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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Den psykiska ohälsan har ökat under de senaste åren och förekomsten av depression, stress 

och ångest har också ökat vilket i hög grad orsakar psykisk ohälsa. Arbetsterapeuter arbetar med 

aktivitet och delaktighet för att främja hälsan och dans är sedan länge en metod för läkande. Tidigare 

forskning har visat att dans har positiva effekter på hälsorelaterade faktorer. Syfte: Syftet var att beskriva 

dansens effekter som intervention för personer med psykisk ohälsa. Metod: En litteraturbaserad design 

användes med metoden scoping review. Studier till resultatet samlades in från databaserna AMED, 

CINAHL, MEDLINE och PsycINFO och via manuella sökningar. Resultatet baseras på tjugo studier som 

granskats och analyserats. Resultat: Analysen resulterade i fynd som beskrivs i fem kategorier; minskad 

depression, minskad ångest, minskad stress, förbättrad självskattad hälsa och förbättrad livskvalité. 

Dans som intervention visade effekter som minskad depression, depressiva symptom, ångest och stress 

samt förbättrad stresshanteringsförmåga, självskattad hälsa och livskvalité. Slutsats: Dans som 

intervention har i studien visat positiva effekter på depression, ångest och stress som annars hämmar 

människor möjlighet att uppleva hälsa. Dans främjar fysiska, psykiska, emotionella och sociala förmågor 

och dans skulle kunna vara en aktivitet att rekommendera för att främja hälsa för personer med psykisk 

ohälsa. 
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Summary 
 
The effects of dance for mental illness – a scoping review about dance as an intervention 

for people with mental illness 

  

Background: Mental illness has increased during the past years and the prevalence of depression, stress 

and anxiety has also increased which to a great extent causes mental illness. Occupational therapists 

work with occupation and occupational participation to promote health and dance is an ancient method 

for healing. Earlier research has shown that dance has positive impact on health-related outcomes. Aim: 

The aim was to describe the effects of dance as an intervention for people with mental illness. Method: 

A literature based design was used with the Scoping review method. The studies in the results were 

collected from the databases AMED, CINAHL, MEDLINE and PsycINFO and manual searches. Twenty 

studies were included in the result. Resulst: The analysis resulted in findings which are described in five 

categories; decreased depression, decreased anxiety, decreased stress, improved self-rated health and 

improved quality of life. Dance as an intervention showed to decrease depression, depressive symptoms, 

anxiety and stress and also improve stress management, self-rated health and quality of life. Conclusion: 

Dance as an intervention in this study has shown positive effects on depression, anxiety and stress that 

otherwise prevents people from experiencing health. Dance promotes physical, psychological, emotional 

and social abilities and dance could be an activity to recommend for people with mental illness to 

promote health. 
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Inledning 

Den psykiska ohälsan har under de senaste åren ökat i Sverige (Socialstyrelsen, 2017). Det är inte bara 

ett problem på samhällsnivå på grund av kostnader av utgifter från trygghetssystem och vårdsystem, 

utan det leder även till produktionsbortfall (Försäkringskassan, 2014). Sjukskrivningarna har i Sverige 

ökat från att ha varit på en historiskt låg nivå på mitten av 2000-talet och sedan 2014 är psykiatriska 

diagnoser den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Psykiatriska diagnoser innefattar depression, 

ångestsyndrom, anpassningsstörningar och reaktioner på svår stress (Försäkringskassan, 2016). Dessa 

diagnoser används synonymt med psykisk ohälsa för att beskriva orsak till sjukskrivning och den 

främsta orsaken till sjukskrivning idag är psykisk ohälsa. Detta rapporteras även från andra 

ekonomiskt utvecklade länder (Försäkringskassan, 2014). 
 

Aktivitet används som terapeutiska verktyg utav arbetsterapeuter för att främja hälsa (Leufstadius & 

Argentzell, 2010). En förutsättning för hälsa är att aktiviteter ger värde och upplevelse av mening 

(Erlandsson & Persson, 2014). Arbetsterapeuter talar om meningsfulla aktiviteter och aktiviteter i det 

vardagliga livet. Dessa aktiviteter är viktiga för människor men upplevs inte alltid som meningsfulla. 

