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Abstrakt  

 
Bakgrund: Dans- och rörelseterapi hör till alternativmedicinen och 

komplementärbehandlingar och det behövs mer forskning inom området för 

att den ska införlivas i den evidensbaserade hälso- och sjukvården. Dans är en 

kreativ process som har en god inverkan på människan både på ett psykiskt 

och fysiskt plan. Hälsa innebär att man upplever det på båda dessa plan och 

sjuksköterskan har till uppgift att främja just hälsa. Med tanke på vårdens 

framtida utmaningar så kan nya behandlingsmetoder behövas och nya sätt att 

arbeta på. Syfte: Att belysa vilken inverkan dans- och rörelseterapi kan ha på 

människor och på vilket sätt denna kan vara ett komplement till traditionell 

vård och omsorg. Metod: En systematisk litteraturöversikt genomfördes och 

artiklar som handlade om dans- och rörelseterapi inom olika områden av 

hälso- och sjukvården granskades. Resultat: Artikelgranskningen mynnade ut 

i två huvudteman med två stycken underteman vardera. Dessa var Psykiska 

effekter med undertema, Välbefinnande och Kommunikation/relationer samt 

Fysiska effekter med undertema, Motoriska funktioner och Fysiologisk 

påverkan. Dans visade sig förbättra det psykiska måendet samt stimulera till 

kommunikation och förbättrade relationer. Dans bidrog även till förbättrad 

motorik, autonomin hos individer samt lindrade smärta. Diskussion: Inom 

dagens hälso- och sjukvård skall sjuksköterskan ha ett holistiskt 

omvårdnadsperspektiv och dans är en behandlingsmetod som involverar hela 

människan. Dansens goda effekter märktes inom flera patientkategorier och 

vid flera olika former av dansterapier. Slutsats: Dans bidrar till att människor 

upplever mental, fysisk, social och spirituell helhet vilket bidrar till god hälsa. 

Sjuksköterskan och sjukvården ska hjälpa människor med detta och kan 

genom dans som behandlingsmetod göra det. 

 

Nyckelord: Dans- och rörelseterapi; Effekter; Fysiskt; Hälso- och sjukvård; 

Litteraturöversikt; Psykiskt  
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Bakgrund 

Estetik handlar om perception av något. Det finns olika definitioner av vad estetik är men det 

som är gemensamt är att den innefattar konstområdena dans, musik, bild, drama och litteratur 

vilket bidrar med upplevelser för människan, ger stimulans och uppmuntrar till kreativitet. 

Estetik är en del i omvårdnad där det bland annat kan handla om hur vårdmiljön ser ut, hur 

sjuksköterskan utför sina omvårdnadshandlingar och kreativa uttrycksformer som patienterna får 

använda sig av. Det är inte en avskild del av omvårdnaden utan bör ses som en essentiell del i 

helheten. En god estetisk omgivning är positivt för välbefinnandet hos människan (Wikström, 

2003). Tidigare forskning visar till exempel att konst på en intensivvårdsavdelning verkade 

avslappnande för patienterna, de behövde mindre smärtstillande mediciner och de lämnade 

avdelningen en dag tidigare än de som inte hade konst på sina rum (Rockwood Lane, 2005). 

Dans som terapiform räknas till alternativmedicinen och komplementärbehandlingarna utöver 

den traditionella sjukvården och det råder begränsad forskning inom området. Det behövs fler 

och större studier samt olika varianter av studier inom området, både av kvalitativ och 

kvantitativ art och detta för att stödja användningen av terapiformen inom den evidensbaserade 

hälso- och sjukvården (Barnett & Shale, 2012).  

The American Dance Therapy Association (ADTA) är en amerikansk organisation som stödjer 

dansterapiprofessionen och sprider kunskap om terapiformen på olika sätt. Deras definition av 

terapiformen är; ”psychotherapeutic use of movement to promote emotional, social, cognitive 

and physical integration of the individual” (American Dance Therapy Association [ADTA], 

2013). Denna organisation har rapporterat att dansterapi kan bidra till att bota symtom hos 

patienter med ADHD, demens, depression, och en rad andra olika fysiska tillstånd samt stärka 

det allmänna välbefinnandet (Barnett & Shale, 2012). För att främja hälsa hos patienter så 

behöver de rörelse. Dans är en form av rörelse som är skapande och kreativ (Rockwood Lane, 

2005). Dansterapi kan användas och anpassas till olika patientkategorier och för alla åldrar. Det 

syftar till att med sin kropp som redskap ”sätta ord” på osagda och ibland kanske förtryckta 

känslor patienten har inom sig. Det är själva processen i dansterapi som är viktigt, inte att det 

ska bli någon faktisk dans.  ”Dans är känslor och stämningar uttryckt i en estetisk form” 

(Grönlund,1999, s.57). Barnett och Shale (2012) menar på att kroppens rörelse uttrycker det 

omedvetna hos oss. Rörelsen i dansen fylls med ett symboliskt innehåll då den ger uttryck för 
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något inom människan som utför den och däri ligger också den läkande kraften som dansen har 

(Thulin, 1998).  

Dans har både fysiska samt psykiska effekter. Den fysiska effekten dans bidrar med är att den 

påverkar hjärnan till att frisätta endorfiner och andra neurotransmittorer som fungerar 

smärtstillande och bidrar till att förbättra immunförsvarets funktion (Rockwood Lane, 2005).  

Endorfiner hämmar smärtimpulserna som färdas till hjärnan och ger en känsla av ökat 

välbefinnande (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2006). När människor deltar i kreativa processer 

så som dans så bildas det hopp, positivt tänkande förstärks och möjligheten att hantera 

påfrestande situationer på ett mer adekvat sätt förbättras (Rockwood Lane, 2005). Inom 

dansterapin har man en holistisk syn på människan och en tanke är att kroppslig fokusering kan 

göra att sinnet påverkas till den grad att det kan förbättra en rad av symtom hos den behandlade 

personen (Barnett & Shale, 2012). Katie Eriksson menar att synen på människan inom vården är 

reduktionistisk, det vill säga att människan betraktas mer som bestående av olika delar än som 

en helhet. Hon förespråkar å andra sidan en holistisk syn på människan, där kropp, själ och ande 

är integrerat med varandra. Detta ska vara utgångspunkten i vårdandet och bidrar till att främja 

hälsa hos den vårdade. (Kirkevold, 2000). Inom dansterapi kan man använda sig av olika former 

av dans exempelvis, folklig dans, rituell dans, konstnärlig dans, sällskapsdans, ren rörelse, som 

att springa eller gå samt improvisationer (Grönlund, 1999). Stuckey & Nobel (2010) nämner en 

grupp medelålders kvinnor som medverkade i en dansintervention, vilket bidrog till ökad 

reflektion samt självmedvetenhet hos dem. Även kvinnor som överlevt bröstcancer upplevde att 

dans bidrog till en ökad kroppsuppfattning och förbättrade deras livskvalitet. 

Angående hälsobegreppet menar Katie Eriksson att man är hälsa, hälsa är ingenting man har 

(Eriksson, 2000). År 1948 definierade WHO sin idé om hälsa som ”ett tillstånd av fullständigt 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande” (Medin & Alexanderson, 2000, s.65). Denna idé har 

sedan dess visserligen utvecklats och kommit mer att innefatta människans egna resurser till att 

uppnå och uppfatta hälsa. Välbefinnande är en del av hälsa menar Katie Eriksson och det är en 

subjektiv upplevelse (Medin & Alexanderson, 2000).  

Ansvarsområden sjuksköterskan har är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och 

lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2013). Som sjuksköterska ska man enligt 

kompetensbeskrivningen ”tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov såväl 

fysiska, psykiska som sociala, kulturella och andliga” samt ”undervisa och stödja patienter och 
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närstående, individuellt eller i grupp, i syfte att främja hälsa och förhindra ohälsa” och ”värna 

om estetiska aspekter i vårdmiljön” samt ”kritiskt reflektera över befintliga rutiner och metoder 

samt inspirera till dialog om införande av ny kunskap” (Socialstyrelsen, 2013). Enligt 2 c § i 

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) stadgas det att Hälso- och sjukvården skall arbeta för att 

förebygga ohälsa. Konstateras kan det att det blir allt mer viktigt att arbeta hälsofrämjande och 

preventivt inom hälso- och sjukvården i framtiden (Finnström, 2010). Enligt Barnett och Shale 

(2012) så ges stöd för antagandet att komplementär- och alternativmedicin, där dansterapi ingår, 

kommer att spela en viktig roll inom psykiatrin i framtiden.  

