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Abstract 

The Swedish government published their current proposition concerning cultural politics, Tid för 

kultur in 2009. Due to this proposition, culture is considered a basic human right we all deserve 

to be provided with. It contained goals and guidelines for how to enable culture to all citizens, to 

integrate and enrich the state, the county councils’ and municipalities’ work with diversity and 

multi culture in their culture-based institutes. However, there seems to be a lack of strategies in 

the issue of how to provide our nondependent elderly, suffering age related handicaps and 

diseases, with this proclaimed necessity. 

In recent years, there has been a lot of research proving the link between human wellbeing and a 

stimulating environment.  This stimulating environment may include experiences of cultural 

activities (theatre, concerts, painting etc), either as a participant or as an audience, but also 

activities with cultural overtones (gardening, reading aloud) may serve its purpose. Therefore 

this method is considered to fill an important role in complementing the traditional medicine and 

is referred to as “art and health”. The Swedish government’s counsel of cultural affairs, 

Kulturrådet, has granted financial contributions to exemplary cultural projects for elderly on 

several occasions since 2011.  

My case study examines how a retirement home in Sweden, Sannerudshemmet, is working with 

cultural activities in their operating plan. What are the attitudes towards such methods according 

to the managers, staff and elderly? Do their activities fulfill the goals made by the counsel of 

cultural affairs which would enable them to apply for financial support? The result of this case 

study shows a positive attitude from staff and managers towards cultural initiatives on 

Sannerudshemmet, but also a lack of awareness and professionalism in the matter of practicing it 

in their operation.  
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En fallstudie av Sannerudshemmets arbete med kultur för äldre. 

 

1. Inledningskapitel 

Människans åldrande är oundvikligt. Medan vissa förolyckas tidigt finns det de som lever så 

länge att de p.g.a. åldersrelaterade sjukdomar och handikapp slutligen inte längre kan leva ett 

fullt självständigt liv. Äldreomsorgen spelar en viktig roll för att i bästa mån ta hand om dessa 

människors behov, vare sig det handlar om föda, hygien eller medicinsk tillsyn. Ytterligare en 

aspekt, som är desto svårare att tillfredställa i många fall, är den mänskliga kontakten och den 

stimulans av intryck man tidigare i livet införskaffat på daglig basis. Intryck från dagliga 

upplevelser i from av trädgårdsarbete, teaterbesök, filmupplevelser eller diskussioner.  

Problematiken i att ge seniorer på äldreboenden dessa typer av vardaglig och viktig stimuli beror 

på många anledningar, men som enklast kan kopplas samman med för lite resurser i en ständigt 

monetärt negligerad sektor. 

Sedan mina morföräldrar hamnat på äldreboenden har intresset kring strategierna för en bättre 

äldreomsorg vuxit sig starkare hos mig. Framförallt då de nya levnadsförhållandena har en stark 

påverkan på de äldres identitet då det sker en drastisk förändring från att vara självständig 

människa till en omhändertagen patient: Min morfar levde under sju år på ett särskiltboende, 

vilket är en förhållandevis lång tid. Hans handikapp var blindhet och försvagade knän som 

tvingat honom till rullstol, medan intellektet var honom troget och närde en vilja att diskutera det 

förgångna och samtiden. För att se till att han hade det så bra som möjligt, besökte vi i familjen 

honom så ofta vi kunde. Under besöken spelade vi mycket musik, läste historia, tippade på 

Stryktipset och lyssnade på historier om hans barndom och vuxna liv. Vi gjorde allt för att få 

honom att fortsätta känna sig viktig, älskad och levande. Det fungerade bra under tiden vi var 

där, men när vi inte besökte honom fanns det ytterst lite för honom att göra. Vid princip varje 

besökstillfälles fann man honom sittandes ensam i sitt rum med tystnad som enda sällskap, på en 

avdelning där de andra vårdtagarna ofta drogs med åldersdemens och där personalen inte hade 

tid att ge mer än de nödvändigaste förnödenheterna. Min morfars situation var olycklig, men han 

var ändå en av de människorna som kontinuerligt besöktes och fick uppleva lite av de 

livskvalitéer som vi riskerar att mista när ålderns rätt sätter in. Det förhindrade honom ändå inte 
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från att genom åren börja tveka alltmer på vikten av sitt eget existensberättigande; han kände sig 

som en börda för oss, för de på hemmet och för samhället i stort. Besöken vi gjorde utgjorde 

några timmar på en hel vecka, vilket innebar en kraftig slagsida av timmar utan någonting att 

göra utöver att bli vårdad.  Jag upplevde att han alltmer glömde bort vem han var och att han 

började tappa delar som han tidigare identifierat sig själv i, trots det att vi bedyrade vikten av 

hans existens. Han är med största sannolikhet inte den enda som gått igenom den 

transformationen. Mina tankar går till de människor som lever på äldreboenden runtom i landet, 

där besök från vänner och anhöriga inte ens är en möjlighet.   

En intressant strategi för att återfinna viktiga delar i dessa människors identitet och på så vis 

också minska avståndet mellan fri- respektive omhändertagen människa är genom kulturella 

aktiviteter i form av musik, teater, konst och andra typer av kulturella yttringar. Det sker allt mer 

forskning på ämnet och hur den kan ha positiv inverkan på människan i det som Kulturrådet 

kallar ”Kultur och hälsa”. 

 

1.1 Ämnesval 

Den svenska kulturpolitiska propositionen från 2009, Tid för kultur, talar om människan som en 

kulturell varelse. De nya kulturpolitiska målen ska utgöra ett fundament för en långsiktig 

kulturpolitik som stöder konstnärlig förnyelse och kulturell mångfald, främjar ett levande 

kulturarv samt bidrar till allas möjlighet till deltaktighet i kulturlivet. (prop. 2009/10:3, s.1) De 

kulturpolitiska mål ämnar att ”kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med 

yttrandefrihet som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och 

konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.” (kulturadet.se; ”Kulturpolitiska mål” 

2014-04-20), Barn- och ungdomars rätt till kultur uppmärksammas särskilt, medan diskussionen 

kring hur man ska tillgodose äldre människors lika rätt; vars sjukdomar och handikapp 

omöjliggör en självständig delaktighet i kulturen, får en mycket blygsammare förklaring. (prop. 

2009/10:3, s.19) För att finna lösningar på denna grupps rätt till kultur får man söka sig till den 

del i propositionen som kallas ”Kultur och hälsa”. Regeringen har gett Statens Kulturråd 

uppdraget att bland annat tillgängligöra nya arbetsmetoder, fortbildning och goda exempel, i 

synnerhet inom sjuk- och äldreomsorgen. 
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Min uppsats är en fallstudie av Sannerudshemmet i Kils kommun och hur de arbetar med kultur 

för sina äldre. Den har också för avsikt att mäta av attityder och tron rörande kulturens potentiellt 

goda inverkan på de boende hos personal och chefer. Tror man på metoderna och finns det 

överhuvudtaget ett intresse för att bedriva någonting annat än en så kallad livsuppehållande 

äldrevård? Med livsuppehållande äldrevård syftar på det som anses som absolut nödvändigaste 

för att hålla de gamla vid liv, medan en läkande vård exempelvis skulle kunna innefatta 

musikterapi eller sjukgymnastik för återhämtning. 

Det finns olika uppfattningar om hur äldreomsorgen i Sverige skall bedrivas och de olika 

äldreboendena runtom i Sverige varierar i driftsplan. Detta varierar dels p.g.a. att hemmens 

boende lider av olika typer av sjukdomar, där vissas hälsa kan vara så bräcklig att bara den 

livsuppehållande vården kan kännas relevant, medan andra hem har boende med bättre 

hälsomässiga förutsättningar vilket ökar chanserna för en vård som kan inbringa mer 

meningsfullhet. Vissa bedriver alltså ett vårdprogram som primärt och kanske enbart vänder sig 

till de basbehov en omhändertagen behöver för att överleva i form av mat, hygien och medicinsk 

omsorg. Att börja använda sig av terapeutiska inslag inom äldreomsorgen har, med anledningar 

av vetenskaplig uppbackning, de senaste åren blivit en trend. Följden av forskningen har gjort att 

påtryckningarna för en mer mångfacetterad äldreomsorg alltmer aktualiserats på debattsidor och 

i såväl kommunala som statliga politiska diskussioner. Genom att integrera kultur för de äldre 

visar forskning att de i många fall upplever en ökad känsla av livsglädje och meningsbyggnad 

hos de äldre.(Adelson Liljeroth, Kulturaktiviteter ger äldre bättre hälsa)  De kulturella inslagen 

fungerar som komplement till medicin för att råda bot på de äldres åkommor och 

tillhörighetsbehov. Exempel på den utövning av kultur som kan förekomma och praktiseras är 

exempelvis musikterapi, målande, stickning, enklare konserter, trådgårdsarbete, kreativ teater 

och konstutställningar. Det behöver alltså inte innefatta aktiviteter som rör sig inom den kultur 

som burkar benämnas det mjuka kulturbegreppet dvs. enbart konstrelaterade uttrycksformer. 