Det är därför viktigt att uppmärksamma individens prioriteringar och värderingar då de skiljer sig från 

person till person. Varje människa har en själslig dimension som utgör grunden för drivkraft till 

aktivitet och motivation. (Leufstadius & Argentzell, 2010). Personer med psykisk ohälsa kan behöva 

mer motivation för att klara av det dagliga livet och inom arbetsterapi används ofta skapande 

aktiviteter för att väcka både motivation och intresse hos klienter (Kielhofner, 2012). 
 

En utav de mest forntida metoderna för läkande är dans. Dans har i tidigare forskning visat positiva 

effekter på hälsorelaterade faktorer för personer med bland annat cancer, Parkinson och fibromyalgi 

(Koch, Kunz, Lykou & Cruz, 2014). Dans är en skapande aktivitet som kan utföras av många 

människor i rehabiliterande och återhämtande syfte, även för nöjes skull. Genom dans stimuleras 

sinnen, kroppen kan förmedla känslor och det låter människan få en inre kontakt med sig själv 

(Thelin, 2008). 
 

Litteraturen och forskningen påminner arbetsterapeuter att ständigt arbeta klientcentrerat, vilket 

innebär att ha klienten i fokus (Kielhofner, 2012). Författarna vill lyfta värdet för professionen med att 

arbeta med aktiviteter som kan upplevas meningsfulla och bidra till en mer överordnad upplevelse av 

hälsa. Författarna vill även visa att förutom de traditionella interventionerna finns det andra alternativ 

till aktiviteter som ger meningsfullhet och kan användas för att främja hälsan för personer med 

psykisk ohälsa. Eftersom dans har visat effekter på hälsorelaterade faktorer för andra diagnosgrupper 

vill författarna undersöka dansen effekter på psykisk ohälsa då det för samhället är viktigt med 

kunskap om åtgärder, lika väl för individen för att uppleva hälsa (Ekberg & Erlandsson, 2015; 

Försäkringskassan, 2014). Skulle dans som aktivitet kunna främja hälsan för personer med psykisk 

ohälsa orsakad av depression, ångest och/eller stress?  
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Bakgrund 

Folkhälsan i Sverige har haft en positiv utveckling, medellivslängden har ökat och dödligheten har 

minskat i både cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. I Sverige upplever de flesta människor god hälsa, 

men det finns ojämlikheter och skillnader i hälsa mellan socioekonomiska grupper, utbildningsnivå och 

kön. Psykisk ohälsa har trots en god hälsa i befolkningen ökat under de senaste åren (Socialstyrelsen, 

2017). Hälsa definieras av Världshälsoorganisationen (World Health Organisations, 2014) som “Health 

is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or 

infirmity.”  och vidare definieras psykisk hälsa som “… a state of well-being in which the individual 

realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively and 

fruitfully, and is able to make a contribution to his or her community.” Hälsa och psykisk hälsa kan 

trots sjukdom eller skada föreligga enligt definitionerna men risken för utveckling av ohälsa påverkas i 

hög grad av vilka förmågor människor har att hantera situationer och i vilken grad människor utsätts 

för påfrestningar. Förekomsten av depression, ångest och stress har ökat vilket i hög grad orsakar 

psykisk ohälsa i samhället idag och även hämmar människors möjligheter att uppleva välbefinnande 

och hälsa (Ekberg & Erlandsson, 2015; Socialstyrelsen, 2017). Depression innefattar olika 

allvarlighetsgrader, det vill säga mild, måttlig och svår depression, men redan vid mild depression kan 

personer uppleva svårigheter i det vardagliga livet (Socialstyrelsen, 2016). Författarna har valt att rikta 

föreliggande studie åt problemet psykisk ohälsa orsakad av depression, ångest och/eller stress.  

  

Psykisk ohälsa upplevs ofta som en pågående kamp mot både symptom och dess medförande 

konsekvenser i det vardagliga livet (Kaite, Karanikola, Merkouris & Papathanassoglou, 2015). Vanligt 

förekommande symptom är depressiv sinnesstämning, förlorat intresse och njutning, hämmad 

koncentrationsförmåga och energi, sömnlöshet, känslor som rädsla och ångest men det kan även yttra 

sig i somatiska besvär som huvudvärk, hjärtklappning, smärta och andnöd (Herlofson & Ekselius, 2016; 