Befolkningen blir idag allt äldre vilket ökar vårdbelastningen och ställer högre krav på 

vårdgivare. Detta innebär även en ekonomisk ansträngning, där finansiella problem av vården 

redan existerar. Stora yrkesgrupper går i pension medan det inte blir lika många som inträder på 

arbetsmarknaden, därmed ökar också arbetsbelastningen på de yrkesarbetande. Därav måste nya 

arbetssätt införlivas, olika sätt att öka effektiviteten krävs samt att sträva efter långsiktiga 

effekter. Resurser måste läggas där de gör bäst nytta (Sveriges kommuner och landsting, 2010). 

Tidigare forskning som har undersökt effekten av olika sorters dans som en psykosocial 

intervention hos personer med demenssjukdom på äldreboende visar att de boende uppvisade 

minskad agitation såväl som minskad fysisk och psykisk aggression samt oro. Det gav även 

upphov till glädje och lycka, motoriken förbättrades, de stimulerades mentalt, en viss förbättring 

sågs i de kognitiva funktionerna och det gav tillfälle till social interaktion. Det gav även effekter 

hos personalen som kände sig mer stärkta och nöjda i sin vårdarroll och familjemedlemmar 

tyckte att det var en bra intervention för vårdmiljön (Guzmán-García, Hughes, James & 

Rochester, 2012).  

Syfte 

Att belysa dans- och rörelseterapins inverkan på människor och på vilket sätt denna kan vara ett 

komplement till traditionell vård och omsorg.  
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Metod 

Detta arbete är en systematisk litteraturöversikt. En litteraturöversikt innebär att sätta sig in i den 

kunskapsbas som finns i ett visst område och att belysa den samlade forskningen som redan 

existerar på berört område (Polit & Beck, 2008). 

  

Datainsamling, urval och granskning 

Artiklar söktes i databaser såsom Pubmed, PsycInfo och Cinahl via EBSCO. Datum för sökning 

var den 9:e, 13:e och 16:e maj samt 10:e september. Sökord som använts var dance therapy, 

sweden, nursing, effects och creative healing. Vid sökningarna valdes att de senast publicerade 

artiklarna skulle visas först. Limits valdes inte under sökningarna då det vid en initial försökning 

till denna litteraturöversikt visade på att det fanns begränsat med artiklar inom området och 

därför antogs en vid utgångspunkt vid denna litteratursökning. Dock så har en tidsaspekt tagits i 

beaktande under sökprocessen. Det valdes bort att fortsätta läsa titlar efter årtalen kring 2000-

tals skiftet samt början av 2000-talet under vissa av sökningarna därav skillnaden mellan antal 

träffar och antal som gått vidare till urval ett. Dubbletter, det vill säga samma artiklar har ibland 

funnits vid sökningarna i de olika databaserna, dessa har då räknats bort i redovisningen vid 

urval ett. Via en del artiklar som hittats genom sökningarna så har ytterligare artiklar 

rekommenderats, detta genom att fulltext hämtats via Elsevier, där vidare dirigering görs till 

ScinceDirect som i sin tur har en funktion där ytterligare liknande artiklar rekommenderas, 

varav en del av dessa uppmärksammades och valdes. Artiklar som uppfattades kunna vara av 

ytterligare intresse under granskning av en viss artikel, söktes upp, granskades och en togs med. 

Alla artiklar är granskade utifrån Carlsson och Eimans, (2003) bedömningsmall för studier med 

kvantitativ metod (se bilaga 2). Både kvalitativa samt kvantitativa artiklar finns med i resultatet. 

Kontroll har gjorts att de är peer-reviewed. Sökningarna och urvalsprocessen visas i tabell 1. 
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Tabell 1. Översikt av litteratursökningar 

I Urval 1 lästes artiklarnas titel, i Urval 2 lästes artiklarnas abstrakt, i Urval 3 lästes hela artikeln och 

Urval 4 anger hur många artiklar som inkluderades efter granskning av vetenskaplig kvalitet. 

Datum för 

sökning 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

130509 Pubmed Dance therapy 

AND Sweden 

5 5 4 4 4 

130509 Pubmed Dance therapy 

AND nursing 

74 74 10 5 2 

130509 Pubmed Dance therapy 

AND effects 

142 110 25 10 3 

130513 Pubmed Creative healing 151 60 8 2 1 

130516 Cinahl via 

EBSCO 

Dance therapy 328 100 20 10 3 

130910 Pubmed ”Dance 

Therapy”[Mesh] 

197 60 4 1 1 

130910 PsycInfo Dance therapy 916 100 18 6 2 

 

Inklusionskriterier för artiklarna var att de skulle vara skrivna på svenska eller engelska samt att 

de skulle beröra dans på olika områden inom vård och omsorg. Artiklar med patientperspektiv 

såväl som närstående samt vårgivarperspektiv inkluderades. 

Artiklar äldre än femton år samt artiklar som inte höll en tillräcklig vetenskaplig kvalitet, vilket 

innebar att de var tvungna att kvalificeras med minst grad II vid granskningen, exkluderades. 

 

Analys av data 

Artiklarna som valdes för granskning har lästs igenom upprepade gånger för att få en 

uppfattning av vad de handlar om, vidare har huvudresultatet identifierats. Därefter har 

artiklarna jämförts för att hitta likheter och skillnader dem emellan. Utifrån innehållet har dessa 

därefter grupperats till olika områden med jämbördigt innehåll och huvudteman bildats. Utifrån 

innehållet i respektive huvudtema bildades underteman. Dessa sammanställdes sedan till ett 

resultat. Huvudteman samt underteman kan ses i tabell 2. 
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Tabell 2. Huvudteman och underteman.  

 

 

Etiska överväganden 

Endast artiklar som haft ett etiskt godkännande av sin studie och/eller fört ett etiskt resonemang 

kring den har tagits med i denna översikt. 
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Resultat 

Litteraturöversikten baseras på totalt 21 artiklar, fördelat på tretton kvantitativa, fyra kvalitativa, 

två av blandad metod samt två pilotstudier. Översikt av dessa artiklar kan ses i bilaga 1. 

Resultatet presenteras under två huvudteman, Psykiska effekter och Fysiska effekter, som 

framkom vid analysen. 

  

Psykiska effekter 

Detta huvudtema belyser de känslomässiga effekterna dans uppgavs ge. Dansen inverkar 

positivt på många aspekter av det psykiska måendet såsom ökad livskvalitet och bidrar till ökad 

förmåga att utveckla relationer och förmågan att kommunicera med andra människor. 

 

Välbefinnande 

Forskning visar att dans bidrar till ett ökat välbefinnande för många patientgrupper, bland annat 

för deprimerade människor, som deltog i gruppsessioner inom dans- och rörelseterapi tre gånger 

i veckan i tre månaders tid respektive en dansintervention utförd vid ett tillfälle (Jeong, Hong, 

Lee & Park, 2005; Koch, Morlinghaus & Fuchs, 2007), dementa patienter, som deltog vid 

sociala danstillställningar som arrangerades en gång i månaden respektive cirka 30 minuter, tre 

gånger i veckan i åtta veckor (Palo-Bengtsson & Ekman, 1998, 1999, 2002; Rylatt, 2012), inom 

palliativ vård där individerna blev erbjudna att delta i gruppdanssessioner en gång i veckan 

under en sex veckors period (Selman, Williams & Simms, 2012), pediatriska cancerpatienter 

som deltog vid två tillfällen med dansterapi (Madden, Mowry, Cullen & Foreman, 2010), 

människor som lider av fetma som deltog i dansterapigrupper under fem veckor med två 

sessioner per vecka samt en intervention där de också deltog i gruppsessioner, då två timmar per 

vecka i 36 veckor samt vid en intervention som gick ut på att dansa tre gånger i veckan i tio 

veckor med hjälp av ett dans tv-spel (Meekums, Vaverniece, Majore-Dusele & Rasnacs, 2012; 

Muller-Pinget, Carrard, Ybarra & Golay, 2012; Wagener, Fedele, Mignogna, Hester & Gillaspy, 

2012) och inom stresshanteringsarbete, där individer deltog i en dansterapigrupp som pågick 

under tio veckor med träffar en gång i veckan (Bräuninger, 2012a).  

