott. Romaner ansågs dock skadliga, 
framförallt för unga kvinnor, då de kunde leda till alltför 
starka känsloupplevelser. 

Det finns också exempel på mer teoretiska resonemang om 
kulturens betydelse för människans hälsa. Inte minst gäller 
detta musikterapi, som kan sägas vara en etablerad behand-
lingsform redan under 1700-talet och som därefter återfinns 
i en rad olika terapeutiska traditioner. Ofta är det inslaget av 
rytm, men också det ordlösa tilltalet, som är grunden för att 
man föreställer sig musiken som ett sätt att nå fram till en 
sluten och instängd själ. Musik har därför även kommit till 
användning när det gäller människor med en medfödd psy-
kisk funktionsnedsättning eller en själslig eller kroppslig 
oro som försvårat den verbala kommunikationen. Dansen 
har spelat en likartad roll som musiken i medicinens och 
psykiatrins historia. Men vissa typer av dans har uppfat-
tats som patologiska, så till exempel ett mycket intensivt 
men ensamt dansande eller dansrörelser som ansetts vara 
sexuellt utmanande. Tanken att kulturverksamhet kan vara 
patologisk eller ett symptom på en underliggande sjukdom 
fick också sin betydelse, och då inte minst genom inflytan-
det från utvecklingsbiologiska och än mer degenerations-
teoretiska läror mot slutet av 1800-talet. Vissa kulturformer 
kunde då ses som tecken på en biologisk och kulturell ef-
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terblivenhet eller en kvarleva från ett primitivt eller mindre 
civiliserat tillstånd. 

Man skulle kanske förvänta sig att det naturvetenskap-
liga genombrottet inom medicinen från mitten av 1800-talet 
skulle ha frigjort läkekonsten och hälsofrämjandet från dessa 
mer allmänna kulturverksamheter. Så var nog också fallet 
i de mer principiella framställningarna över medicinens ut-
veckling, men knappast i praktiken. Under mellankrigstiden 
talade man rent av om en kris för den medicinska vetenska-
pen på grund av att den inte hade lyckats bemästra de all-
männa hälsoproblemen i samhället, även om man hade haft 
framgångar när det gällde enskilda sjukdomar. Som en följd 
av detta publicerades det vid denna tid ett stort antal böcker 
och tidskrifter som på nytt behandlade sambanden mellan 
medicinen å den ena sidan och religion, livsåskådning och 
kulturtraditioner å den andra. 

Historien om hur man genom århundradena har uppfattat 
sambanden mellan hälsa och läkekonst och olika former av 
kulturell verksamhet, eller annorlunda uttryckt, det nära sam-
bandet mellan medicinhistorien och kulturhistorien, skulle 
kunna berättas med större detaljrikedom, men det sagda är 
måhända tillräckligt för att ge en bakgrund till de senaste 
decenniernas förnyade intresse för relationen mellan hälsa 
och kultur. 

Kulturkonsumtion och hälsa
Helt avgörande för den svenska debatten om kultur och hälsa 
under det senaste decenniet har varit ett antal studier som 
genomförts vid den socialmedicinska institutionen vid Umeå 
universitet. Med hjälp av det material, som samlats in om det 
svenska folkets levnadsvanor inom ramen för de så kallade 
Levnadsnivåundersökningarna, försökte man hitta samband 
mellan människors kulturkonsumtion och deras hälsa. Ini-
tiativtagare till och ansvarig för projektet var professor Lars 
Olov Bygren och arbetet rönte stor internationell uppmärk-
samhet genom en artikel han skrev 1996 tillsammans med 
sina medarbetare i den ledande medicinska tidskriften Bri-
tish Medical Journal. Den undersökning som redovisades 
baserades på ett slumpmässigt urval informanter som hade 
intervjuats 1982 eller 1983 inom ramen för den nämnda Lev-
nadsnivåundersökningen. Man hade då tagit reda på i vil-
ken utsträckning informanterna hade besökt teaterföreställ-
ningar och konserter, läst böcker och tidskrifter, utövat någon 
form av musik eller sjungit i kör. Av de sammanlagt 12 675 
personer som ingick i studien hade 533 män och 314 kvinnor 
avlidit före den 31 december 1991 och den ålder när döden 
inträffade användes i Bygrens studie som mått på hälsotill-
ståndet. Man tog sedan hänsyn till och kontrollerade studien 
för de skillnader i hälsa och dödlighet som kunde bero på 
ålder, kön, utbildningsnivå, inkomst, kronisk sjukdom, so-
cialt nätverk, rökning och fysisk aktivitet. Resultatet blev att 
de som hade tagit del av de aktuella kulturella aktiviteterna 
och evenemangen levde längre än de som inte hade gjort det. 
Forskarnas slutsats var dock försiktigt formulerad: att ta del 
av kulturella evenemang kan ha en positiv hälsoeffekt. Det-
samma gällde en annan konklusion: det behövdes fortsatta 
studier med en högre grad av kontroll och en tydligare spe-