Enligt Kulturrådet kan man se att dessa otraditionella inslag blir vanligare inom äldreomsorgen, 

vars nyttighet aktualiseras allt oftare genom de neurologiska forskningar som visar på hur kultur 

kan stimulera hjärnan. I Sundbyberg arbetar ett äldreboende med ”Kultur och Hälsa”, vars 

hyllade äldreomsorg har musikterapi som profil. Centralsjukhuset i Karlstad har musikterapi som 

rehabiliteringsmetod för människor som t.ex. drabbats av en stroke. Man kan med andra ord se 

att det sker saker inom både rehabiliterings- och äldreomsorgen runtom i landet, vilket skapade 
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ett intresse att utforska huruvida ett äldreboende i Värmland arbetar med kultur inom sin omsorg 

utefter de kriterier som Statens Kulturråd och mer specifikt deras verksamhet ”Kultur och Hälsa” 

efterlyser.  

 

1.2 Avgränsning 

Min ursprungliga idé var att undersöka hur en kommun arbetade med kultur och hälsa inom sin 

äldreomsorg. Eftersom äldreboendena i Kil har olika utformningar, baserat på 

hälsoförutsättningar och att det utöver Sannerud finns ytterligare två särskildboende, samt 

seniorboendet ”Smeden” och korttidsboendena, upplevde jag en risk för en förminskad tydlighet 

i uppsatsen ifall den blev för omfattande . För att avgränsa mig och att nå den tidigare 

artikulerade tydligheten har kommun just därför bantats ned till ett specifikt äldreboende i en 

kommun, nämligen det största: Sannerudshemmet.  

 

1.3 Syfte 

Min uppsats tar avstamp i den kulturpolitiska propositionen ”Tid för Kultur” och hur den bedyrar 

möjligheten till kultur för alla i samhället. (kulturadet.se; ”Kulturpolitiska mål” 2014-04-20) 

Denna idé problematiseras i takt med att vårt åldrande tillslut stänger vägarna för att själva kunna 

söka upp kulturen på grund av åldersrelaterade handikapp. Utöver idén med kultur för alla som 

en mänsklig rättighet, finns det ytterligare grund att undersöka hur ett äldreboende arbetar med 

kultur: Forskning inom ett tvärvetenskapligt fält har under de senaste åren publicerat massor av 

artiklar som påvisar ett samband mellan kultur och hälsa, där arbete med kultur på rätt sätt kan ha 

goda effekter på äldres hälsa och välbefinnande. Därför syftar jag att undersöka hur ett 

äldreboende i en svensk kommun som arbetar med det som kallas för ”Kultur och hälsa” eller det 

mer åldersutformade ”Kultur för äldre”. ”Kultur för äldre” är initiativ speciellt anpassade för 

gamla människor, detta exemplifieras längre fram i uppsatsens ”Exempel på framgångsrika 

projekt”-avsnitt.   
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1.4  Frågeställning 

Mina frågeställningar är följande: Hur arbetar Sannerudshemmet med kultur i sin verksamhet? 

Vilka attityder gentemot kulturella initiativ som en del i deras verksamhet går att skönja hos 

cheferna, de anställda, de boende? Finns det förutsättningar att främja arbetet med kultur och 

hälsa med hjälp av bidrag från Kulturrådet? 

 

1.5 Metod 

Det finns forskning som befäster innebörden av kultur som en behandlingsmetod för 

rehabilitering och terapi. Forskning kring exempelvis musikterapins neurologiska inverkan har 

pågått under en längre tid internationellt medan Sverige släpat efter på den sidan.  (Kultur för 

äldre. En inspirationsskrift, s.16) Nu är musikterapi inte det enda sättet som man kan arbeta med 

kultur som en form av medicin; de kulturella aktiviteter som utformas i syfte att arbeta för 

människors välmående, kan skiljas åt mycket och jag kommer längre fram att exemplifiera några 

av dem.  Materialinsamlingen av vetenskapliga artiklar som styrker kulturens nyttighet inom 

hälso- och sjukvården har jag hämtat från ”Centrum för kultur och hälsa” som är ett 

tvärvetenskapligt forskningscenter hos Göteborgs universitet. Forskningen kring kultur och hälsa 

har varit så övertygande att staten gått in med ekonomiska medel för att främja föredömliga 

kulturinitiativ.  

Det tillfaller Kulturrådet att bedöma de kulturella initiativens duglighet, vilket också innebär att 

de handhåller de bidragspengar som ska delas ut. På så vis är Kulturrådets hemsida ytterligare en 

informationsrik källa i avseendet att den förklarar vad som krävs av bidragssökare, vilka som 

tillgodoses pengar och dessutom innehåller den intressant dokumentation som lyfter fram 

framgångsrika projekt. 

För att få en ingående blick i Sannerudshemmets verksamhet har jag arbetat med att intervjua 

chefer, personal, boende och anhöriga till de boende på hemmet i olika former. Med en av 

enhetscheferna på Sannerudshemmet hölls en ostrukturerad intervju för att skapa möjlighet för 

mycket svarsutrymme och på så vis skapa en så stor förståelse som möjligt kring ledningens 

arbete med kultur inom sin äldrevård. De samtal som har gjorts med de boende på hemmet har 
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skiftat på grund av hälsoskäl, där enkla ostrukturerade samtal har varit ett bra sätt att skaffa en 

uppfattning kring hur deras tillvaro ser ut på hemmet. Ett försök att hålla en strukturerad intervju 

med en äldre kvinna på hemmet mynnade ut i ett två timmar långt samtal som föga rörde 

uppsatsämnet, utan snarare kretsade kring hennes liv innan hennes flytt till äldreboendet. 

Samtalet som spelades in var omöjligt att transkribera, men speglar, trots min oförmåga att leda 

intervjun dit jag ville, en människas behov av samtal som innefattar annat än medicinering och 

frågor kring hälsotillståndet Övriga intervjuer med Vuxenskolan, Kulturrådet och Kils kommun 

har skett genom mailkontakt, där de har svarat på funderingar som dykt upp i mitt huvud längs 

med arbetets gång. För att få en inblick i personalens bild av äldreboendets arbete med kultur och 

hälsa bröts de lösa intervjuformerna till en strukturerad enkät med kryssalternativ, samt utrymme 

för svarsmotivering. I enkäten deltog 14 personer. Utöver intervjuerna och enkäten har jag även 

tillämpat besöksobservationer på Sannerudshemmet för att införskaffa en bild av hur vardagen på 

Sannerudshemmet ser ut. 

 

2.  Forskning och forskningsmiljöer 

2.1 Forskning om Kultur och hälsa 

Filosofen Marty Evans delar upp medicinsk humaniora i tre fält: Konstens betydelse för hälsan, 

humanioras roll för de medicinska utbildningarna och den kritiska reflektionen över hälsa och 

medicin. (Kardemark, s.5) Konstens eventuella terapeutiska potential på människan undersöks i 

den först nämnda och översättas från engelskans ”arts and health” till ”konst och hälsa”, vilket 

numera i Sverige blivigt ett självständigt område under namnet ”Kultur och hälsa”. Thomas 

Lindén, professor och specialistläkare i neurovetenskap på Sahlgrenska sjukhuset, är övertygad 

om att biologiska interventioner inte är det enda sättet att kurera skador på det mänskliga 

intellektet. Miljöerna spelar också roll. I en studie där hälften av patienterna fick vila i sängar 

med en tegelvägg som utsikt, medan den andra halvan fick blicka ut över en skog i sin vila, 

visades det tydligt att de patienterna med skogsutsikten resulterade i ett mindre brukande av 

smärtstillande mediciner, färre dagar som inlagda på sjukhuset, samt att de var i ett bättre skick 

vid utskrivningsdagen. (ckh.gu.se; ”Forskarprofiler” 2014-04-20),  Lindén menar att en mer 

stimulerande sjukhusmiljö, som kan skapas genom sociala-, fysiska- och kulturella aktiviteter, 
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har positiv effekt på en patients återhämtning. (ckh.gu.se; ”Forskarprofiler” 2014-04-20)  

Forskningsprogrammet ”The Culture and Brain Health Initiative” är ett tvärvetenskapligt 

samarbete mellan neuroforskare, musiker och musikforskare som även i sin forskning lyfter fram 

nödvändigheten av en stimulerande miljö för att hålla vår hjärna intellektuellt intakt när vi åldras. 

(ckh.gu.se; ”Forskning” 2014-04-20),  I studien Individual music therapy for agitation in 

dementia: An exploratory randomized controlled trial, har man har arbetat med musikterapi 

kontra standardmetoder i sex veckors period på patienter med moderat till allvarlig demens, 

resultaten har visat att musikterapin haft en signifikant dämpande effekt på något som kallas 

”agiterat” beteende. Agitation är en samlingsterm för de olika symptom som kan drabba en 

demenssjuk men som bottnar i oro/upphetsning där följderna kan vara opassande språk, 

aggressivitet mot sig själv och andra, samt opassande beteende sett till normativa sociala 

standarder.  (Riddler, s.11) Fereshteh Ahmadi förklarar i sin bok Kultur och hälsa Talcott 

Parsons teori om ”sick role”.  