 

Ungdomar som led av depression som de inte medicinerades för och som deltog i dansterapi 

visade förbättring inom många psykologiska områden såsom somatisering, OCD-symtom, 

interpersonell känslighet, depression, ångest, fientlighet, fobi, paranoia och psykoticism (Jeong 

et al. 2005). Även personer som behandlades med dans vid stress visade en klar förbättring i alla 
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dessa symtom både kort- och långsiktigt (Bräuninger, 2012a). Medan Haboush, Floyd, Caron, 

LaSota och Alvarez (2006), inte kunde finna samma fynd hos geriatriska patienter som led av 

depression. Dessa deltog i en sällskapsdansintervention en gång i veckan under åtta veckor där 

man efteråt inte kunde se någon större effekt på depressionen i sig, däremot ansåg forskarna att 

de hade fått ett annat resultat om de gjorde smärre förändringar i interventionen samt haft fler 

deltagare. En annan faktor som kunde bidra till resultatet var graden av hopplöshet samt låg self-

efficacy hos deltagarna. Dessa två faktorer ansågs vara bidragande till utfallet av interventionen. 

Däremot har dans visat sig vara positivt för psykiatriska patienter som lider av depression, Koch 

et al. (2007) visar på att depressionen minskade samt att vitaliteten ökade hos psykiatriska 

patienter som hade dans som behandling jämfört med två andra kontrollgrupper som enbart 

omfattade musiklyssning i ena gruppen och träning på en motionscykel i andra gruppen. 

Patienterna själva var mycket positiva till denna behandling och en del ansåg till och med att det 

var den terapiformen som hade hjälpt dem bäst hittills.  

 

Hälsan hos ungdomstjejer med psykosomatiska symtom, internaliseringsproblematik och stress 

har visat sig förbättras av dans, som de deltog i två gånger i veckan i åtta månader. Upplevelsen 

i sig var dessutom mycket positiv (Duberg, Hagberg, Sunvisson & Möller, 2012). Ungdomar 

som deltog i en intervention där de skulle träna till ett dansprogram via tv-spel blev stärkta i sin 

egen tilltro till sig själva att de kunde klara av att träna (Wagener el al. 2012). Överviktiga 

kvinnor med emotionellt ätande som en del av deras problematik visade på ett ökat välmående 

efter dans och de psykologiska symtomen minskade samt att deras självkänsla förbättrades och 

de var mindre plågade av sin kroppsbild. Även en förändring i deras ätbeteende kunde noteras 

efter dansinterventionen (Meekums et al. 2012). Muller-Pinget et al. (2012) hittade liknande 

fynd i sin studie med överviktiga patienter som fick närvara på danslektioner, de visade på 

förbättrad livskvalitet över lag, ökade sin kroppsmedvetenhet och minskade stressen kopplad till 

sin kroppssyn. Även hos vuxna individer som lider enbart av stress har man funnit att 

livskvaliteten förbättrats efter dansinterventioner (Bräuninger, 2012b).  

 

Inom demensforskningen har man funnit att människor med demens svarar bra på dans. 

Patienter med demens som deltagit i dans som en social tillställning på boenden visade lycka 

och glädje av att delta i detta, få visade på motsatsen (Palo-Bengtsson et al. 1998, 1999, Rylatt, 

2012). Många verkade glömma sin sköra fysik och kondition medan de dansade då de blev så 

engagerade i dansen (Palo-Bengtsson et al. 2002). Kognitiva funktioner så som minne och 
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koncentration förbättrades också, deras långtidsminne verkade understödjas av dansen på så sätt 

att de visade förmåga att dansa och mindes sociala mönster och gamla sånger och melodier i 

dansen. Alla patienter hade hög vakenhetsgrad och var koncentrerade både före, efter och under 

dansens gång, de var uppmärksamma när någon bjöd upp till dans och visade att de hade 

danskunskaper. De var också bra på att följa rytmen och ändra tempot i dansen (Palo-Bengtsson 

el al. 1998). Äldre befolkning med synnedsättning uttryckte att de upplevde mycket glädje av att 

delta i ett tangoprogram, deras humör förbättrades och de ville väldigt gärna fortsätta med 

dansen (Hackney, Hall, Echt & Wolf, 2013). Kattenstroth, Kalisch, Holt, Tegenthoff och Dinse 

(2013) har funnit liknande resultat hos de äldre i sin studie som deltog i en dansintervention, de 

upplevde sig mer vitala, mådde bättre, var mer aktiva och tyckte det var bra att de hade gjort 

något för sig själva. 

 

Barn som drabbats av cancer som deltagit i dans och rörelseterapi uttryckte att de var mer glada 

och uppspelta efter den och även mindre oroliga. Detta märkte även deras föräldrar och 

vårdgivare av. Föräldrarna märkte att det var positivt för barnen att få uttrycka sig kreativt, det 

blev även ett sätt att distrahera tankarna från det negativa i samband med sjukdomen. En av 

pojkarna som deltagit i rörelseterapi var mer hoppfull och kunde uttrycka sig om en framtidstro 

efteråt (Madden et al. 2010).  

 

En patient i palliativt skede som deltagit i dansterapi uttryckte att det hjälpte hen att bemästra sin 

situation, patienten kunde se livet ur ett annat perspektiv och hantera det som drabbat hen. En 

annan patient uttryckte att det alltid fick hen att le när hen deltog i terapisessionerna. Psykiska 

bekymmer såsom rädsla, oro och stress bland annat, förbättrades genom terapin (Selman et al. 

2012). 

 

Kommunikation/relationer 

Forskning visar på att dans främjar kommunikation mellan människor, Palo-Bengtsson el al. 

(2002), belyser att patienter med demens som får möjligheten att delta i danstillställningar 

upplever en samhörighet och ömsesidighet då de delar denna upplevelse med någon. Flera av de 

dementa patienterna tyckte också om att bara sitta och lyssna på musiken och titta på paren som 

dansade. En spänning mellan könen märktes också vilket tolkades som normala känslor mellan 

män och kvinnor som kände till de sociala normerna inom dans (Palo-Bengtsson et al. 1999). 

Den icke-verbala kommunikationen stimulerades, detta yttrade sig bland annat i att de visade 
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positiva känslor gentemot varandra och emellan sig och personal. De emotionella reaktionerna 

hos dem var en del av del av kommunikationen (Palo-Bengtsson et al. 1998). Rylatt (2012) visar 

på att en dansintervention, också för patienter med demens gjorde dem engagerade, de visade 

intresse för aktiviteten och uttryckte detta både verbalt och icke-verbalt. En bidragande faktor 

till att dans för patienter med demens var lyckat var vårdgivarnas inställning och engagemang, 

detta menar Palo-Bengtsson et al. (1999), när vårdgivarna var vid gott mod och avslappnade så 

bidrog det till lugna och glada patienter. Vårdgivarna själva uttryckte att det var viktigt att 

använda humor och glädje i sin roll då detta smittade av sig på ett bra sätt. Personalen var även 

bra på att använda sig mycket av den icke-verbala kommunikationen såsom ögonkontakt, 

ansiktsuttryck och beröring, vilket visade sig vara effektivt. Det fanns även personal som inte 

tyckte att deltagande i dansinterventioner hörde till deras arbetsuppgifter, inte ville dansa eller 

var bekväma med detta, vilket kan vara en indikation på att speciell träning och utbildning inom 

vårdstrategier kan behövas. Enligt Krampe, Rantz, Dowell, Schamp, Skubic och Abbott (2010), 

uttryckte äldre, sköra människor som deltagit i ett dansprogram hur mycket de tyckte om den 

sociala biten av dansen och menade på att de skulle rekommendera andra äldre att delta i ett 

sådant program och att de själva gärna skulle göra det igen. Patienter inom palliativ vård 

uttryckte en positiv inverkan på sociala kontakter genom att möta andra i samma situation som 

de själva vilket gav möjlighet till att utbyta erfarenheter och känslor med varandra. Andra 

påpekade att det gjorde dem glada att träffa människor och det gjorde att de mådde bra i sig 

själva (Selman et al. 2012). 