cificering av den kulturella stimuleringen innan det var dags 
att genomföra experiment. Dessa skulle då gå till på så sätt att 
man skulle låta personer med begränsade kulturella intressen 
få ta del av ett mer omfattande utbud och sedan jämföra dem 
med en kontrollgrupp (Bygren et al, 1996). 

Trots att studien var försiktig i sina slutsatser, de metodolo-
giska frågorna kring undersökningen inte alldeles klarlagda 
och att man framförallt betonade vikten av fortsatt forskning 
blev genomslaget i internationella medier omfattande. An-
talet tidningsartiklar som återgav studien var mycket stort 
och Lars Olov Bygren intervjuades av nyhetsredaktörer från 
flera länders tevekanaler (muntlig information från Bygren). I 
Sverige var den publika reaktionen betydligt mindre, åtmins-
tone om man får döma utifrån antalet artiklar som återges i 
databasen Mediearkivet. Situationen kom dock att förändras 
när Bygrens elev Boinkum Bensom Konlaan fem år senare 
presenterade en doktorsavhandling där forskargruppens 
fortsatta arbete inom området redovisades. Nu kunde man 
hänvisa till ett större material med ett längre tidsperspektiv 
och även ett bredare spektrum av kulturaktiviteter. Man hade 
också genomfört det tidigare efterlysta experimentet genom 
att stimulera en grupp försökspersoner att öka sin kulturella 
aktivitet och sedan jämföra deras hälsa med en kontrollgrupp 
som hade behållit en låg nivå på sin kulturkonsumtion. Re-
sultatet blev att den grupp som hade ökat sin aktivitet hade 
samma positiva hälsoutveckling som de som hade ägnat sig 
åt kulturell verksamhet under en längre tid. Det fanns således 
betydande hälsovinster att göra om man lyckades öka kultur-
intresset bland tidigare inaktiva (Konlaan, 2001). 

De följande åren publicerade svenska dagstidningar ett 
stort antal artiklar, där man konstaterade att det nu var veten-
skapligt bevisat att det var bra för hälsan att ägna sig åt kul-
turell verksamhet. I vanlig ordning valde man också ganska 
drastiska formuleringar. ”Kultur förlänger livet”, ”Att nobba 
kulturen är lika farligt som att röka”, ”Kultur lika viktigt 
som motion” och ”Kultur + hälsa = sant” är några exempel 
på tidningsrubriker (GP 1997-10-25 och 2003-05-23; SvD 
2001-02-07). Särskilt den sistnämnda formuleringen har åter-
givits i så många artiklar och även i programskrifter att den 
närmast fått karaktär av symbolisk markör för hela området. 

Av ännu större betydelse var förmodligen det förhållandet 
att dessa forskningsresultat nådde fram till kulturpolitiker så-
väl nationellt som internationellt. Dåvarande kulturministern 
Leif Pagrotsky deklarerade till exempel 2005: ”Det finns ett 
tydligt samband mellan kulturkonsumtion och bättre hälsa. 
Gå på teater, läs en bok eller lyssna på en stråkkvartett – och 
lev längre och friskare!” (citerat ur Kultur för hälsa 2005, s. 
6). I en proposition samma år om ”Forskning för ett bättre liv” 
anslogs medel för en särskild satsning på forskning inom om-
rådet kultur och hälsa (Englund 2006). Regeringsskiftet hös-
ten 2006 medförde inte någon förändring när det gällde sy-
nen på kulturens hälsobringande effekter. På ett seminarium 
i Göteborg 2007 framträdde kulturministern Lena Adelsohn 
Liljeroth och folkhälsoministern Maria Larsson tillsammans 
och de argumenterade för att kulturen skulle tillmätas en roll 
i folkhälsoarbetet. De sade sig också vilja medverka till att 
forma en politik för kulturupplevelser som främjar hälsan 
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(Adelsohn Liljeroth och Larsson 2007). Och i Moderaternas 
nya kulturpolitiska program från 2008 föreslogs inrättandet 
av en professur i ämnet kultur och hälsa. Mer konkret var ett 
ambitiöst regionalt kulturpolitiskt program inom Västra Gö-
taland som initierades våren 2007. Detta skedde i nära sam-
verkan med Göteborgs universitet, som aviserat en satsning 
på ett ”Centrum för kultur och hälsa” med nationellt ansvar 
för att samordna forskningen och driva det fortsatta utveck-
lingsarbetet (GP 2007-12-24; Reckman 2008).