Parsons teori handlar om hur den sjuke tvingas inta den sjukes roll och hur det påverkar 

densamme i samband med att den inte förmår att leva efter de standardiserade levnadsnormer en 

frisk människa gör. (Ahmadi, s.20) I uppsatsens slutdiskussion går det att läsa en utförligare 

förklaring av detta. 

 

2.2 Centrum för kultur och hälsa 

Det pågår ett utvecklingsarbete inom landsting, regioner och kommuner kring hur konst och 

kultur kan komplettera traditionella metoder, inom i synnerhet vård och omsorg och inom 

folkhälsoarbetet. Vid Göteborgs universitet har ett tvärvetenskapligt centrum för forskning och 

tillämpning av forskningsresultat inom området kultur- och hälsa etablerats och i det nordiska 

samarbetet har ett arbete påbörjats för att öka kunskapen inom fältet. 2010 fick detta ”Centrum 

för kultur- och hälsa” vid Göteborgs universitet sin bidragsansökan beviljad vars initiativ ämnade 

att i samarbete med Karolinska institutet, Lunds universitet och Umeå universitet, upprätta en 

nationell, tvärvetenskaplig forskarskola inom kultur och hälsa. De övergripande målen med 

denna forskningsskola är att skapa en samlingspunkt för tvärvetenskaplig forskning inom Kultur 
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och hälsa, att stärka banden mellan de medverkande på alla nivåer samt att erbjuda internationellt 

forskningsutbyte. (ckh.gu.se; ”Om oss” 2014-04-20)  

Förstudien som fick ta del av ett bidrag på 233 000 kr visade sig vara viktig för vidare 

bidragsutdelning inom området de tre följande åren. (Stenström, bilaga 5) Forskning vid bl.a. 

Umeå universitet, Karolinska institutet och Sahlgrenska universitetssjukhuset har kunnat visa ett 

positivt samband mellan deltagande i kulturella verksamheter och förbättrad hälsa. Denna 

forskning har legat som grund till regeringens bedömning att låta Kulturrådet utveckla sin 

utåtriktade information om det pågående arbetet inom kultur- och hälsa. Forskningssamarbetets 

resultat blev startskottet för de bidragspengar som regeringen skänkt Kulturrådets avdelning 

”Kultur för äldre” sedan 2011, för att främja initiativ som syftar till att skapa nya 

behandlingsmetoder för äldre- och sjuka med kultur som huvudingrediens. Det ska tilläggas att 

summan som Kulturrådet har att dela ut inte är ett reguljärt medel, utan skänks utifrån 

regeringsbeslut som i sin tur meddelas genom Socialdepartementet varje höst. (Stenström, bilaga 

5) 2011 och 2013 bestod summan av 30 miljoner och 2012 var den på blygsammare 10 miljoner. 

Forskningsresultat och projektutvärderingarna har än så länge har varit så pass tillfredsställande 

att regeringen tror på dem och fortsätter att satsa pengar på ”kultur för äldre”. 

 

2.3. Kulturrådet 

I Kulturrådets tidsskrift Kultur för äldre. En inspirationskraft står det återigen om hur aktuell 

hjärnforskning visar hur kulturell verksamhet påverkar människans hälsa positivt och där socialt 

sammanhang bidrar med välbefinnande och meningsfullhet. (Kultur för äldre. En 

inspirationsskrift. förord) ”Kultur för äldre” är en del av ”Kultur och hälsa”, där syftet är 

detsamma men aktivitetsutformingarna kan skiljas åt. Exempel på ”Kultur för äldre” kan vara ett 

speciellt tillvägagångssätt för att arbeta med kultur för dementa, som kommer att exemplifieras 

längre fram i texten. Kulturrådets generaldirektör Kenneth Johansson skriver att vi i Sverige är 

på väg att nå en brytpunkt där kultur inom vården går ifrån att vara undantagsinsatser till 

naturliga inslag som interageras i den ordinarie vardagen. (Kultur för äldre. En inspirationsskrift. 

förord ) 

Läser man Kulturrådets utlysning av särskilda medel för Kultur och äldre står det att: 
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Syftet med de särskilda medlen är att bidra till att det etableras strukturerade verksamheter som 

bygger på en helhetssyn och samverkan mellan kulturlivet och andra aktörer och instanser som 

påverkar den åldrande människans liv. Målet är att utveckla hållbara modeller och metoder för 

att främja äldre människors delaktighet i kulturlivet (Utlysningsblankett, bilaga 3) 

I regeringens beslut lyfter man också fram vikten av en höjd kvalité inom utvecklingsarbetet av 

kulturinsatser för äldre. (Regeringsbeslut 6, Kulturdepartementet 2011) För att kunna projektens 

relevans följer en del punkter som kulturrådet lägger särskild vikt vid sina bedömningar om 

bifall: 

- professionalitet i kulturaktiviteterna 

- förankring (t ex genom politiska beslut eller planer) 

- organisationsstruktur, nätverk för samarbeten 

- långsiktighet dokumentation, spridning av erfarenheter (Utlysningsblankett, bilaga 3) 

    

2.4 Exempel på genomförda projekt 

För att ge en förståelse kring vad för typer av initiativ som premieras med särskilda medel följer 

härmed några exempel av de verksamheter som fick ta del av de 30 miljoner kronor som delades 

ut 2011. Journalisten Cajs Högbergs skriver i tidsskriften ”Kultur för äldre. En inspirationsskrift” 

tre reportage som visar gynnsamma exempel på kultur för äldre. Dessa tre projekt är en 

musikmodell för dementa initierat av FoU senorium i Stockholm, akvarellmålande i Vallentuna 

och en avancerad teatermodell i Skåneregionen. Vad som går att utläsa av de tre reportagen är att 

två av de tre initiativen tar plats i Stockholmsregionen. Detta skulle kunna blåsa liv i tanken 

kring hur information om ekonomiska medel artikuleras bäst i storstäderna, men informationen 

delas ut via internet och ger alla i landet lika goda chanser att söka. 

 Summan på 30 miljoner delades 2013 ut till 24 av de sammanlagt 141 ansökningarna i landet, 

där den geografiska spridningen ändå få ses som god.  . Stockholms län ( 26 ansökningar, varav 

4 beviljade ) och Västra Götalands län (29 ansökningar, varav 4 beviljade), är bäst på att skicka 

in ansökningar om man jämför med t.ex. Värmlands län, som skickade 5 stycken varav två 

beviljades ekonomiska medel. (kulturradet.se; ”Bidragsrapport”, 2014-04-22) Trots det 

blygsamma antalet ansökningar får man till trots konstatera att två beviljade initiativ av fem 

möjliga är en god utdelning jämfört med Stockholms fyra av tjugofyra beviljade. 
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2.4.1 Musikmodell för dementa 

FoU seniorium är ett forsknings- och utvecklingscenter baserat i norra Stockholmsregionen, vars 

uppgift är att genom praktiknära aktiviteter utgöra en resurs för forskning, utveckling, 

implementering och utvärdering inom vård, omsorg, stöd och service till äldre människor. 

(seniorium.se; ”Om” 2014-04-22) De kommande åren ligger deras fokus framförallt på 

samverkan och samhållen vård och omsorg för de mest sjuka. Musikmodellen är ett samarbete 

mellan FoU seniorium och Kungliga musikhögskolan med syftet att integrera musikterapi i 

vården av människor med demens, vissa så sjuka att de mist förmågan att utrycka sig språkligt. 

Kungliga musikhögskolan är det enda läroverket i Sverige som har ett magisterprogram i 

musikterapi och varje år examineras 8 stycken.  Ingrid Hammarlund, lektor på Kungl. 

Musikhögskolan säger att Sverige ligger efter andra länder med integrerandet av musikterapi 

inom hälso- och sjukvård. Den har brukats i Sverige sedan 1980-talet och vanligen anser man att 

det krävs 40 år för att utveckla ett professionellt kunskapsområde. (Kultur för äldre. En 

inspirationsskrift, s.16)   

2011 tog FoU seniorium incitamentet att skapa en fortbildningskurs tillsammans med Kungliga 

musikhögskolan, där femton undersköterskor och vårdbiträden vid flera tillfällen fick träffas 

under handledning av Ingrid Hammarlund. Under dessa möten informerades de om musik som 

kommunikationsform samt metodik, förhållningssätt och repertoarkännedom. Genom att 

exempelvis låta personal från boendena skapa musikaliska självbiografier och gå igenom vad 

musiken har betytt för dem upplystes personal vilken inverkan fel typ av musik har på en 

människa. Därefter skapades musikaliska självbiografier för de sjuka. I Högbergs reportage går 

det att läsa om hur en nyligen inflyttad kvinna på boendet gått från nedstämd och ovillig att ta på 

sig kläderna på morgonen, till att börja le och ta på sig kläderna själv genom de olika 

musikterapeutiska metoder som utvecklats. Projektets resultat kommer att rapporteras någon 

gång under 2014 i form av ett seminarium, en slutrapport och en dvd. 
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2.4.2 Akvarellmålande i Vallentuna 

Med hjälp av en konstpedagog från Nationalmuseum och ny teknik integreras konst i de boendes 

vardag på äldreboendet Västbygården. Silva Malmsten är konstnären och konstpedagogen som 

med hjälp av en kommunikationsteknik som aktiverar de äldre med akvarellmålande. Ippie, som 

är namnet på denna teknik är också leverantör och samarbetspartnern till projektet. Detta 

tekniska föremål påminner om en enkel fjärrkontroll som kopplas till TV:n. Tanken från början 

med apparaten är att de äldre ska använda den till att kommunicera med anhöriga, nu ska den 

användas för att visa bildspel av konstverk i samband med att de målningstillfällena inträffar. 