 

Vårdgivare kunde se att barn med cancer som deltog i kreativa terapier såsom dans var mer 

mottagliga och engagerade efter detta och terapin uppmuntrade dem till att delta. De märkte att 

tonåringar som annars var svåra att engagera ville delta i detta. Det var även ett tillfälle för 

föräldrarna och få tid för sig själva (Madden et al. 2010).  Överviktiga ungdomar som deltagit i 

dans uppvisade mindre internaliserings- samt externaliseringssymtom och de tyckte själva att 

deras relation till sina föräldrar förbättrades (Wagener el al. 2012).  

 

Fysiska effekter  

Detta huvudtema berör den fysiska inverkan dans har på individer, såväl förbättrat fysiskt 

välmående som möjlighet att stoppa sjukdomsprogression och minska fallrisker.  
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Motoriska funktioner 

Äldre personer som deltog i ett dansprogram tre gånger i veckan under sex veckor uppgav själva 

att de upplevde att de förbättrade sin balans samt gångförmåga, detta visade även forskarna på 

men det var en övergående effekt som inte bestod långt efter programmet (Kramp et al. 2010).  

Hackney et al. (2013) visar på liknande resultat hos äldre människor med synnedsättning fick 

möjligheten att delta i 20 stycken 90 minuters tangolektioner under tolv veckor som själva 

upplevde att de förbättrade sin balans, gång, styrka, koordination såväl som uthållighet. 

Gångindex visade här en förbättring, flera som skattades ligga på en fallrisk nivå, gjorde efter 

interventionen inte det, denna effekt höll i sig vid uppföljning en månad senare. Kattenstroth et 

al. (2013) studie indikerar samma sak, flera områden förbättrades efter att de äldre fått delta i 

dans en gång i veckan, en timme åt gången under sex månader. De hade förbättrad hållning och 

motorik samt snabbare reaktionstider, som kan bidra till att påverka och minska fallrisken. I 

deras kontrollgrupp hade istället värdena förvärrats från interventionens start. Även den 

funktionella autonomin förbättrades hos äldre som deltog i ett sällskapsdansprogram med 

sammankomster tre gånger i veckan i åtta månader (Gomes da Silva Borges et al. 2012). 

 

Duncan och Earhart (2012), utförde en studie med individer som hade Parkinsons sjukdom, som 

fick delta i ett tangoprogram under tolv månader med klasser två gånger i veckan. Deras 

sjukdomstillstånd och fysiska funktion bibehölls på samma nivå eller förbättrades av 

programmet. Motoriska symtom samt bradykinesi förbättrades i tangogruppen, tremor 

förbättrades något medan rigiditeten inte förändrades i tangogruppen men förvärrades i deras 

kontrollgrupp. Även i denna studie förbättrades deltagarnas balans och gång. Efter att studien 

pågått i tolv månader såg man skillnad mellan grupperna då tangogruppen hade mindre problem 

med ”freezing” jämfört med kontrollgruppen samt att de gick längre i förhållande till 

kontrollgruppen vid samma tidpunkt. Gånghastigheten ökade med tiden i tangogruppen samt 

förmågan att göra något medan de gick förbättrades. Funktioner i övre extremiteter visade också 

förbättring. Vilket styrks av Kattenstroth et al. (2013), där dans bidrog till positiva effekter på 

hand och armfunktioner såsom stadighet, precision och handledsrörelser.  

 

Fysiologisk påverkan 

Flera studier visar att deltagare upplevde mindre smärta efter att ha medverkat i dansprogram 

(Kattenstroth et al. 2013, Madden et al. 2010, Selman et al. 2012, Bojner-Horwitz et al. 2003). 
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Övriga fysiska bekymmer såsom arm/skuldror- och nackproblem, andningssvårigheter, 

bristande rörlighet, hållningsproblem och låg energi visade sig också förbättras, för palliativa 

patienter (Selman et al. 2012). Och fibromyalgipatienter som deltagit i dansterapi en gång i 

veckan i sex månader upplevde själva att de hade ett förändrat rörelsemönster och bättre 

rörlighet efteråt (Bojner-Horwitz, Theorell & Anderberg, 2003). Barn med cancer upplevde 

enligt föräldrarnas utsago mindre illamående i samband med tankar på medicinsk behandling 

(Madden et al. 2010). I en annan studie ville de utröna om det uppstod några förändringar i 

neurohormoner i kroppen i samband med att deprimerade patienter deltog i danssessioner, de 

fann att serotoninnivåerna ökade i interventionsgruppen vilket det inte gjorde för 

kontrollgruppen (Jeong et al. 2005). 
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Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa vilken inverkan dans har på människor och se 

vad dansen kan bidra med som behandlingsmetod i omvårdnadsarbetet. Resultatet visade på att 

dans lämpar sig som behandling inom flera patientgrupper och har en inverkan på flera plan hos 

människan.  

 

I resultatets undertema Välbefinnande påvisas den goda inverkan dansen har på flera psykiska 

och själsliga plan hos människan. Flera studier visade på det positiva med dansen som en kreativ 

terapiform, en del studier belyste att dansen bidrog till en förbättrad självbild och personlig 

utveckling hos deltagarna, många studier visade på deltagarnas glädje och tillfredsställelse i att 

få delta i den kreativa processen det innebär med dans (jmfr Duberg et al. 2012; Hackney et al. 

2013; Meekums et al. 2012; Muller-Pinget et al. 2012; Palo-Bengtsson el al. 2002; Wagener et 

al. 2012). Till detta kan sjuksköterskans roll att vårda kopplas, Katie Eriksson talar om 

vårdandet som bestående av olika komponenter, en av dessa är lekande. Leken utgör en kreativ 

aspekt i vårdandet och gynnar den vårdades utveckling och bekräftar dennes karaktär. Den är 

sammankopplad till utveckling av tillit och tillfredsställelse i relation till återhämtning eller 

andra sociala situationer. En annan komponent är lärande som är nära sammanvävt med lekande 

och hjälper individen att utvecklas och bidrar till självförverkligande, mognad och 

självständighet då hen möter hinder eller begränsningar som denne måste ta itu med (Kirkevold, 

2000). Eriksson anför att ”hälsa innebär helhet och integration av kropp, själ och ande” (s.215). 

Ett av sjuksköterskans grundläggande ansvar är just att främja hälsa (Finnström, 2010). En 

bidragande faktor till ohälsa är stress, vilket kan upplevas vid olika skeden i livet exempelvis vid 

sjukdom eller andra psykiskt och fysiskt påfrestande tillstånd (Rydén & Stenström, 2008). Det 

är troligt att anta att flera av deltagarna i studierna som denna litteraturöversikts resultat bygger 

på, lever med en form av stress på grund av sin sjukdom eller sitt tillstånd. I resultatet så 

framkom det att dans hade en positiv inverkan på just stress och stresshanteringen hos 

människor vilket i sin tur bidrar till ett förbättrat hälsotillstånd (Bräuninger, 2012a, 2012b). 

Kroppslig aktivitet minskar stressymtom och kan bidra till att distrahera och/eller bryta negativa 

tankar (Skärsäter, 2010). Det finns också studier som belyser att kreativitet och spiritualitet kan 

verka läkande för en person i den meningen att det ändrar en individs fysiologi och attityd från 

en stressfull till en djupt avslappnande (Rockwood Lane, 2005). Att drabbas av eller att leva 
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med en sjukdom innebär en hälsokris och en förändrad livsvärld och att hitta strategier för att 

hantera situationen är värdefullt, ett begrepp för detta är coping. Det kan handla om att hantera 

fysiska såväl som psykiska besvär hälsokrisen åsamkar individen. (Rydén & Stenström, 2008). I 

denna översikt påvisar (Madden et al 2010; Selman et al. 2012) just det att dansen bidrar till 

copingen hos individer från olika patientgrupper, dansen hjälpte dem bland annat med att se 

livet ur ett annat perspektiv, bemästra deras nuvarande livssituation och gav hopp om framtiden.  