Det finns inte någon enkel förklaring till omfattningen av 
denna mediala och politiska uppmärksamhet. Umeåstudien är 
i likhet med de flesta undersökningar där man försöker hitta 
ett samband mellan å den ena sidan levnadsförhållanden och 
levnadsvanor och å den andra hälsoutvecklingen metodolo-
giskt komplicerad. Man kan mäta hälsa på flera olika sätt och 
det är alltid svårt att bedöma tillförlitligheten i människors 
uppgifter om sina levnadsvanor. Det är förmodligen vanligt 
att man både över- och underskattar sin kulturkonsumtion 
beroende på vilka värderingar som råder i den närmaste om-
givningen. En förklaring till det stora intresset för studien 
kan vara att vetenskapliga belägg för gamla sanningar all-
tid har ett attraktionsvärde. En annan att intresset för hälso-
främjande och hälsopolitik var stort under det förra seklets 
sista decennier, delvis som en följd av de problem som hade 
drabbat den offentliga sjukvården och som också berörde den 
vetenskapliga medicinen. Intresset för förebyggande åtgärder 
har alltid tenderat att växa när tilltron till möjligheterna att 
behandla och bota sjukdomar minskar. En tredje förklaring 
skulle kunna vara att hälsoargumentet kom som en skänk 
från ovan för dem som argumenterade för en fortsatt skat-
tefinansierad kulturpolitik. 

Lokala projekt
Under det senaste decenniet har det startats en rad projekt 
runt om i landet som uttryckligen baserats på tanken att det 
finns ett samband mellan kultur och hälsa. En del av dessa är 
väl dokumenterade och i några fall även utvärderade, medan 
andra framförallt manifesterats genom program- eller av-
siktsförklaringar. En Googlesökning på ”Kultur och hälsa” 
som genomfördes i juni 2008 gav inte mindre är 448 000 
träffar. Att använda internet som källa för att bedöma ett 
intresse eller en verksamhet är vanskligt av flera skäl. Man 
får som regel ett stort antal irrelevanta träffar och många 
som avser samma grunddokument. Dessutom är den infor-
mation som läggs ut på nätet ofta starkt selekterad, svår att 
ursprungsbestämma och i många fall föråldrad. Men när det 
gäller lokala projekt, som uppstår i ett samspel mellan en-
skilda, sociala rörelser och kommunala organ, finns knap-
past något annat sätt att på kort tid få en överblick över den 
verksamhet som pågår. Utrymmet tillåter dock endast en 
övergripande reflektion över materialet ifråga och hänvis-
ningarna i litteraturförteckningen avser några få exempel. 

Ett genomgående inslag i dessa presentationer av ”kultur 
och hälsa”-projekten är att man helt kort och ofta inlednings-
vis konstaterar att det är vetenskapligt påvisat att det finns 
ett samband mellan kultur och hälsa. Några hänvisningar till 
litteratur eller namngivna forskare ges som regel inte, med 