Vid tillfället som Högbergs deltar är det konstnären Alexander Roslins ”Damen med slöjan” som 

befinner sig på deltagarnas skärm och deras uppgift är att måla ett ansikte, ”kanske av någon de 

känner”. ( Kultur för äldre. En inspirationsskrift, s.9 ) Under själva målandet infaller samtal om 

det de äldre målar, i form av bl.a. färgval och spännande detaljer. Tanken med måleriet är att 

utöver delaktigheten öppna upp för det egna berättandet: att väcka minnen och stimulera 

fantasin. Silva Malmsten menar ”att prata om och att arbeta med konst kan öppna vägar som gör 

att man vågar visa sina känslor och arbeta med minnen från sin levnadshistoria”. ( Kultur för 

äldre. En inspirationsskrift, s.12 ) Ingrid Karlsson, enhetschef på hemmet, berättar att måleriet 

användes som en metod för att få en äldre kvinnas brutna hand att gå tillbaka till brukbarhet igen. 

De anställda säger att många verkar må bättre efter tillfällena. ( Kultur för äldre. En 

inspirationsskrift, s.12 ) 

 

2.4.3 Teater i Skåneregionen 

Region Skåne är en av de regioner som arbetar intensivt med att få kulturupplevelser att bli lika 

vanliga som mat och medicin inom vården. Detta går bl.a. att skönja i ett spännande projekt 

initierat Helsingborgs stad som kallas ”Kultur på recept 2.0”. Detta projekt bygger på det 

pilotprojekt som startades av regeringen 2010. ”Kultur på recept 2.0” är ett samarbete mellan 

Region Skåne, Finsam Helsingborg och Helsingborg stad där man syftar till att undersöka 

huruvida kulturaktiviteter, kulturupplevelser och eget skapande kan användas som en del i 

rehabiliteringsprocessen. (skane.se; ”Kultur på recept 2.0” 2014-04-15) Men även för de äldre 

finns det föredömliga initiativ och däribland samarbetet mellan Riksteatern och några 
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äldreboenden i Skåneregionen. Ledaren för projektet, vid reportagetillfället 2011, är 

skådespelaren Harald Leander. Han driver varje höst igenom en föreställning som spelas på 

omkring 25 äldreboenden och som skapas i samarbete mellan skådespelare, personal och de 

äldre. Tidigare namn på föreställningar som hållits är bl.a. Nöjesparken, Kalaset och Estraden, 

teman som är sammanlänkade med en tid då de boende var yngre och där de med sina historier 

bidrog till föreställningens skapande. Man kan enkelt se det hela som ett möte där skådespelarna 

utformar en teaterföreställning från det material som de äldres historier utgör. Även dementa 

människor involveras i skapandeprocessen. Då sjukdomen har en negativ inverkan på det 

intellektet, använder man sig av andra metoder för att nå fram till dem, t.ex. saker som de kan ta i 

och som kan väcka känslor. (Kultur för äldre. En inspirationsskrift, s.20)  

 

3. Fallstudien  

 3.1 Sannerudshemmet 

I det här avsnittet presenteras Sannerudshemmet, objektet för den här fallstudien. Hemmet är 

beläget i Kils kommun och är det största av de tre särskildboendena som drivs av kommunen. De 

andra två boendena är Åkerbo (endast för personer som drabbats av demens) och Karlslund 

(lägenheter) Sammanlagt finns det fem avdelningar på Sannerud med respektive tio boende i 

varje. Två av dessa avdelningar är renodlade demensboenden. Vardera avdelningen har 8 

anställda, där de är mellan 2-3 anställda per pass. Sammanlagt uppskattar kommunen att hemmet 

har 70 tillsvidareanställda. Hemmets administrativa sida har för tillfället genomgått vissa 

förändringar för att skapa en bättre översikt och att avlasta en tidigare för omfattande chefsroll. 

Denna förändring har gjort att man styckat upp chefsrollen i tre delar och fördelat arbetet till tre 

enhetschefer, där vardera enhetschef tar större ansvar för ett visst hem. För stunden är 

enhetschefen med störst ansvar över Sannerud på semester, vilket har medfört att Linda Spethz, 

informationsägare och primär enhetschef för Karlslund ansvarar för Sanneruds verksamhet. 

Hemmet har i stort goda omdömen, om man utgår ifrån hemsidan omvard.se. Problemet med 

sidan är att de 3 800 registrerade vårdenheter på sajten, delar på de sammanlagda 4 100 

patientomdömena, vilket gör att deras siffror inte nödvändigtvis betyder någonting. (omvard.se; 

2014-06-10)   
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Kils kommun anlitade förra året kulturstrategen Anna Åberg, vars uppgift var att skapa en 

kulturplan. Denna kulturplan beslöt sedermera politiker att bordlägga, då man ansåg att Kil inte 

längre var i behov av en kulturplan.  Avsaknaden av kulturplan behöver nödvändigtvis inte vara 

en metonymi för kommunens klentrogna syn på kulturens roll i Kil. Det hänger dock på SKL att 

informera om Kulturrådets särskilda medel, en information som i det här fallet, sett till samtal 

med cheferna, inte verkar ha nått fram. I en enkätundersökning bland de anställda går det tydligt 

att tyda att inte heller de anställda har fått information om Kulturrådets bidrag eller att de 

upplever att de boende får chansen till ett tillräckligt rikt kulturutbud. Hemmets aktiviteter är en 

tjänst som kommunen köper av studieförbundet Vuxenskolan för 200.000 kr årligen. (Eva 

Hagberg, bilaga 2) För denna summa avser man att bidra med aktiviteter till både 

Sannerudshemmet och Karlslund, där majoriteten av sysselsättningarna sker på Sannerud.  

 

3.2 Aktiviteter på Sannerudshemmet 

Eva Hagberg är chef på Vuxenskolan i Kil och berättar att hon tror ”på kraften i aktiviteten och 

den sociala samvaron”. Utefter den parollen arbetar fyra personer från studieförbundet med att 

sysselsätta de äldre på Sannerudshemmet. Denna arbetsstyrka förser hemmet med något som 

beskrivs som musikterapi, minnesträning, café, rytmik och enklare gymnastik. Utöver det så 

hålls var tredje fredag en pubkväll med alkoholservering och musikunderhållning, som vid ett 

tillfälle besökts av lokala TV4-nyheterna där äldre på boendet förklarade sin glädje över 

initiativet. Själva pubkvällen är cheferna och de anställda på Sannerud engagerade i, där de står 

för alkoholtillståndet, men även Vuxenskolan har varit involverade. Denna aktivitet lyfts fram 

som det de är stoltast över i sin aktivitetskatalog, då de upplever att den skänker de boende stor 

glädje. Linda Spethz, enhetschef på Sannerud och Karlslund bedömer den som ”jättepopulär” 

och förklarar också att anledningen till att aftonen enbart erbjuds var tredje vecka beror på att 

den skulle tappa besökare om den inföll oftare. Ytterligare ett skäl som hon anger är 

svårigheterna att undvara musikunderhållning med den populäre trubaduren Thomas Gustavsson 

vid varje tillfälle.
 
(Linda Spethz, bilaga 1) Musikdelen har Vuxenskolan stått för, men vid samtal 

med Eva Hagberg förklarar hon att Thomas inte längre arbetar för dem.  
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Caféverksamheten som hålls av Vuxenskolan beskrivs innehålla högläsning, bakning och 

musicerande. (Eva Hagberg, bilaga 2) Vid mitt besök sattes de boende längs med några långbord 

och bjöds på fika, där också kaffebrödsbespisningen var den enda aktivitet som kunde noteras. 

På det stora hela var de som samtalade under fikat personer med anhöriga på besök, medan 

majoriteten av de äldre satt under tystnad och fikade tills det att de drog sig tillbaka till sina 

respektive avdelningar. Hela sammankomsten skiljde sig i min mening ytterst lite från de 

måltider som sker dagligen på respektive avdelningar, med den mest utmärkande skillnaden att 

man nu samlat många av de boende i samma rum för att äta.  

Den som håller i terapisamtalen på Sannerudshemmet är hemmets vaktmästare, som däribland 

har en speciell terapigrupp för männen på hemmet där samtalen primärt omfattas av nostalgiska 

förtecken: man pratar om en tid som varit. Hur det kommer sig att man inte arbetar med en 

terapigrupp för kvinnor på samma vis kommenteras inte. 