 

Denna litteraturöversikts resultat påvisar att minnet hos äldre med demens stimuleras av dans, 

detta styrks av Nyström och Olin Lauritzen’s (2005) artikel som redogör för att dans speciellt i 

samband med musik och sång stimulerar deltagarnas minne. Även de menar att dansen har en 

positiv inverkan på den kommunikativa förmågan hos individer med demens, vilket påvisas i 

detta resultats undertema, Kommunikation/relationer. Nyström och Olin Lauritzen visar på att 

patienter med demens är närvarande under hela tiden vid denna typ av aktivitet och att även om 

patienterna har en nedsatt förmåga att verbalt kunna kommunicera så stimuleras deras förmåga 

att uttrycka känslor och tankar genom detta uttryckssätt, där både kroppsrörelser, olika ljud, 

sång och ord förekommer från patienterna. I denna underrubrik så påtalas den positiva sociala 

aspekten av dans som deltagarna upplevde. Skärsäter (2010), visar att motion i grupp stimulerar 

de sociala kontakterna och menar på att funktioner hos en individ kan återfås eller bibehållas av 

aktivitet och sociala kontakter. Genom att ha sociala kontakter och stöd i vardagen minskar 

stressupplevelser hos individer och förmågan att hantera stress förbättras (Rydén & Stenström, 

2008).    

 

Resultatet visar även på att dansen har effekter på den fysiska funktionen. I dagens hälso- och 

sjukvård vill man arbeta för att bevara och stärka patientens autonomi och möjlighet till 

självbestämmande så långt som möjligt (Birkler, 2007). I undertemat motoriska funktioner så 

påvisas det att dans ökar den funktionella autonomin hos äldre. En studie i översikten fann att 

dans hade god inverkan på de motoriska funktionerna och bromsade sjukdomsutveckling hos 

individer med Parkinsons sjukdom vilket innebär att dans skulle kunna ges som en preventiv 

sjukvårdsåtgärd och bidra till att förhindra ytterligare lidande för patienten och deras autonomi 

bli stärkt. Omvårdnadsteoretikern Eriksson menar på att professionellt omsorgsarbete ska 

undanröja onödigt lidande och lindra lindandet där det är oundvikligt (Kirkevold, 2000). Det 

föreligger även en ökad förekomst av demens och många utvecklar depression vid denna 

sjukdom (Larsson & Rundgren, 2003). I och med denna vetskap och med hänsyn till vad denna 
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litteraturöversikts resultat visar, kan det tänkas att dans skulle kunna ha flera positiva effekter på 

individer med Parkinsons sjukdom där dessa tillstånd också råder.  

 

Undertemat Fysiologisk påverkan visar att flera patienter upplevde mindre smärta till följd av 

dansen. Fysisk rörelse har en smärtlindrande effekt och det finns även stöd för att en högre 

smärttålighet nås om man utövar någon form av fysisk aktivitet regelbundet (Norrbrink, 

Lundeberg, Molin, Lund & Lundeberg, 2010). Hos deprimerade ses ett underskott på serotonin 

som anses bidra till depressionen (Simonsen, Aarbakke & Hasselström, 2002). Under detta tema 

nämns det att dans bidrog till en ökning av serotonin nivåerna hos deprimerade deltagare, vilket 

i så fall skulle kunna antas bidra till ett bättre mående hos dem. 

 

En studie av Hui, Chui och Woo (2009), stärker denna litteraturöversikts resultat ytterligare då 

den visar på de goda hälsoeffekterna dans gav äldre individer där en mycket hög andel av dem 

ansåg både sin fysiska samt psykiska hälsa som mycket förbättrad efter deltagande i dans. Detta 

sammanlagt med denna översikts resultat kan tänkas ge belägg för att dans har något att tillföra 

den traditionella vården och ha en roll inom den hälsofrämjande och preventiva hälso- och 

sjukvården. Inom hälso- och sjukvården finns det något som kallas 

kostnadseffektivitetsprincipen som innebär att man i en valsituation ska välja det alternativet av 

behandling som är mest kostnadseffektivt, (denna princip går inte före människan eller dennes 

behov). Det bör alltså vara en rimlig relation mellan kostnaden för en insats och effekten av den 

mätt i exempelvis bättre livskvalitet och hälsa (Rönnberg, 2007). Befolkningen lever allt längre i 

dagsläget, detta innebär att det blir ett ökat antal äldre i samhället, vilket för med sig ett högre 

antal som kommer kräva hälso- och sjukvårdens uppmärksamhet framöver och det i 

kombination med de ekonomiska neddragningarna inom vården så kommer det blir allt viktigare 

att arbeta hälsofrämjande och preventivt för framtidens sjuksköterskor (Finnström, 2010).  

 

Hälso- och sjukvården idag utgår från en humanistisk värdegrund (Dahlborg-Lyckhage, 2010). 

Däri ingår att se människan som en helhet, det vill säga att ta i beaktande alla aspekter såsom, 

kropp, psyke samt det spirituella och andliga hos människan när man vårdar (Birkler, 2007). 

Dans, målning, musik med mera kan vara en del av spirituell omvårdnad (Rockwell Lane, 

2005). Baldacchino (2006) visar på att det finns bristande kompetens rörande spirituell 

omvårdnad hos sjuksköterskor. Hon menar på att det är en komplex omvårdnad som kräver 

mognad från den egna sjusköterskan och att det är lättare för sjuksköterskor att ge denna sorts 
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omvårdnad om de själva tar hand om sig på detta plan. Det framkommer i hennes studie att 

sjuksköterskorna upplever att de inte vet hur de ska arbeta för att tillgodose detta behov hos 

patienterna och att detta är ett ämne som behöver införlivas mer inom vårdutbildningarna. 

Vikten av att arbeta i multiprofessionella team tas också upp. När sjuksköterskor kan bemöta 

patienters spirituella behov på ett adekvat sätt så kan både den fysiska, psykiska och andliga 

hälsan hos dem förbättras (Carpenter, Girvin & Kitner, 2008).  

 

Ravelin, Kylmä och Korhonen (2006), har definierat dans inom den psykiatriska vården, ”In 

mental health nursing, dance helps people experience mental, physical, social and spiritual 

wholeness. In practice this means that using dance as a mental health nursing intervention may 

promote one’s self-understanding at several levels and social interaction with others”. Detta 

uttalande är överförbart till flera patientkategorier utifrån vad denna litteraturöversikts resultat 

visar, nämligen att dansen har både kroppsliga och själsliga effekter och att dessa inte är 

fristående från varandra, då den fysiska dansen frambringar känslor på ett psykiskt och själsligt 

plan också samt har en social aspekt. Eriksson har en uppfattning om vad vårdande innebär och 

det kan sammanfattas såhär; ”Vårdande (caring) innebär att genom olika former av ansning, 

lekande och lärande åstadkomma ett tillstånd av tillit, tillfredsställelse, kroppsligt och andligt 

välbefinnande samt en upplevelse av att befinna sig i en utveckling som syftar till att förändra 

(upprätthålla, igångsätta eller stödja) hälsoprocesserna” (Kirkevold, 2000, s.216). Dessa två 

definitioner av vad dans samt vad vårdande innebär talar tydligt för att dans bör användas som 

ett komplement till den traditionella vården. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

Metoddiskussion 

Denna litteraturöversikt har försökt att ge en bild av effekter som dans- och rörelseterapi kan ge 

och genom resultatet kunna utröna hur det kan bidra till den traditionella hälso- och sjukvården.  

 

Artikelsökningarna valdes att göras med ett brett perspektiv då det vid den initiala sökningen 

visade sig att det råder begränsad forskning inom området vilket inte tillät en avsmalning av 

ämnet. Detta har varit bra på så sätt att det visat dans- och rörelseterapins effekter inom flera 

patientkategorier samtidigt som det inte har gett en så rik data per patientgrupp dock vilket var 

mindre bra. Flera sökningar än de som redovisas i tabell 1 gjordes med både andra sökord 

och/eller i andra databaser men redovisades inte på grund av att det inte gav relevanta träffar 

eller resulterade i dubbletter av en och samma artikel fast i olika databaser. Flera artiklar som 

vid läsning av abstraktet verkade intressanta kunde inte hämtas i fulltext vilket var ett minus 

under datainsamlingen.  