undantag för projekt i Umeå, där man gärna framhåller den 
forskning som bedrivits vid stadens universitet. Detsamma 
gäller verksamheter i Västra Götaland, där samarbetet med 
Göteborgs universitet framhålls. Mer anmärkningsvärt är 
att man beskriver innebörden av detta påvisade vetenskap-
liga samband mellan kultur och hälsa på olika sätt, beroende 
på vilken typ av verksamhet som beskrivs i den fortsatta 
framställningen. Det vanligaste är att man talar om en ökad 
egen kulturell aktivitet inom äldreomsorg, handikappom-
sorg eller rehabiliteringsverksamhet. Det kan då handla om 
konsthantverk, måleri, musik, dans, teater eller annat som 
några decennier tidigare skulle ha kallats för arbetsterapi 
eller socioterapi. Sätten att mäta eller bedöma hälsoeffek-
terna är i allmänhet oklart redovisade. I flera fall ges ingen 
bestämning av vad som menas med hälsa och det finns for-
muleringar som antyder att man med detta begrepp även 
kan syfta på välbefinnande, gemenskap, trivsel och glädje. 
Men nästan lika vanligt är att man med kultur menar den 
konstnärliga utsmyckningen eller den genomtänkta utform-
ningen av olika vård- och boendemiljöer. Mindre vanligt är 
att man syftar på kontakter med eller besök på etablerade 
kulturinstitutioner som teatrar, konsertlokaler eller museer. 
Ett betydande antal av de dokument som studerats innehål-
ler dock överhuvudtaget inga konkreta exempel på vilken 
typ av kulturell verksamhet som åsyftas. Det förefaller i 
dessa fall vara så att man använder de båda starkt positivt 
laddade begreppen, kultur och hälsa, för att förstärka var-
andra. Huruvida man tänker sig att kulturen skall förbättra 
hälsan eller om hälsoargumentet används för att ge kulturen 
en starkare ställning är inte alltid tydligt formulerat, utan 
kan variera beroende på sammanhanget. (Förutom internet 
finns tryck material, t.ex. Anbäcken 2002; Bjarneberg u.å; 
Brodén 2007; Eklund 2005; Tufvesson 2007; Wallin 2007). 

Det är självfallet inte möjligt att ge en sammanfattande 
bild av denna lokala verksamhet utan en omfattande utvärd-
ering, men intrycket är att det än så länge mest handlar om 
att man konstaterar att det finns vetenskapliga belägg för 
ett samband mellan kultur och hälsa. Vanligen syftar man 
då på att människor med någon form av funktionsnedsätt-
ning, kronisk sjukdom eller allmänna ålderskrämpor som 
ägnar sig åt egen kulturell verksamhet mår subjektivt bättre 
och uppvisar bättre resultat vid medicinska undersökningar. 
Här handlar det således om att använda kulturen som ett 
sätt att skapa stimulerande vårdmiljöer. I projektet ”Kultur 
i vården eller vården som kultur” (Rapp 1999) samordnades 
ett stort antal utvecklingsprojekt, som handlade om att för-
ändra den institutionella vården och därmed även påverka 
det vardagliga livet och underlätta rehabiliteringen. Särskilt 
stor betydelse verkar detta intresse för kulturella inslag ha 
fått inom demensvården, samt när det gällt att skapa goda 
boendemiljöer inom handikapp- och äldreomsorgen. 

 
En omdiskuterad forskning
Forskningen om kultur och hälsa har dock inte mötts av 
någon överdriven entusiasm i vetenskapliga kretsar. I likhet 
med vad som är fallet när det gäller flertalet epidemiologis-
ka studier har man hävdat att det förhållandet att det finns 
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statistiska samband mellan kulturkonsumtion och hälsa inte 
självklart innebär att det också finns ett orsakssamband. Det 
kan mycket väl vara så att det finns underliggande faktorer 
som ännu inte klarlagts. Ett annat argument, som också gäl-
ler andra delar av folkhälsoforskningen, är att man måste 
kunna följa sina patienter eller informanter under mycket 
lång tid, kanske i flera decennier, för att kunna avgöra om 
effekterna är bestående eller tillfälliga. Men detta innebär 
samtidigt att det dyker upp nya metodologiska problem; ju 
längre tid det handlar om, desto större sannolikhet för att 
andra omständigheter i människors liv förändras på ett så-
dant sätt att hälsoutvecklingen påverkas. Det går helt enkelt 
inte att avgöra om de förändringar man kan fastställa verkli-
gen beror på de undersökta variablerna eller på mer generella 
förändringar i människors liv. (Kultur för hälsa 2005).

Det har också hävdats att det inte är givet att all form av 
kulturell verksamhet eller kulturkonsumtion har en posi-
tiv effekt på välbefinnande och hälsa. En skådespelare som 
flera timmar varje kväll måste ”gå i roll”, det vill säga ge-
stalta eller rent av vara någon annan, kan behöva flera tim-
mar för att gå tillbaka till sitt vanliga jag. Detta kan vara 
stresskapande, leda till alkoholproblem och försvåra sociala 
kontakter eftersom omgivningen inte alltid kan skilja på ka-
raktärsrollen och människan bakom denna. Även när det 
gäller kulturkonsumtion är denna ofta förbunden med so-
ciala kontakter och kan rent av vara ett tillfälle till socialt 
umgänge. Samtalen kring en konstutställning, debatterna i 
pauserna under en teaterföreställning och resonemangen i 
cafeterian efter biobesöket kan i många fall vara viktigare 
än själva kulturupplevelsen. En del av den moderna distri-
butionsteknologin har dock medfört en risk för en ökad iso-
lering. Möjligheten att se film hemma eller på en dataskärm 
under en tågresa, lyssna på musik i hörlurar eller ta del av 
virtuella utställningar på nätet är några exempel på att en 
allt större del av kulturkonsumtionen sker i ensamhet och 
i hemmet. Att detta är en bidragande orsak till övervikt är 
väl känt, men de långsikta psykiska och sociala konsekven-
serna kan ännu inte överblickas. 