Rörande minnesträningen går historierna isär. Vuxenskolan förklarar att minnesträningens 

utformning baseras på de boendes dagsform där deras hälsotillstånd kan variera så mycket från 

dag till dag att det inte finns ett sätt att arbeta utefter. Den handboken som används är ”Ta vara 

på det friska” och brukas vid högtider, årstider och utställningar av gamla kläder, föremål, 

leksaker o.s.v. (Eva Hagberg, bilaga 2) Att tala om dessa teman uppges väcka minnen till liv, på 

samma vis som terapisamtalen med männen. Ska man tro på studieförbundet, så finns en 

fungerande minnesträning. Samtidigt erkänner Linda Spethz att hon önskade att hemmet var 

bättre på att lyfta fram och fira högtider med de äldre. Att få en kör till hemmet på 

Valborgsmässoafton hade varit ett sådant exempel. I samtal med anhöriga till de boende upplever 

de att arbete med högtider har blivit sämre. En anhörig berättar under ett av mina besök att man 

för några år sedan arrangerade en nobelmiddag för de äldre, men att något liknande inte gjort på 

länge. 

”Musikterapin” skiljer sig från den typ av musikmodell som FoU seniorium och Kungliga 

musikhögskolan utvecklat (går att läsa om i avsnittet ”Exempel på genomförda projekt”). 

Terapin utförs av en kantor, anställd av Vuxenskolan, som sjunger gamla låtar för de äldre. 

Spethz tycker att det är tråkigt att det alltid är samma sånger som återkommer och skulle vilja 

använda hemmets stereoanläggning och med hjälp av musikstreamingtjänsten Spotify låta de 

äldre önska höra låtar som de själva uppskattat i tidigare år.   
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4. Slutdiskussion 

4.1 Grundproblematiken 

I tider där pengar behöver sparas finns det alltid sektorer som drabbas hårdare av kommunernas, 

alltmera, hårt tilldragna svångrem. Lyssnar man till personalen på Sannerudshemmet upplever 

samtliga av de anställda som medverkat i enkäten att bristen på pengar hämmar deras vision 

kring hur hemmets arbete skulle kunna vara. ( Enkät, bilaga 4 ) Äldreomsorgen genererar inga 

lukrativa vinster för regionerna, utan kan lätt cyniskt ses som kommunpolitikernas samvetsfråga. 

Politikerna kan inte blunda för de äldres behov av omhändertagande och vård, men är inte heller 

redo att ge vårdpersonal tillräckligt med ekonomiska medel för att kunna skapa en bättre och 

föredömligare vård. På så vis förpassas de anställda till att primärt, med undantagsfall för ett och 

annat evenemangsaktigt initiativ, till att endast kunna ge den basala vården i form av mat, hygien 

och medicin. Problemet med denna typ av vård är att den mänskliga kontakten enbart utgörs i 

form av våradare-patient istället för mötet som präglar friska människors sociala interaktioner: 

människa-människa. Här kan man se hur den funktionalistsiska ansatsen inom medicinsk 

sociologi blir relevant: Denna funktionalism ser de sociala relationerna i hälso- och sjukvården 

som en produkt av ett konsensusinriktat samhälle. Samhällets ordning och harmoni vidmakthålls 

genom att individer agerar utifrån definierade roller och utövar bestämda funktioner. Talcott 

Parson, en amerikansk sociolog och framstående förespårkare för funktionalistiska teorier inom 

medicin presenterade en modell som förklarar hur en människa i en så kallad ”sick role”, det vill 

säga sjukroll, avviker från de sociala rollerna där en människa förväntas uppvisa självständighet 

och individualitet. (Ahmadi, s.19) En sjukroll drabbar alltså en människa med en allvarlig 

sjukdom eller med ett fysiskt handikapp, som därför tvingas förlita sig på andra och där 

sjukrollen legitimeras genom att den sjuke inordnar sig den sjukes normer. (Ahmadi, s.20) Då en 

osjälvständig person får det svårt att söka sig till kulturen, måste därför kulturen komma till 

människan. Kulturyttringarna fyller en viktig roll i att komprimera avståndet mellan den sjuka- 

och självständiga rollen så att förskjutningen inte blir lika tydlig. 

Personalen på Sannerudshemmet upplever i stort att de är underbemannade, vilket gör att de inte 

har tid att ge mer än medicinsk- och hygienisk tillsyn till de boende. Sjuksköterskan på Sannerud 

pratar om vikten av närhet, men hävdar även hon att det inte finns tid till möten som en frisk och 

välmående människa är van vid på daglig basis. För att kunna möjligöra en miljö som påverkar 
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de boende positivt på det vis som Tomas Lindén på Sahlgrenska sjukhuset talade om krävs med 

andra ord en inspirerande mellanhand som kan stimulera Sannerudshemmets boende. I det här 

fallet är det primärt Vuxenskolans roll.  

 

4.2 Problematiken i Sannerudshemmets aktiviteter 

4.2.1 Kommunikationen 

Det finns flera problem att lyfta fram när man ska tala om Sannerudhemmets aktiviteter. I samtal 

med ledningen upplever jag det finnas en positiv attityd gentemot tanken på att sysselsätta de 

äldre. Linda Spethz säger att en av deras styrkor på hemmet är att inte bara aktivera för 

aktivitetens skull, något som skulle kunna tolkas som att man arbetar med en hållbar och 

kvalitativ plan på ämnet. (Linda Spethz, bilaga 1) Precis som Kulturrådet efterlyser i sin 

utlysning. Vuxenskolans chef i Kil, Eva Hagberg, berättar om daglig musikterapi, bakning, 

högläsning m.m. på schemat för de äldre. Detta låter också föredömligt. Genomgående för de 

exemplen på arbetsmodeller av kultur för äldre som lyftes fram i uppsatsens forskningsavsnitt, 

där Kulturrådet har skänkt bidragspengar för att främja verksamheten, är att det har skett ett 

fungerande samarbete mellan hemmet och samarbetspartnern. Det har funnits ett genuint intresse 

att påverka de äldres situation till de bättre. I min enkätundersökning där anställda på 

Sannerudshemmet har deltagit svarar samtliga personer ”nej” på frågan om de hört talas om 

Kulturrådets utbetalningar till verksamheter som arbetar med kultur för äldre. 100% av de som 

deltagit tycker också att det finns för lite kulturella aktiviteter på hemmet och 80% har svarat 

”ja” på frågan om de upplever ett behov av kulturella initiativ på äldreboendet. Spethz erkänner 

förvisso att de ligger efter med att förankra kultur i verksamheterna och säger att de tänker se 

över vad exakt de vill att Vuxenskolan ska göra med de pengar som betalas. Det är ett uttalande 

som visar på insikt kring aktivitetsbristen på Sannerudshemmet och öppnar upp för ett eventuellt 

gott samarbete dem emellan, som i slutändan kan göra vardagen för de äldre bättre. Vuxenskolan 

bedriver just nu en verksamhet på Sannerud som i skrivande stund ingen utvärderar. Eva 

Larsson, ytterligare enhetschef och Sanneruds länk med Vuxenskolan, är för tillfället långledig 

och ville inte ställa upp på en intervju p.g.a. tidsbrist. Med henne borta och Linda Spethz som 

inte är involverad i studieförbundets arbete på hemmet så kan man tolka situationen såhär: 
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Vuxenskolan är glada över att de får pengar. Sannerudshemmet ledning är nöjda över att kunna 

berätta för de boendes anhöriga att det finns aktiviteter. Men kommunikationen och reflektionen 

kring denna verksamhet saknas vilket gör att den inte kan förbättras och aktiviteternas potential 

blir lidande. Ett lyckat samarbete är pubaftonen, där chefer och anställda har drivit på initiativet 

och det funnits en tydlig vision med aktiviteten. Så borde de utföra samtliga aktivteter. 

 

4.2.2 Behörighet 

Ett tydligt problem med Vuxenskolans arbete på Sannerud är att man låter okvalificerade 

människor arbeta i yrkesroller som kräver professionell kvalifikation: musikterapi hålls av 

människor som inte har utbildats inom området och terapisamtal förs av hemmets vaktmästare. 

Musikterapin bottnar i mycket mer än att bara kunna spela musik och det krävs mer än en god 

lyssnare för att kunna legitimera sig som terapeut. För 200.000 kronor om året borde man kunna 

ställa krav på vad som görs och hur det görs. Återgår vi till de exemplen som lyfts fram i 

tidsskriften Kultur och hälsa. En inspirationsskrift, omges samtliga projekt av kvalificerade 

aktörer som bidrar till ett gynnsamt utfall. På Sannerud saknas det. Sannerligen kan man ju 

diskutera huruvida det är bättre att ha någonting än ingenting alls; en vaktmästare kan absolut 

göra skillnad och fylla en viktig funktion i det hål som måste fyllas inom den svenska 

äldreomsorgen, men det rubriceras fel av Vuxenskolan och ledningen på hemmet när de går ut 

och talar om att terapi förekommer på hemmet. En kantor kan säkerligen också glädja en 

ostimulerad åldring, men att arbeta med musikterapi för att motarbeta agitation hos en 

demenssjuk på ett professionellt vis kan vara svårare.  