 

Fler artiklar av kvalitativ karaktär önskades men dessa fanns i en mycket begränsad mängd. 

Snedfördelning mellan kvalitativa och kvantitativa artiklar i detta resultat visar möjligen på att 

det finns en brist på kvalitativa artiklar inom ämnet eller att sökorden resulterat i fler träffar av 

kvantitativ art. Kvalitativa artiklar skulle fylla en stor funktion inom denna sorts forskning då de 

på djupet skulle se vad dans- och rörelseterapi bidrar med för individen. Såväl som de 

kvantitativa har en viktig funktion då de innefattar större mängd deltagare. 

 

Artiklarna har sitt ursprung ur flera olika länder. Resultatet i de artiklar som valdes till 

översikten anses ändå vara relevant för att kunna appliceras inom den svenska vården även om 

studien eventuellt utförs i en annan kontext än inom svensk hälso- och sjukvård. 

 

Enligt inklusionskriterierna var artiklar med alla perspektiv tillåtna, det vill säga ur patienters, 

närståendes och vårdgivares perspektiv. Majoriteten av artiklar fokuserade däremot på patienters 

utsago, observation av dem och/eller mätningar gjorda på dem. Detta är ändå positivt då syftet 

var att belysa dansens inverkan på människor. Liten del handlar om närståendes samt 

vårdgivares uppfattningar och upplevelser av dans- och rörelseterapi. Men denna lilla del bidrar 

ändå med relevant information för resultatet.  
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Slutsats 

Som visats i denna litteraturöversikt så finns det flera positiva effekter av dans- och 

rörelseterapi. Då granskningen av denna översikts resultatartiklar gjordes så visade det på 

övervägande positiva effekter av dans men än dock så behövs det mer forskning, både av 

kvalitativ samt kvantitativ art på området för att ytterligare styrka detta och kunna införliva det i 

vården då den baseras på evidens. I detta resultat har det visat sig att dans bidrar till ett ökat 

välbefinnande, sprider glädje och leder till förbättring på många personliga och psykiskt 

utvecklingsmässiga plan. Det bidrar även till förbättrad kommunikation och utvecklar relationer 

människor emellan. Det har även fysiska fördelar, då det förbättrar motorik, rörelsemönster och 

förändrar fysiologin hos en del människor. Sjuksköterskan ska i sin yrkesroll ta i beaktande hela 

människa, det vill säga vårda alla dimensioner av hen. Dagens hälso- och sjukvård är i behov av 

att finna ytterligare och mer effektiva sätt att arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att vi 

ska ha en hållbar vård i framtiden. Med detta konstaterat och utefter detta resultat att döma kan 

det påstås att inkorporering av dans som en komplementär behandlingsmetod inom det 

hälsofrämjande och preventiva vårdarbetet såväl som inom den övriga vården kan vara lämpligt. 
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Bilaga 1 

Översikt av inkluderade artiklar 

Författare 

Årtal  

Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 

(bortfall) 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kommentarer 

gällande 

kvalitet 

Bojner-

Horwitz et al. 

(2003) 

Sverige 

Se om dans- och 

rörelseterapi påverkar 

stressrelaterade hormoner 

hos fibromyalgipatienter och 

om detta korresponderar 

med rörelsemönster hos 

dem. 

Kvantitativ studie n=36 (0) Kvantitativ, experimentell studie.  

36 kvinnliga patienter, 

interventionsgrupp (n=20), deltog 1 

ggr/vecka à 1h, i en 6 månaders 

lång dans- och rörelseterapi 

intervention, som bestod av fyra 

större teman nämligen, 

kroppsmedvetenhet, rörelseuttryck, 
rörelse/känsla/bild/ord, 

differentiering av känslor. Data 

inhämtades upp till åtta månader 

efter behandling. Kontrollgruppen 

(n=16) fick ingen behandling. 

Tester, enkäter, videoobservationer 

och skalor användes. 

 

 

 

 

Inga signifikanta skillnader i 

hormonnivåer märktes mellan 

grupperna dock kunde forskarna 

se en skillnad i 

hormonkoncentrationerna över 

tid under studien. Däremot sågs 

en skillnad i rörelsemönstret 

mellan grupperna där 
interventionsgruppen skattade 

sig själva bättre efter terapin 

jämfört med kontrollgruppen. 

78%, Grad II 

Abstrakt fattas 

och tydligare 

syfte önskades. 

Bräuninger 

(2012) 

Tyskland 

Ta reda på om dans- och 

rörelseterapi ökar 
livskvaliteten hos människor 

som lider av stress. 

RCT-studie n=162 (13) 

 

Randomiserad kontrollerad studie. 

Interventionsgruppen (n=86) deltog 
i 10 veckor, 1 ggr/vecka à 1,5h i 

dans- och rörelseterapi medan 

kontrollgruppen (n=63) inte deltog i 

någon terapi.  Enkäter användes. 

 

 

 

Interventionsgruppen 

förbättrades inom flera domäner 
bland annat psykiskt, fysiskt och 

socialt jämfört med 

kontrollgruppen. 

93%, Grad I 
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Bräuninger 

(2012) 

Tyskland 

Att bekräfta de kortsiktiga 

såväl som de långsiktiga 

effekterna av dans- och 
rörelseterapi som behandling 

vid stress och 

stresshantering jämfört med 

att inte få någon behandling. 

RCT-studie n=162 (13) 

 

Randomiserad kontrollerad studie. 

Interventionsgruppen (n=86) deltog 

i 10 veckor, 1 ggr/vecka à 1,5h i 
dans- och rörelseterapi medan 

kontrollgruppen (n=63) inte deltog i 

någon terapi.   

Enkäter användes. 

 

 

Terapin förbättrade 

stresshanteringen och minskade 

stressen hos deltagarna i 
interventionsgruppen både kort- 

och långsiktigt jämfört med 

kontrollgruppen som inte visade 

någon förbättring. 

90%, Grad I 

Duberg et al. 

(2012) 

Sverige 

Att undersöka om dans 

påverkade hur ungdomstjejer 

med 

internaliseringsproblematik 

skattade sin egen hälsa. 

RCT-studie n=112 (11) Kvantitativ longitudinell 

randomiserad kontrollerad studie. 

Tjejer (interventionsgruppen n=48) 

mellan 13-18 år deltog 2 ggr/vecka 

à 75 min, i 8 månader i en 

dansintervention. Varje gång 

inkluderade uppvärmning, 
dansträning, stretch, lätt massage i 

par, avslappning och reflektion. 

Dansstilarna varierade mellan 

afrikansk, jazz och modern dans 

samt improvisation. 

Kontrollgruppen (n=53) fick ingen 

behandling. 

Enkäter användes. 

 

Interventionsgruppen skattade 

sin egen hälsa som förbättrad 

efter interventionen, denna 

effekt höll i sig vid 

uppföljningen fyra och åtta 

månader efteråt också. Detta 

fynd kunde inte ses hos 
kontrollgruppen. 

78%, Grad II 

Urvalsprocessen 

otydlig. 

Duncan & 

Earhart 

(2012) 

USA 

Utröna effekten av ett 12-

månaders tangoprogram för 

personer med Parkinsons 

sjukdom. Och avgöra 
effekten på sjukdoms 

allvarlighetsgrad samt den 

fysiska funktionen. 

RCT-studie n=62 (10) Randomiserad kontrollerad studie. 

Interventionsgruppen (n=26) deltog 

i ett 12 månaders långt 

tangoprogram som bestod av 
klasser 2 ggr/vecka à 1h/gång. Vid 

testtillfällena medicinerades 

deltagarna inte med mediciner 

annars aktuella vid Parkinsons 

sjukdom. Kontrollgruppen (n=26) 

deltog inte i interventionen. Tester 

utfördes. 

Allvarlighetsgraden i 

sjukdomen minskade efter 

interventionen hos deltagarna i 

interventionsgruppen, gång, 
balans och övre extremiteters 

funktion förbättrades också, 

jämfört med kontrollgruppen. 

85%, Grad I 

Mycket bra 

studie men 

deltagarna 
minskar med 

tiden vilket de 

inte tar hänsyn 

till helt i sina 

beräkningar. 
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Gomes da 

Silva Borges 

et al.  

