
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Ovan:	  Måleri,	  Anna	  Toresdotter	  

	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Kulturdeltagande	  påverkar	  hälsa	  och	  livslängd	  
Lars-‐Olov  Bygren,  professor  emeritus  i  socialmedicin  vid  Umeå  Universitet,  Benson  Konlaan  
och  S-‐E  Johansson(BMJ  1996;313(7072);1577-‐80).  
Läs  mer:  http://www.kulturellahjarnan.se/  
  

Patienter	  med	  vacker	  utsikt	  kunde	  gå	  hem	  en	  vecka	  tidigare	  
och  hade  även  färre  postoperativa  komplikationer  och  behövde  lägre  doser  smärtstillande  
medel  jämfört  med  de  som  hade  utsikt  mot  en  tegelvägg.  Ullrich,  Roger  S.;  Effects  of  
healthcare  environmental  design  on  medical  outcomes,  2001.  

Musik	  kan  minska  skadliga  stressreaktioner  och  förbättra  kroppens  förmåga  till    
cellreparation  och  återhämtning.  Läs:  ”Noter  –  om  musik  och  hälsa”  av  Töres  Theorell  
professor  emeritus  i  psykosocial  miljömedicin,  Karolinska  Institutet  University  Press.  Eller  sök  
på  Töres  Theorell  och  Fredrik  Ullén,  docent  Karolinska.  

  
Kultur	  stimulerar	  hjärnan	  
Råttor  i  en  stimulerande  miljö  fick  signifikant  tjockare  hjärnbark  och  levde  både  friskare   och  
längre.  Googla:  ”Enriched  environment,  rats”.  

Arbetsplatskultur	  
Anställda  som  på  arbetstid  fick  ta  del  av  kulturell  stimulans  visade  bl.a.  25  %  högre  värden  av  
ett  immunförsvarsstärkande  ämne  i  blodet.  Se  “Kultur  för  ett  friskare  liv”,  SKTF  kultur.  

  
Äldre	  som	  haft	  regelbundna	  bildsamtal	  
var  mätbart  friskare  även  fyra  mån  efter  projektets  avslutande  jämfört  med  kontrollgruppen  
som  inte  visade  några  förändringar.  Britt-‐Maj  Wikström,  docent   vid  Karolinska,  Stkhlm  och  
prof.  vid  Aakersuniversitet,Norge.  Googla:  www.artsforhealth.com  

  

Sport	  kontra	  konstkultur	  
Sportdeltagande  gav  bl  a  bättre  kolesterolvärden  medan  kulturaktiviteter  bl  a  gav  lägre  halt  av  
stresshormoner.  BB  Konlaan,  Björby  N,  Bygren  LO,  Weissglass  G,  Karlsson  LG,  Widmark  M.  
Public  Health  2000:114:316-‐9.  

Kultur	  -‐	  arttypiskt	  för	  Homo	  Sapiens	  
Utgrävningar  i  Sydafrika  visar  runt  100,000  år  gamla  fynd  av  mänskligt  symboliskt  tänkande.  
Sök  på  “Blombos-‐grottan”.

  

Anna Toresdotter 
har  i  kontakt  med  forskare  följt  den  framväxande  kunskapen  kring  kulturens  
biologiska  effekter  på  oss  människor  och  anlitas  för  att  hålla  sin  både   underhållande  
och  informerande  föreläsning  runt  om  i  landet.  

Anna  har  länge  varit  verksam  konstnär  och  hennes  konst  har  visats   i  TV-‐
program  och  böcker,  i  utställningar  i  Sverige  och  utomlands.  

Under  föreläsningen  visar  hon  även  sin  egen  konst  och  musik  i  bildspel.  
  

www.annatoresdotter.se  
www.facebook.com/anna.toresdotter  
info@annatoresdotter.se  
Tel:  0700-‐90  30  29  

  

Forskning  kring  kultur  och  hälsa  
  

Hur  påverkas  vi  av  kulturdeltagande?     

En  föreläsning  av  konstnär  Anna  Toresdotter  