 

4.2.3 Viljan att gå till handling 

Spethz upplever att de anställda gärna går vidare på en inslagen väg och kan ha svårt att 

samarbeta med andra avdelningar. (Linda Spethz, bilaga 1) För att möjliggöra en mindre utflykt 

med några äldre under dagen, är det svårt med den redan ansträngda budgeten att inkalla extra 

personal. Hade avdelningarna varit mer elastiska hade de kunnat hjälpa till att avlasta varandra 

för den korta tid en utflykt skulle innebära. dvs. att man täcker för varandra när mindre 
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aktiviteter utanför hemmet med de boende inträffar. Detta skulle kunna ha nämnts i uppsatsen 

”kommunikations”-avsnitt på sida 19, men jag vill understryka viljan till att förändra. Samtliga i 

personalen som svarat ”nej” på frågan om de upplever hemmets kulturella aktiviteter som 

tillräckliga i enkäten, har som anledning angett pengabrist. I samtal med en tidigare chef på 

Sannerudshemmet vid namn Orre, förklarar han att Sannerudshemmet inte är någon 

rehabilitering utan en vårdavdelning. Detta styrks av en anhörig till en man som bott på hemmet 

och som nekades sjukgymnastik då Orre ansåg att det inte skulle göra någon nytta. Susanne på 

nattpersonalen säger att terapi inte är möjligt för så många, då många som bor på hemmet är i så 

dåligt skick. Samtidigt berättar en anhörig till en boende på hemmet att hennes far blivit nekad 

en plats i terapin för männen, då det inte fanns några fler platser. I Susanne och Orres 

förklaringar kan man skönja hur man använder de absolut sjukaste personerna på boendet som ett 

argument för att inte initiera arbetsmetoder som kan glädja och stimulera de boende.  Det har 

redan lyfts fram aktiviteter som visar gynnsamma effekter även på riktigt sjuka, det finns därför 

inget som utesluter en god medicinsk vård i samspel med en stimulerande miljö. 

På Sannerudshemmet arbetar man med en så kallad genomförandeplan, vilket innebär att en 

nyinflyttad blir tilldelad en kontaktperson som blir varse vilken typ av vård den omhändertagne 

kräver. Genomförandeplanen berättar alltså ingenting om saker som vi identifierar oss i, som 

t.ex. vart du kommer ifrån, vad du har gjort tidigare eller vad du gillar. Vid intervjutillfället med 

Linda Spethz säger hon sig vilja se en ändring på det, men än så länge har inga omarbetningar av 

genomförandeplanen gjorts. Att inte lägga någon typ av intresse i en människas förflutna när 

denne placeras på ett hem för att spendera sina sista år, klingar dåligt och indikerar en ovilja att 

skapa en trivsam miljö för dem. Att utveckla genomförandeplanen som man är inne på att göra, 

kan skapa goda förutsättningar för en inspirerande och föredömlig äldrevård på 

Sannerudshemmet. 

Även om personalen och cheferna på hemmet har varit omedvetna om Kulturrådets utdelning av 

ekonomiska medel har Vuxenskolan vetat a om att välordnade kulturinitiativ inom ”kultur och 

hälsa” kan gynnas; man har tidigare år sökt pengar för ett projekt som hette ”Kultur- en nyckel 

till inre harmoni”, som tyvärr fick avslag.  
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5. Konklusion 

Behövs kultur inom äldreomsorgen? Ja. forskning visar att det fyller en effekt att arbeta med 

kultur inom sjukvården och då även inom äldreomsorgen. Utöver att man har påvisat hur t.ex. 

agitation minskar hos dementa, så fyller aktiviteterna med kulturella förtecken en viktig lucka 

inom vården där den traditionella medicin misslyckas, dvs. känslan av att få vara del i ett 

sammanhang och en påminnelse om vad livet har att erbjuda. Givetvis kan det vara svårt att veta 

hur man ska arbeta med aktiviteter i ett sammanhang där människors fysiska och mentala hälsa 

varierar. I ett samtal med Dagny, 95, frågade jag henne om hennes situation på hemmet och 

huruvida hon trivdes. Hon menar att man aldrig riktigt trivs på ett äldreboende, eftersom att det 

är en konstant påminnelse om att man inte klarar sig själv. Sedan 1980-talet har hon varit änka 

efter att hennes man, en baptistpastor, gått bort i cancer. I hennes fall är intellektet intakt, men 

kroppen har av åldern försvagats, samtidigt som en historia av hjärtinfarkter och en problematisk 

kärlkramp blivit anledningen till att hon inte vågar delta i arrangemang som exempelvis hemmets 

pubafton. Dagny betonar ofta under samtalet att hon får vara nöjd. Med det syftar hon, trots sitt 

uppenbara missnöje över att hon berövats möjligheten att kunna leva självständigt, att hon 

åtminstone inte är drabbad av demens eller har insjuknat i cancer.  Samtalet, som var ämnat att 

vara en intervju kring hennes upplevelse om hemmets kulturella erbjudanden, mynnade ut i 

berättelser om hennes liv och hur det förhöll sig innan hon hamnade på Sannerud. Det var viktigt 

för henne att berätta vem hon egentligen var och att hon inte skulle ses som en gammal kvinna på 

hemmet. Det ska inte falla någon skugga över min oförmåga att genomföra en ordentlig intervju 

med Dagny, snarare påvisar det felande försöket att människors behov av att få samtala och att 

vara i kontakt med beståndsdelar som påminner dem om vilka de faktiskt är: människor och inte 

bara vårdtagare.  

Sannerudshemmet är inte ett boende som har valts för denna fallstudies undersökning av 

anledning att det skulle vara sämre än något annat äldreboende. Personalen är trevlig och är 

omtyckta av de äldre, cheferna vill mycket med verksamheten och med rätt nycklar skulle 

säkerligen samarbetet med Vuxenskolan kunna visa sig mer fruktbart. Linda Spethz är ärlig i 

intervjun när hon erkänner att de är dåliga på att integrera kultur i sin verksamhet, men säger 

också att hon vill att de ska bli bättre på det. Även Ewa Larsson, enhetschef för flest avdelningar 

på Sannerudshemmet, betonar deras vilja att bättra sig. Kort sagt får man säga att deras attityd 
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gentemot idén om kultur som en del i verksamheten är positiv. Problemet ligger i att de inte vet 

hur det ska göras och att de förlitar sig för mycket på Vuxenskolans insats, som lämnar en del att 

önska. Eva Hagberg på Vuxenskolan tror också på kulturen som ett sätt att skapa kvalité i 

vårdtagarnas vardag, men underskattar kraften i kompetenser som följer yrkesbehörigheter. Man 

lyfter fram det problematiska med aktiviteter på boendet där de äldres hälsa och förutsättningar 

skiftar. Detta försvårar givetvis genomförandet, men min uppfattning är att det här är ett fall då 

man väljer att se till hindren istället för möjligheterna. Ett uppskattat initiativ var tredje vecka 

(pubaftonen) är inte tillräckligt att lyfta fram som lyckat initiativ, det måste det finnas flera saker 

att erbjudas för de äldre. Enhetscheferna, personalen och kommunpolitikerna behöver läsa på 

mer kring kulturens möjlighet som en god standardhöjare inom Kils äldrevård, det finns många 

gynnsamma projekt som dokumenterats. På så vis kan de ställa högre krav på tjänsten de köper 

och därefter ge äldre människor som brottas med sjukdomar, fysiska handikapp och hjärnspöken 

en chans till ett mer stimulerande liv och en bättre vård. Man måste förstå att det inte är de äldre 

som ställer kraven, vi kan bara ställa kravet på oss själva genom frågan: Hur skulle jag själv vilja 

ha det, om jag hamnar på hemmet? Min gissning är att de som arbetar på Sannerudshemmet har 

en del kvar att önska i den frågan. Samtidigt måste staten finna bättre strategier för att förse våra 

äldre med kulturen den så välvilligt vill skänka våra unga. Vad händer med dem den dag då de 

blir så gamla att de inte längre har möjligheter att tillskansa sig den kultur som Staten en gång 

tryckte på som så viktig för dem? 
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Bilaga 1 

Intervju Lind Spethz, en av tre enhetschefer på Sannerudshemmet (avd 6) 

Under intervjun som hölls 24 Mars 2014 finns det delar som inte vittnar om att undertecknad inte 

har en journalistisk examen i ryggen. Det finns frågor som borde ha ställts, men som aldrig 

ställdes under själva intervjutillfället p.g.a. tidsbrist men också av en oskärpa grundad på 

oerfarenhet i denna typ av samtalsteknik. Tanken med frågestunden var självklart att ta reda på 

vilka typer av kulturella aktiviteter som arrangeras på hemmet, men för att få en bättre 

uppfattning av hemmet, börjar intervjun med frågor som rör deras verksamhet i stort.  

Följaktligen kommer här intervjun med Linda Spethz. 

Hur många avdelningar finns det på Sannerud? 

Det är en, två tre, fyra, fem avdelningar på Sannerud. De hade ju ytterligare en avdelning, 

”avdelning 3” men den stängde de ner förra året. Vi har ju haft så få sökande till särskilt boende, 

så vi har jättemånga tomma platser än idag och då valde man att lägga ner den avdelningen. Så 

det är fem, allt som allt på Sannerud. På Karlslund är det två, två hus och på Åkerbo är det också 

två hus, två avdelningar. 

Okej, och hur många omhändertagna har ni på Sannerud? 