(2011) 

Brasilien 

Att analysera den påverkan 

sällskapsdans har på 

funktionell autonomi samt 
fysisk balans hos äldre 

människor boende på en 

form av äldreboende. 

RCT-studie n=80 (5) Randomiserad kontrollerad studie. 

Interventionsgrupp (n=39) deltog 3 

ggr/vecka à 50 minuter i 8 månader, 
i ett dansprogram. Danserna de gick 

igenom var bland annat foxtrot, 

vals, rumba, swing, samba och 

bolero. Kontrollgruppen (n=36) 

deltog inte i någon intervention.  

Tester utfördes. 

 

 

 

 

Resultat visade på förbättrad 

funktionell autonomi samt 

balans hos interventionsgruppen 
men inte hos kontrollgruppen. 

85%, Grad I 

Haboush et 

al. 

(2005) 

USA 

Se om sällskapsdans hade en 

positiv effekt på 

depressioner hos geriatriska 
patienter. 

Pilotstudie n=25 (5) Pilotstudie i form av intervention 

med behandlings respektive 

kontrollgrupp. Båda grupper fick 
delta i dansinterventionen men den 

ena fick vara kontrollgrupp när den 

andra gjorde interventionen. 

Interventionen bestod av 45 

minuters privata lektioner 1 

ggr/vecka i 8 veckor. Danserna var 

foxtrot, vals, rumba, swing, cha-cha 

och tango. Enkäter och skalor 

användes.  

Ingen statistisk signifikant 

effekt sågs av interventionen 

men författarna nämner att hög 
hopplöshet samt låg self-

efficacy hos deltagarna ansågs 

vara bidragande faktorer till 

resultatet. 

80%, Grad I 

En svaghet är att 

det är en mindre 
pilotstudie och 

att författarna 

själva räknade 

med att de 

skulle få ett 

annorlunda 

resultat om 

studien varit 

större, dock 

resonerar de 

väldigt bra kring 
detta och 

redogör tydligt 

varför de tror att 

de fick det 

resultat de fick. 
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Hackney et 

al.  

(2013)  

USA 

I första hand att avgöra 

genomförbarheten och se 

hur nöjda deltagarna var av 
ett anpassat tangoprogram, 

bland äldre med 

synnedsättning. Och i andra 

hand se hur effektivt denna 

träning skulle vara för att 

förbättra balans, gång och 

livskvalitet hos dem. 

 

Kvantitativ studie.  n=13 (0) Experimentell design. Intervention 

med ett anpassat tangoprogram, 

1,5h lektioner under 12 veckor där 
de hade möjlighet att komma 4 

ggr/vecka. Deltagarna fick dansa 

med frivilligt anmälda utan 

synnedsättning. Enkäter. 

 

Deltagarna uppgav att de tyckte 

mycket om lektionerna och 

gärna ville fortsätta. De 
upplevde både psykiska och 

fysiska förbättringar. Tester 

visade att balans och gång hade 

förbättrats och därmed fallrisken 

minskat. 

83%, Grad I 

Syftet känns 

inte helt 
relevant för 

resultatet. 

Jeong et al. 

(2005)  

Korea 

Undersöka effektiviteten av 

dans- och rörelseterapi som 

behandling för att minska 

negativa psykologiska 

symtom hos ungdomar med 
mild depression och 

identifiera mekanismerna 

bakom dessa effekter. 

RCT-studie n=40 (0) Randomiserad kontrollerad studie. 

En interventionsgrupp (n=20), 

respektive kontrollgrupp (n=20) 

deltog i studien, 

interventionsgruppen fick delta i 
dans- och rörelseterapi 3 ggr/vecka 

à 45 min i 12 veckors tid. Fyra 

teman behandlades under terapins 

gång, dessa var, medvetenhet om 

kroppen, rummet och gruppen, 

uttryck genom rörelse, 

rörelse/känsla/bild och ord samt 

särskiljning och integrering av 

känslor. Prover och skalor användes 

som mätinstrument. 

 

Interventionsgruppen visade på 

förbättringar i negativa symtom 

efter terapin medan 

kontrollgruppen inte gjorde 

detta och serotonin nivåerna 
hade ökat i 

interventionsgruppen men ej i 

kontrollgruppen. 

83%, Grad I 

Kattenstroth 

et al. 

(2013) 

Tyskland 

Att undersöka effekten av 

dansintervention hos en 
grupp friska äldre personer 

jämfört med en 

kontrollgrupp. 

Kvantitativ studie n=35 (0) Kvantitativ före-efter design. 

Interventionsgruppen (n=25) fick 
delta i ett dansprogram kallat 

Agilando, som kan utföras på egen 

hand utan en partner, 1h/vecka i 24 

veckor. Kontrollgruppen bestod av 

resterande 10 deltagarna. Enkäter 

användes och tester utfördes. 

 

Flera parametrar förbättrades i 

interventionsgruppen såsom 
motoriska, kognitiva och 

sensoriska funktioner. Deltagare 

angav själva att de var mycket 

nöjda med interventionen och 

att de mådde bättre på flera sätt 

efteråt. 

90%, Grad I 



 

 

27 

 

Koch et al. 

(2007) 

Tyskland 

Att undersöka dans- och 

rörelseterapins specifika 

effekter på depression hos 
psykiatriska patienter. 

Kvantitativ studie n=33 (2) Interventionsstudie med två 

kontrollgrupper, utförd vid ett 

tillfälle. Interventionsgruppen 
(n=11) deltog i dans, som var en 

traditionell israelisk ringdans, 

(Hava Nagila) ämnad för att 

frambringa glädje, 

kontrollgrupperna var en 

musikgrupp (n=10) där de fick sitta 

ner och lyssna till samma musik 

som dansgruppen hade och en 

hemträningsgrupp (n=10) som fick 

cykla på en motionscykel samt 

utföra ett distraktionstest. Skalor 
och enkäter användes och tester 

utfördes. 

 

 

 

 

 

 

Deltagarna i dansgruppen visade 

på mindre depression efteråt 

medan de andra grupperna inte 
gjorde detta. Dansgruppen 

visade på en högre vitalitet i 

jämförelse med musikgruppen. 

 

 

 

 

 

78%, Grad II 

Bra studie men 

kortheten i 
interventionen 

kan tänkas 

påverka 

trovärdigheten i 

resultatet. 

Krampe et 

al. 

(2010)  

USA 

Att avgöra om dansterapi 

påverkar balansen och 

gången hos sköra äldre. 

Kvantitativ studie n=11 (0) Pilotstudie, före-efter design. 11 

deltagare fick delta i en speciell 

sorts dansterapi, The Lebed Method 

(TLM) 3 ggr à 45 min/vecka i 6 

veckor. Tester och självrapportering 
gjordes. 

 

 

Tester efter interventionen 

visade på förbättrade balans och 

gång värden och att fallrisken 

därför var lägre men att denna 

effekt ej var ihållande 6 veckor 
efter interventionen. Deltagarna 

var även mycket nöjda och 

glada över att ha fått delta. 

 

 

 

 

 

 

83%, Grad I  

Väl genomförd 

pilotstudie dock 

redovisas inga 

statistiskt 
signifikanta 

skillnader. 
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Madden et 

al. 

(2010) 

 USA 

Att utvärdera effekterna av 

kreativa terapier och dess 

inverkan på livskvalitet hos 
barn som behandlas med 

cellgifter. 

Blandad metod, 

kvantitativ och 

kvalitativ studie 

RCT  fas: 

n=18 (2) 

Icke-
randomi-

serande 

fas: n=32 

Case-fas: 

n=1 

Pilotstudie, blandad metod, en 

randomiserad  kontrollerad fas, en 

icke randomiserande fas samt 
casestudies och fokusgrupper.  Den 

randomiserade fasen bestod av sex 

tillfällen med två tillfällen per 

terapi, som var, dans, musik och 

bildterapi. Kontrollgruppen fick en 

frivilligs sällskap istället för att 

delta i terapi. Vid den icke 

randomiserade fasen fick barnen 

skatta olika känslor, med hjälp av 

olika ansikten, före och efter 

terapin. Fokusgruppen bestod av 
sjuksköterskor som var involverade 

i barnens vård. I case-fasen så 

beskrivs en patients deltagande i 

terapierna.  