World Health Organisation, 2017). De medförande konsekvenserna av psykisk ohälsa kan i vissa fall 

upplevas svårare att handskas med än ohälsan i sig (Kelly, Lamont & Brunero, 2010). Att förlora arbete, 

motivation, roller, rutiner samt förmåga och engagemang till aktivitet är exempel på konsekvenser 

(Baker & Procter, 2014). Psykisk ohälsa påverkar också människors livskvalité (Eklund, 2010), vilket 

beskrivs som en människas uppfattning om sin egen position i livet med mål och förväntningar i relation 

till kultur och system. Det innebär människans egen upplevelse av sitt sociala, psykiska och fysiska 

välbefinnande som påverkas och varierar över tid beroende på livssituation (WHOQOL Group, 1993). 

  

Ett arbetsterapeutiskt antagande är att människor kan uppnå hälsa genom aktivitet (Förbundet Sveriges 

Arbetsterapeuter, 2012) och unikt för professionen är att använda aktivitet som terapeutiskt verktyg för 

att främja förmågor till aktivitet och delaktighet (Argentzell & Leufstadius, 2010). Erlandsson och 

Persson (2014) beskriver i sin modell, ValMO-modellen värdet av att arbeta med aktiviteter. Modellen 

är ett redskap för att beskriva och förstå den mänskliga handlingen samt de meningsskapande värdena 

i personens aktivitetsval. Det innebär att aktivitet kan användas både som mål och medel (Gray, 1998). 

Genom att använda aktivitet som medel kan en mer överordnad upplevelse av mening och hälsa i livet 

uppnås (Erlandsson & Persson, 2014). Författarna har därför valt att utgå ifrån ValMO-modellen 

(Eriksson & Persson, 2014) då den beskriver aktivitetspåverkan på hälsan samt upplevelser av vad en 

aktivitet kan erbjuda. På så sätt var modellen passande till studien då den betonar värdet med att arbeta 

med aktiviteter som bidrar till meningsfullhet för klienter. Arbetsterapeutiska interventioner syftar till 

att kompensera, anpassa, utveckla, återfå eller bibehålla förmågor för att främja aktivitetsförmågan 

(Fisher, 2009) och i arbetet med människor med psykisk ohälsa handlar det om att främja förmågor till 

ett produktivt liv. Det innebär exempelvis interventioner som rör träning i dagliga aktiviteter och träning 

i sociala färdigheter (Gibson, D’Amico, Jaffe & Arbesman, 2011). Andra interventioner som visat positiva 

effekter för personer med psykisk ohälsa förutom läkemedelsbehandling är kognitiv beteende terapi och 

fysisk aktivitet men även yoga och mindfullnessmeditation (Kostanski & Hassed, 2008; Shapiro et al., 

2007; Socialstyrelsen, 2016). 
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Symtomlindring har ofta varit en central utgångspunkt under behandling för personer med psykisk 

ohälsa. Detta har kritiserats då förståelsen för hur symptom påverkar det vardagliga livet inte 

uppmärksammats. Det räcker inte med att endast åtgärda symptom utan det måste också ske 

förändringar i det vardagliga livet då återhämtningen från psykisk ohälsa till största det sker i hemmet 

och inte institutionellt (Borg & Davidson, 2008). Under återhämtningen är aktiviteter viktiga då de 

bidrar till upplevelsen av hälsa (Kelly, Lamont & Brunero, 2010). Aktiviteter kan möjliggöra att delta i 

sociala miljöer och bibehålla roller vilket är betydelsefullt (Borg & Davidson, 2008) då roller är viktiga 

för människors psykosociala välbefinnande samt att avsaknaden kan leda till brist på identitet och syfte 

i det vardagliga livet (Keilhofner, 2012). Den sociala aspekten vid utförandet av aktiviteter har stark 

koppling till meningsfullhet och kan även bidra till stärkt identitet (Erlandsson & Persson, 2014). 