På Sannerud är det tio boende på varje avdelning dvs. 50 stycken, om det är fullbelastat. 

Hur många anställda arbetar på varje avdelning? 

Få se, på en avdelning… Det är lite olika beroende på, vad de anställda har valt att arbeta i för 

sysselsättningsgrad. Vi har det så i Kil att alla kan få gå upp i tid. Så vi har en grund, en 

bemanningsgrund och sedan kan de som arbetar där få välja om de vill gå upp i arbetstid. Så det 

kan betyda att vi inte behöver så mycket folk, för att vi har procenten där som de jobbar upp. Om 

du förstår? 

Ja, jo 

Vi ska jämt se… Ja, vi har ungefär åtta per avdelning på Sannerud, där det som sagt bor tio per 

avdelning. 
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När jag var inne och googlade på Sannerud såg jag att ni hade ett gott omdöme på sidan 

omvård.se. Vad är det, tycker du, som ni är bra på respektive, vad ni är mindre bra på? 

Alltså, det får du nog utveckla lite. Menar du rent generellt? 

Rent generellt. 

Mmm. Oj, vilken fråga. Vad gör vi bra? Vad är vi bra på..? Nu ställer vi jättehöga krav på våra 

arbetstagare vad det gäller trender, som att aktivera våra boende. Det står ju i media hela tiden att 

vi ska aktivera dom som bor på särskilt boende och det är… något som det skrivs väldigt mycket 

om just nu och som kan välta en hel avdelning: ”Nu ska ni aktivera så mycket som möjligt”. De 

(arbetstagarna) är väldigt bra på att fråga sig vad för typer aktiviteter som är lämpliga så att inte 

en aktivitet görs för sakens skull. De är bra att komma på varför de är på jobbet liksom, när det 

kommer till de här trenderna. Istället för att bara köra igång något så tänker de över syftet med 

det . Det värderar jag jättehögt, för det kommer trender som vi ska uppfylla hela tiden från 

politiker, media och andra. Där är de bra på att reflektera över syftet. Sen uppfyller vi de kraven. 

De krav som ställs, lägger vi en tanke bakom och det speglas i resultaten. Det tenderar till att 

resultat blir lidande, när man ”bara kör”. Så vi tänker, haha, vi tänker och ifrågasätter. 

Och sen sett till de ekonomiska förutsättningarna. Jag vet att i den enkät jag gjorde, så 

klagade många av de anställda på att det fanns för dåligt med ekonomiska resurser. 

Förutsättningarna styrs av dem och vad man vill göra och kan göra antar jag är en svår 

balansgång? 

Ja… Vi har en pengabudget för hur mycket personal vi ska på plats, per dag, per natt, per kväll, 

per helg. Den ska vi hållas inom. Sen ska vi hitta på saker utanför, det är då det kan kosta pengar. 

När det behövs köpas in grejer för att aktivera. Att göra saker som inte spräcker budgeten, det är 

ju det vi får hålla oss inom. Det går att göra det mycket mer än vad man tror idag. Alltså, om de 

är tre som arbetar på dagen, kan en ta med två boende ut till Kils café, medan det är två andra 

kvar. Och så kan man göra så ett par dagar i veckan. Så, inom ramen går det att göra mycket. 

Men det är lätt att det tankarna går så att de vill ha in ytterligare en extra för att göra en sån 

aktivitet och det är då det blir dyrt. Man måste tänka i rätt banor, eller att hjälpa varandra på 

avdelningarna och det gör man inte så mycket idag.  
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Vi har det kravet på oss idag, vi som är chefer här, att ändra på synsättet. Att tänka över det man 

är van vid. Istället för att tänka att varje gång en förändring ska göras behövs det mer folk. Det 

svaret kan komma från personalen per automaik, innan man knappt sagt någonting. Så det gäller 

för oss att ändra tankesättet lite. Det är de inte helt omöjliga med, men de är ju så vana det gamla 

viset så det handlar om att få dem dit. 

Att få till att samspel? 

Ja. 

Jag kommer ju från Kulturvetarprogrammet och eftersom att uppsatsen handlar om 

kultur inom äldreomsorgen, så blir jag såklart nyfiken på vad ni har för aktiviteter att 

erbjuda de som bor här? Och även hur ni på chefssidan ser på kulturen som en potentiell 

faktor för människors välmående? 

 Kultur och aktiviteter över huvud taget är ju något som är på tapeten nu. Men, det är inte så 

förankrat i verksamheterna. Vi är på gång, men vi är inte där ännu. Vi jobbar med ett verktyg 

som heter genomförandeplanen idag, jag vet inte ifall du vet vad det är för någonting? Men det 

betyder att när du flyttar in här, får du en kontaktperson vars uppgift är att göra en genomförande 

plan med dig. I den står det hur du vill ha din vård morgon, lunch, middag, kväll , natt. Sen står 

det inte så mycket mer i den. Alltså, det står lite vad du gillar, om du vill ha kudden på ett visst 

sätt när du går och lägger dig. Men det här med aktiviteter, kultur och vad du har gjort tidigare i 

livet, det saknar vi. Får man in det, tror jag man kan jobba mycket mer med att bevara kulturen 

som de haft sen tidigare och aktiviteter som de önskar, men just nu finns inte det med i den här 

genomförandeplanen. Det är ju den som styr vad vi ska göra per dag. Men, vi har börjat med att 

kartlägga vilka aktiviteter vi kan erbjuda våra boende och sen försöka schemalägga dem och det 

är ju på basnivå. Det kan vara att måla, att baka, att ta promenader, att kratta. Så det är på 

basnivå. Sen vill ju jag avancera, att man ska bevara det som de varit förut, har de spelat boule så 

länge som de orkat förut, så ska vi fan ta hit en boulebana också. Vi ska försöka utveckla våra 

möjligheter till att aktivera här på hemmet, men just nu har vi inte den möjligheten för att vi inte 

har några pengar.           

 Men det är det som är på gång nu – vi börjar få lite pengar. Sen har vi ju lite 

terapiverksamheter, caféverkstad där de målar, sjunger, bakar och gör lite allt möjligt. Så där 
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finns det möjlighet för alla boenden att vara med på, flera dagar i veckan. Sen har vi 

pubaftonen… 

Just det, är det varje fredag? 

Nej, var tredje fredag är det. Det beror på att vi har en som kommer och sjunger, våran 

populäraste gubbe Tomas och han kan inte varje fredag så att det är väldigt anpassat efter 

honom, plus att köra det varje fredag skulle ta bort det där speciella. Skulle vi ha pubafton varje 

fredag, skulle vi nog tappa folk. De vill ha något att se fram emot, så det är flera aspekter som 

spelar in. Men den är jättepopulär. 

Jag minns att jag såg reportaget om det när TV var där, de verkade väldigt nöjda då. 

Ja, det var nu i fredags och det var fullsmockat med folk, jättemycket. Vi chefer är ju delaktiga i 

det, vi serverar ju eftersom att vi står för alkoholtillståndet. Så vi är där och diskar och tar bort 

sen efteråt och är väldigt delaktiga i det och tycker om väldigt mycket om den (pubaftonen). Sen 

har vi det här med högtider. Vi arbetar med Vuxenskolan för att få fram en idé om hur vi kan 

uppmärksamma högtider mer idag, nu är det ju snart påsk och valborg. Jag är inne på att jag vill 

ta hit en kör som sjunger för dem på valborg, eftersom vi inte kan ta alla till ett riktigt firande. Så 

vi försöker flytta verksamheterna hit. det är så vi får jobba. 

Så det gäller att hitta kreativa lösningar med andra ord? 

Ja, men sen så händer det att vi inte hittar folk som kan komma hit och göra de här sakerna. 

Jag tänker på Vuxenskolan. Ni betalar, har jag förstått, dem en rätt stor summa för en 

tjänst. Vad ingår i den tjänsten?  

Hmm, ja, vad ingår i den? Lustigt att du talar om den, jag är inte den som kan mest om den. De 

har en caféverksamhet där de sjunger, fikar och läser. Vi står precis i ett skede där vi ska 

utveckla den mer. För det är som du säger, vi betalar mycket pengar, men har inte varit så 

kreativa och sagt vad vi har för önskemål. Så den är i förändring, där vi nu har lämnat in 

önskemål, där vi bland annat vill att de ska vara med mer på de här högtiderna och att de arbetar 

mer förberedande för de verksamheter de bedriver. Att under påsk tala om påsken för de som 

inte kommer ihåg. Jag vet inte så mycket mer om just samarbetet med Vuxenskolan, det är den 
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andra chefen Eva Larsson som har bättre koll på det, eftersom hon främst ansvarar för Sannerud 

(Eva är på långtidssemester? 

Egentligen så borde jag kanske prata lite med Ewa Hagberg på Vuxenskolan om det här, 

men det är ju så att kulturrådet sedan 2011-2013 årligen har skänkt 30 miljoner kronor i 

kulturbidrag som man kan söka för kulturell verksamhet på äldreboenden. För att kunna 

söka sådana bidrag måste man ju uppfylla vissa krav, som kan betyda att för ett 

äldreboende som arbetar med musikterapi krävs en utbildad terapeut. Vet ni hur det är 

med Vuxenskolan, har de några människor som är utbildade terapeuter eller pedagoger? 