Hälsokultur 
För att förstå det stora intresset för sambandet mellan hälsa 
och kultur är det av allt att döma nödvändigt att vidga per-
spektivet. Medicinen, sjukvården och hälsopolitiken var vik-
tiga komponenter i den moderniseringsprocess som de väs-
terländska samhällena genomgick från framförallt mitten av 
1800-talet. Genom vetenskapliga studier av sjukdomarnas 
orsaker och statistiska utvärderingar av olika behandlings-
metoder skulle sjukligheten minska och politiska strategier 
för en framtida hälsosam livsmiljö kunna utvecklas. Fram 
till omkring 1980 uppfattades också detta som ett i huvud-
sak lyckosamt projekt. Livslängden ökade, de smittosamma 
sjukdomarna kunde bemästras, sjukvårdens behandlingsre-
sultat förbättrades och med en ökad levnadsstandard skulle 
alla framtida hälsoproblem kunna undvikas. Men som så 
ofta i historien visade det sig att utvecklingen gick i en an-
nan riktning än vad man hade önskat och antagit. I själva 
verket ökade antalet sjukskrivningsdagar, liksom den so-

ciala ojämlikheten när det gällde olika typer av hälsofrågor. 
Den goda tillgången på mat medförde nya hälsoproblem, 
liksom det allt bekvämare och mindre rörliga vardagslivet. 
Och ett ökat resande och täta sociala kontakter ledde till 
en växande rädsla för nya och svårbemästrade pandemier. 
Samtidigt visade det sig att de politiska metoder som hade 
utmärkt det moderna projektet inte längre verkade fungera. 
Ny kunskap, spridning av information och en målstyrning 
av samhällets gemensamma resurser gav inte önskade re-
sultat, framförallt beroende på att problembilden hela tiden 
föreföll att förändras. När fattigsjukdomarna hade bemäs-
trats ökade de så kallade vällevnadssjukdomarna. Och när 
den somatiska sjukvården byggdes ut och effektiviserades 
ökade människors psykiska och sociala ohälsa. Trots en för-
bättrad levnadsstandard, ett utbyggt trygghetssystem och 
ett större utrymme för individuella livsprojekt drabbades 
allt fler av melankoli, kronisk värk i rygg och axlar, arbets-
relaterad stress, psykosociala problem och andra typer av 
lidanden, som hade det gemensamt att de var svåra att diag-
nostisera och nästan ännu svårare att behandla. Man talade 
allt oftare om ett nytt sjukdomspanorama, som utmanade 
den moderna medicinen genom att det inte föreföll finnas 
något riktigt tydligt samband mellan symptom och sjukdom 
och inte heller mellan sjukdom och behandlingsmetod. 