Skalor  användes och intervjuer 

utfördes. 

 

 

RCT-fas: Föräldrarna skattade 

en förbättring av barnens smärta 

samt illamående efter 
intervention.  

Icke-randomiserade fasen: 

Patienterna var mer exalterade, 

glada och mindre nervösa efter 

intervention. Fokusgruppen var 

positiv till terapierna och såg att 

de gjorde gott för patienterna.  

Case-fasen: Patienten kände 

mindre illamående, smärta och 

minskad oro. 

80%, Grad I 

Meekums et 

al.  

(2012) 

Lettland 

Utforska effektiviteten av 

dans- och rörelseterapi hos 

överviktiga kvinnor, med 

emotionellt ätande, som 

försöker gå ner i vikt. 

Kvantitativ 

kontrollerad 

pilotstudie 

n=92 (13) Före-efter design.  

En dansintervention, bestående av 

10 tillfällen över fem veckor, 1,5h, 

två ggr/vecka, där målet var att öka, 

kroppsmedvetenhet, emotionell 
medvetenhet, självreflektion och 

självacceptans, utfördes. Studien 

bestod av interventionsgruppen 

(n=24) en kontrollgrupp (n=28) 

som tränade annat två ggr per vecka 

samt en till kontrollgrupp (n=27) 

som inte tränade alls.  

Enkäter och skalor användes. 

 

Förbättrat välmående, mindre 

psykologiska symtom, bättre 

självbild samt självkänsla och 

förändrat ätbeteende sågs hos 

interventionsgruppen efter 
terapin. 

90%, Grad I 
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Muller-

Pinget et al. 

(2012) 

Schweiz 

Att fastställa den påverkan 

ett dansterapiprogram har på 

den psykiska utvecklingen 
rörande kroppsuppfattning 

samt självbild hos 

överviktiga deltagare. 

Kvantitativ studie n=18 (0) Longitudinell studie,  

före-efter design.  

2h/vecka i 36 veckor deltog de 
medverkande i dansterapi som 

arbetade med hållning, medveten 

gång, spänning/avslappning, 

kroppsuppfattning och 

rörelseomlärning.  

Enkäter samt LMA (Laban 

Movement Analysis) användes. 

 

 

 

Kroppsmedvetenheten och 

deltagarnas självbild 

förbättrades signifikant under 
studiens gång. Även 

livskvaliteten förbättrades. 

81%, Grad I 

Palo-

Bengtsson & 

Ekman 

(1999) 

Sverige 

Att belysa hur 

danstillställningar som en 

vårgivarintervention för 
patienter med demens på 

vårdboende, beskrivs av 

vårdgivare.  

 

Kvalitativ studie n=7 (0) Fenomenologisk studie. 

Ostrukturerade intervjuer med 7 

vårdgivare på boendet som hade 
lång erfarenhet av äldreomsorg och 

arrangerande av sociala danser för 

personer med demens.  

Narrativ data inhämtades och 

videobservationer gjordes. 

 

Vårdgivarnas tankar kring 

dansinterventioner rörde sig om 

förutsättningarna för att kunna 
hålla det, förberedelser inför 

det, det emotionella kring själva 

dansen, och förståelse samt 

kunskap om situationen. 

83%, Grad I 

Palo-

Bengtsson & 

Ekman 

(2002) 

Sverige 

Att se deltagarnas 

emotionella reaktion i 

samband med social dans 

samt promenader, som utförs 

på ett vårdhem för äldre 

patienter med demens. 

Kvalitativ studie  n=6 (0) Deskriptiv fenomenologisk studie.  

6 patienter med demens deltog i 

studien. Observationer gjordes 

genom videoinspelning under 

danstillfällena samt vid 

promenader. 

Ökad kroppslig kapacitet samt 

kroppsmedvetenhet märktes. 

Positiva emotionella känslor 

förekom under danserna. 

73%, Grad II 

Syfte saknas i 

abstraktet, ingen 

egenkritik 

förekommer och 

de refererar en 

hel del till sina 

egna tidigare 

studier. 
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Palo-

Bengtsson et 

al. 

(1998) 

Sverige 

Att se hur personer med 

demens fungerade vid 

sociala danstillfällen. 

Kvalitativ studie n=10 (4) Innehållsanalys. 

Studien utfördes på ett vårdhem för 

patienter med demens. Sociala 
danser arrangerades en gång i 

månaden och varade ca 45 minuter 

åt gången. Musik som spelades var 

populär svensk dansmusik där 

dansstilarna vals, foxtrot och tango 

fanns med.  

Observation genom 

videoinspelning, samt skala som 

mäter motoriska, emotionella och 

intellektuella funktioner användes.  

 

Motoriska och kognitiva 

funktioner förbättrades. 

Deltagarna visade positiva 
känslor under dansen, bland 

annat glädje över att delta.  

83% , Grad I 

Ingen egenkritik 

förekommer i 
övrigt en bra 

studie. 

Rylatt  

(2012) 

Storbritt-

anien 

Att utvärdera användandet 

av kreativa terapier såsom 
dans och rörelse i vårdarbete 

med människor med 

demens. 

Kvalitativ studie n=10 (0) 10 deltagare som var vårdpersonal 

inom demensvården, skulle minst 3 
ggr/vecka, minst 30 min per tillfälle 

arrangera någon form av kreativ 

terapi och då insamla data genom 

observation vid dessa tillfällen. 

Detta rörde sig om en 8 veckors 

period. Tillfällena kunde bestå av 

olika typer av dans- och 

rörelseövningar.  

 

Deltagarna visade på intresse, 

glädje och engagemang under 
aktiviteten. Flera visade 

förbättrad kommunikation.  

78%, Grad II 

Studien är 
emellanåt något 

svårtolkad. 

Selman et al. 

(2012) 

Storbritt-

anien 

Att utvärdera 

komplementärbehandlingarn

a yoga och en form av 

dansterapi (TLM) som 
erbjöds inom palliativ vård. 

Blandad metod, 

kvantitativ och 

kvalitativ  

n=18 (6) Kvasiexperimentell studie. 

Före-efter design och 

innehållsanalys. 

Patienter deltog i dans och yoga 
klasser eller enbart yoga eller dans. 

Dansterapin var The Lebed Method 

(TLM) och erbjöds 1ggr/vecka à 1h 

i 6 veckor. 5 st deltog i dansterapi. 

Enkäter samt öppna intervjufrågor 

användes. 

 

Bekymmer skattningen 

förbättrades efter 

dansinterventionen. De som 

deltog i både dans och 
yogainterventionen skattade 

också sitt välmående som bättre. 

83%, Grad I 

Kvasiexperi-

mentell design 

som gör den 
något svagare 

men i övrigt en 

bra studie. 
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Wagener et 

al. 

(2012)  

USA 

Att undersöka inflytandet 

som dansbaserade tv-spel 

har på uppfattningen om 
förmågan till att träna, den 

psykologiska anpassningen 

och BMI, hos ungdomar 

som lider av fetma. 

RCT-studie n=41 (1) Kvantitativ randomiserad 

kontrollerad studie. 

Interventionsgruppen (n=20) deltog 
i en övervakad tv-spels dansgrupp i 

10 veckor, 3ggr/vecka à 40 minuter 

1ggr och 75 minuter resterande ggr. 

Kontrollgruppen (n=20) deltog inte 

i något. Deltagarna fick inte ändra 

sin diet under studiens gång, detta 

för att eliminera en möjlig 

confounder. 

Mått och skalor användes. 

Ungdomarna i 

interventionsgruppen visade 

signifikanta skillnader till det 
bättre jämfört med 

kontrollgruppen. Detta gällde 

deras egen skattning av sin 

förmåga till att träna. De 

upplevde även förbättrade 

relationer till sina föräldrar. 

Psykologiska symtom blev 

bättre efter interventionen.  

BMI förändrades inte i någon av 

grupperna. 

 

80%, Grad II 

Syftet 

överensstämmer 
inte helt med 

vad de redovisar 

i resultatet men 

det är ett bra 

redovisat 

resultat. 

 

RCT= Randomized controlled trial (randomiserad kontrollerad studie) 
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Bilaga 2 

 

Koppling till ämnet 

 