Jag vågar inte helt uttala mig om det, men jag tror inte att vuxenskolan har några utbildade 

terapeuter. Du kan få Ewa Hagbergs mejl om du vill nå henne, det är en pratglad kvinna. I 

anteckningarna jag har här kring de som arbetar för vuxenskolan är ena damen kantor… hmm.. 

sen har vi en till dam som dansar och bakar, en annan som läser. Sen så har vi Mats, som är vår 

vaktmästare, han är också där på terapin och så Tomas. Hmm, De har gubbträff också, som Mats 

håller. Det står en jättebra stereoanläggning här och vi skulle vilja att de kunde fixa ihop en 

önsketimme för de som bor här genom Spotify. Det blir ju så lätt att samma låtar spelas om och 

om igen, våra boende tycker ju att det är jättebra, och kanske borde man inte blanda sig i det. 

Men jag tror att det skulle vara uppskattat. 
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Bilaga 2 

Ewa Hagberg 

Hej Ewa. Jag har förstått att Vuxenskolan för en viss summa betalad av kommunen för att 

hjälpa Sannerudshemmet med aktiviteter på äldreboendet, stämmer det? 

Hej, jo det stämmer. Vem frågar? 

Förlåt, jag heter Sebastian Thorén och studerar kulturvetenskap på Karlstads universitet. 

Just nu skriver jag min uppsats som är en fallstudie som undersöker hur 

Sannerudshemmet arbetar med kultur och hälsa inom sin äldreomsorg. Hur mycket får 

vuxenskolan betalt av kommunen för er tjänst? 

Varför måste du veta det? 

Öh. För att veta hur mycket pengar som går åt och vad som ingår i tjänsten? 

Jaha. Jo, jag är lite stressad just nu. Men kommunen betalar 200 000:-. 

Okej, men vad har ni för aktiviteter på hemmet? 

 I det ingår någonting som kallas för Monicas café, bakning, högläsning och så har vi 

musikterapi varje dag. 

Hur många är det som arbetar med det? 

Nu ska vi se… Det är Christina Andersson, Doris Engelsrud, Mats Carlsson och Monica 

Eriksson. Så fyra stycken. 

Just det, vem av dem håller i musikterapin? 

Det är Christina som håller i den framförallt, men Mats spelar också för dom. 

Okej, hon är utbildad kantor va? 

Ja det är hon. Du får ursäkta, jag har lite bråttom. Var det något mer du undrade över? 

Hmm.. Det är det säkert, men inget jag kommer på för tillfället. 
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Är det något så är det bara att höra av dig via mejl eller en annan dag när det är lite lugnare. 

Ja, tack så mycket. Ha en bra dag och tack för att du tog dig tiden trots allt arbete! 

Haha, det var så lite så. Lycka till med uppsatsen och hör av dig om det är någonting du undrar 

över som sagt! 
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Bilaga 3 

Utlysning av särskilda medel för Kultur och äldre 

  

Regeringen har uppdragit till Statens kulturråd att under 2013 fördela särskilda medel för att främja äldre 

människors delaktighet i kulturlivet.  

Syftet med de särskilda medlen är att bidra till att det etableras strukturerade verksamheter som bygger på en 

helhetssyn och samverkan mellan kulturlivet och andra aktörer och instanser som påverkar den åldrande människans 

liv. Målet är att utveckla hållbara modeller och metoder för att främja äldre människors delaktighet i kulturlivet. 

Medlen söks via Kulturrådets onlinetjänst senast den 4 november 2013. Beslut beräknas fattas under november 

månad. 

Kommuner, landsting och regioner kommer att prioriteras i bidragsfördelningen. 

Medel kan sökas för en längre projektperiod. Ange start- och slutdatum i ansökan. Redogör för de planerade 

insatserna, målen och målgruppen samt samarbetsparter och de professionella kulturaktörer som planeras anlitas. 

Ange även en eventuell koppling till tidigare arbete och hur insatserna bedöms kunna fortsätta som en integrerad och 

finansierad verksamhet efter projekttidens slut. Ifall projektet har jämställdhets-, mångfalds- eller 

funktionsnedsättnings-perspektiv bör detta anges. Vid behov kan en särskild projektplan bifogas. 

Vid bedömningen av ansökningarna kommer Kulturrådet att fästa särskild vikt vid  

- professionalitet i kulturaktiviteterna 

- förankring (t ex genom politiska beslut eller planer) 

- organisationsstruktur, nätverk för samarbeten 

- långsiktighet 

- dokumentation, spridning av erfarenheter 

Medel kan sökas t.ex. för  

- samarbete med kulturinstitutioner, professionella kulturskapare och den ideella sektorn 

- möten mellan generationer då det finns en professionalitet i kulturinsatserna 

- kompetensutveckling och metodutveckling som en del av en långsiktig plan för professionella 

kulturinsatser 

- tillgänglighet till kulturinsatser för hemmaboende äldre 

- spridning av erfarenheter och kunskap i form av dokumentation 

Medel kan inte sökas för 

- aktiviteter som enbart omfattar social samvaro, motion el dyl utan medverkan av kulturaktör eller -pedagog 

- inköp av inventarier 

- kostnader för basverksamhet (omsorgstjänster etc.) 
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Bilaga 4 

1. Upplever du som anställd att det finns tillräckligt med kulturella aktiviteter på hemmet? 

Ja       Nej 

Om du svarat ”nej”, vad upplever du är anledningen/anledningarna till detta? 

2. Tror du att arbeta med kultur på hemmet har en positiv inverkan på de boende 

Ja  Nej   Kanske 

3. Upplever du att det finns ett behov av kulturella initiativ för de boende? 

Ja  Nej  Kanske 

Oavsett svar, förklara gärna: 

 

4. Har du hört talas om de bidrag som Kulturrådet betalar ut för verksamheter som 

arbetar med kultur för äldre? 

Ja  Nej 
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Bilaga 5 

Hej Tua! 

 

Jag heter Sebastian och arbetar i skrivande stund med min C-uppsats i kulturvetenskap. Uppsatsen är en 

fallstudie av hur ett äldreboende i en mellanstor kommun i Sverige arbetar med kultur i sin verksamhet.  

Under mitt materialinsamlande har jag läst mycket  på kulturrådets hemsida och blev nyfiken på vart de 

flesta bidragspengarna för "kultur och hälsa" skänks, alltså rent geografiskt? 

När jag i  mina intervjuer med de människorna som arbetar på äldreboendet (chefer och anställda)) jag 

studerar, förklarat att det med en kulturpedagogisk verksamhet som uppfyller kulturrådets mål, går att 

söka pengar, påstår de att de aldrig hört talas om detta. 

  Det verkar som om vetskapen kring de 30 miljoner som skänktes till olika projekt 2013, inte nått alla. 

Mitt antagande är en brist på engegemang hos de som arbetar på hemmet, som till vis del grundas på den 

ekonomiska svångrem som kommunen satt på deras verksamhet. 

Men kan det också vara så att det finns en svårighet för kulturrådet att nå ut med sån här information till 

de orter som står utanför storstäderna? 

 

Tacksam för svar. 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Sebastian Thorén 

 
Hej! 

Det är en pedagogisk vansklighet att informera omkring de kultur och äldremedlen, eftersom Kulturrådet 

inte har några reguljära medel. Vi har tre år i rad fått medel att fördela via särskilda regeringsbeslut som 

kommer på hösten via Socialdepartementet. Om det kommer i år vet vi inte, och än mindre hur mycket.  

  

Information om att pengar finns att söka skickas till alla regioner och till SKL - Sveriges kommuner och 

landsting. Du har säkert  helt rätt i att informationen inte når de enskilda omsorgsboendena. Vi ser också 

helst att det är kommunen, landstinget eller regionen som tar ansvar för att pengar söks, personal 

vidareutbildas och ger förutsättningar för att kulturaktiviteterna ska kunna genomföras inte bara en gång 

utan kontinuerligt. 

  

Den sista bidragsfördelningen hittar du 

här: http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/beviljade_bidrag/Bidragsbeslut-2013/Kultur-for-aldre/ 

  

 Med vänlig hälsning 

Tua Stenström 

  

http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/beviljade_bidrag/Bidragsbeslut-2013/Kultur-for-aldre/
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Hej igen Tua! 

 

Jag har full förståelse om det inte finns tid att svara på ytteligare en fundering jag bär på och du får svara 

om du känner att du har tid. 

Det jag undrar är om det går att spåra de, sett till åren innan 2010, rätt så generösa bidragen till Kultur och 

hälsa på 30 miljoner till den förstudie som gjordes av "Centrum för kultur och-hälsa vid Göteborgs 

universitet under 2010-2011? 

 

Hej! 

Så länge saker och ting är lätta att hitta så går det bra… Hittade förstudien som är ett resultat av de 

233 000 kronorna som beviljades av forskningsmedel i december 2010. 

Sedan gav regeringen Kulturrådet 30 miljoner att fördela, som tillföll 24 olika projekt. 

  

Med vänlig hälsning 

Tua Stenström 

 

 

 

 