Såväl den politiska som vetenskapliga diskussionen om 
hur denna utveckling skall tolkas och förklaras pågår och 
det finns inte något entydigt forskningsläge att redovisa. 
Men i det här sammanhanget räcker det kanske med att på-
minna om att en följd av detta är att hälsobegreppet kommit 
att vidgas till att innefatta nästan alla typer av kroppsligt, 
själsligt och socialt välbefinnande. Inte minst gäller detta i 
populärkulturella sammanhang, där tidskrifter och tevepro-
gram om ”hälsa” kan handla om det mesta från kosmetika 
till trädgårdsodling eller från mental träning till estetisk 
kirurgi. En annan och här lika intressant konsekvens är 
vad man kan kalla en kulturalisering av föreställningarna 
om vad som skapar en god hälsa. Ett rikt socialt nätverk, 
många fritidsintressen, nya upplevelser, kulturella evene-
mang och egen erfarenhet av skapande arbete framhålls allt 
oftare som förutsättningar för ett liv i hälsa. En rad begrepp 
har kommit till användning för att fånga in denna hälsans 
kulturella dimension. Man har talat om empowerment, el-
ler hur människors självkänsla och förmåga att hantera sin 
egen livs- och hälsosituation kan öka genom nya erfaren-
heter och intressen samt en ökad grad av självreflektion. 
Denna tanke är tydligt kopplad till den liberala hjälp-till-
självhjälpstraditionen inom det sociala området. Man har 
också talat om behovet av ett fungerande socialt nätverk 
och ibland rent av om en förbättrad social kompetens och 
här verkar det vara Pierre Bourdieus begrepp socialt kapital 
som i en lite uttunnad version fungerat som förebild. Än 
mer konkret är de olika försöken att ge en socialmedicinsk 
definition av det hälsofrämjande arbetet genom att använda 
skattningsformulär, som anger människans upplevelser av 
sitt eget liv som meningsfullt och ingående i ett samman-
hang som kriterier på hälsa. Ytterligare exempel är strä-
vandena att skapa nya urbana miljöer med hälsofrämjande 
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ambitioner genom mötesplatser, väl vald färgsättning och 
harmoniska former. Hälsa är också ett av de värden som 
ofta används i programmen för en långsiktigt hållbar ut-
veckling i socialt, ekonomiskt och ekologiskt hänseende. 
Då forskningen är ett centralt område i denna omdefiniering 
av hälsobegreppet har det helt följdriktigt under de senaste 
åren blivit vanligt med tjänster inom ämnesområden som 
”Health and Environment”, ”Health and Empowerment” 
och ”Health and Design”. 

Man kan kanske rent av säga att man med ett sådant 
kulturaliserat hälsobegrepp skapat en slags överideologi, 
som kan fungera som ett politiskt och neutralt värde. Med 
överideologi brukar man mena att en idé eller ett värde kan 
ges en så generell eller allmänmänsklig innebörd att den 
eller det förefaller att stå över alla ideologiska konflikter 
och därmed inte heller kan ifrågasättas. Vem kan säga att 
ohälsa är något bra eller att samhället inte skall sträva efter 
att förbättra människors hälsa? En lång rad aktörer, sociala 
rörelser, enskilda eldsjälar och även myndigheter kan med 
hjälp av en sådan överideologi verka tillsammans för ett ge-
mensamt och självklart gott mål. Om det nu är på det sättet 
att det finns vetenskapliga belägg för att såväl egen kulturell 
aktivitet som kulturella upplevelser bidrar till en förbättrad 
hälsa så kan satsningar inom området uppfattas som själv-
klara och till och med som en moralisk skyldighet. 

Kulturpolitik och hälsopolitik 
Det kan knappast råda något tvivel om att en funktion som 
forskningen om kultur och hälsa har haft är att ge ett bidrag 
till argumentationen för kulturens och kulturpolitikens nyt-
ta. Om det kan bevisas att kulturell verksamhet och kultur-
konsumtion ökar människors välbefinnande och hälsa kan 
kulturpolitiken placeras i en helt annat politisk kontext än 
om kultur bara ses som en typ av personlig konsumtion som 
inte klarar marknadens hårda villkor. Att de båda politiska 
blockens kulturministrar använder hälsoforskningen i sin 
kamp för ett utrymme i statens budget är därför knappast 
förvånande. 

Men lika självklart är det att denna fråga måste ses i ett 
hälsopolitiskt sammanhang. Under de sista decennierna av 
1900-talet kulturaliserades föreställningarna om hälsans 
orsaker. Livsstil, arbete, fritidsvanor, erfarenheter, intres-
sen, livsåskådningar och sociala nätverk är några av de i vid 
mening kulturella faktorer som kommit att framhållas i de-
batten om orsakerna till de stora och växande skillnaderna 
i hälsa och ohälsa mellan olika grupper av människor. Ton-
vikten i den hälsopolitiska debatten har förskjutits från yttre 
livsvillkor till människors personliga val, prioriteringar, en-
gagemang och valda identiteter. Med dessa förändringar har 
man skapat utmärkta förutsättningar för ett möte mellan 
hälsopolitiken och kulturpolitiken.

Svaret på frågan om man blir frisk av kultur blir då ett 
självklart: Javisst. Men kanske inte som en följd av att man 
har funnit ett samband mellan två olika och oberoende va-
riabler, utan snarare som en konsekvens av att de båda be-
greppen kommit att få en alltmer likartad innebörd. Både 
hälsa och kultur syftar på positiva värden som välbefinnan-

de, stärkande upplevelser och ett rikt liv. Och genom att två 
samhällsområden därmed kan kopplas samman kommer 
dessa värden att stärkas och begreppens användningsom-
råden att vidgas. ”Kultur + hälsa = sant”. ■
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