Aktiviteter ger möjlighet till att uppleva meningsfullhet, produktivitet, kompetens och njutning (Kelly, 

Lamon & Brunero, 2010) och det är viktigt under återhämtningen att eftersträva intressen och 

engagemang i aktiviteter (Borg & Davidson, 2008). Värdeupplevelser genereras ur alla aktiviteter som 

människan utför och dessa upplevelser är en förutsättning för att uppleva meningsfullhet i aktiviteter 

och vidare i ett större sammanhang skänka vardagen och livet mening. Värden och mening är i sin tur 

en förutsättning för att uppleva hälsa (Erlandsson & Persson, 2014). Engagemang i aktiviteter kan 

avleda fokus från symtom, generera upplevelse av mening i aktivitet och är en viktig förutsättning under 

återhämtning (Bejerholm, 2010; Eklund, 2010). Att delta i olika aktiviteter och miljöer möjliggör att 

uppleva positiva känslor på både kort och lång sikt (Borg & Davidson, 2008) och aktiviteter som ger 

positiva känslor bidrar med positiva effekter på hälsan (Kielhofner, 2012). 

 

Det är ett mänskligt behov att vara kreativ och skapande (Leufstadius, Gunnarsson & Tjörnstrand, 

2010). Genom aktivitet och delaktighet kan människan utvecklas (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 

2012) och aktiviteter som är skapande och frambringar fantasi har en stor påverkan på människor 

utveckling (Thulin, 2007). Genom skapande aktiviteter använder människan fantasi och 

föreställningsförmåga vilket även är hjälpsamt för att bearbeta aktivitetsproblem (Leufstadius, 

Gunnarsson & Tjörnstrand 2010). Dans är en skapande aktivitet som består av rörelse och rytm. Genom 

lek och utforskande får människan kunskap om sina förutsättningar vilket också formar självkänslan 

(Thulin, 2007). Förändringar i det vardagliga livet kan främjas genom skapande aktiviteter då de har 

potential att stärka identitet och ger tillfälle att reflektera över sin livssituation (Leufstadius, 

Gunnarsson & Tjörnstrand, 2010) och även få insikt om sitt medvetande och omvärlden (Thulin, 2007). 

Det individuella värdet av skapande aktiviteter har hälsobefrämjande effekter och är starkt förknippat 

med även ett sociokulturellt värde, det är också ett sätt för människan att kommunicera med sin 

omgivning (Leufstadius, Gunnarsson & Tjörnstrand, 2010). Dans är en aktivitet som kan utföras 

individuellt eller i grupp av många människor och har potential att ge känslor av njutning och livsglädje 

(Thulin, 2007). Inom arbetsterapi används skapande aktiviteter främst som ett verktyg för att ge uttryck 

eller kommunicera något (Leufstadius, Gunnarsson & Tjörnstrand, 2010). Genom dans sker 

kommunikation med kroppen som ett hjälpmedel för att förmedla känslor (Thelin, 2008). Skapande 

aktiviteter ger människor möjlighet att uttrycka och förstå sina känslor. Det övergripande syftet med 

skapande aktiviteter är att människan ska få tillfälle att öka förståelsen för sig själv i relation till andra 

och vidare främja förmågan till problemlösning och lika väl förändring i livet som förändring av att 

uppleva verkligheten (Leufstadius, Gunnarsson & Tjörnstrand, 2010). När kroppen och sinnen 

uppmärksammas genom dans kan tankar påverkas och aktiviteter som genererar fler sinnen kan 

upplevas som lustfyllda (Thelin, 2008). Skapande aktiviteter kan frambringa styrka, hopp om framtiden 

och är en potentiell källa till kraft (Leufstadius, Gunnarsson & Tjörnstrand, 2010) och dans kan leda till 

mental återhämtning och ge tillbaka energi till både kropp och själ (Thelin, 2008). 

 

Dansterapi definieras av American Dance Therapy Associations [ADTA] (2014) som en 

psykoterapeutisk intervention med syfte att förbättra välbefinnande och hälsa genom dans och rörelse 

för att främja fysiska, kognitiva, sociala och emotionella förmågor. I början på 1940-talet började dans 

användas som intervention då kunskapen om nyttan av dans och rörelse började växa fram. Antagandet 

att kropp, själ och sinne är oskiljbara ligger till grund för det holistiska synsättet dansterapin har. 

Dansterapeuten använder rörelse och hjälper därefter deltagarna i dansgruppen att förmedla känslor 
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genom sina egna rörelser för att skapa integration mellan fysiska, kognitiva, sociala och emotionella 

förmågor. Dansterapi är inom hälso- och sjukvården relativt okänt och är ett område för 

dansterapeutprofessionen att marknadsföra sig i (Schmidt, 2011). Dansterapi har potential att främja 

hälsa för individen, gruppen men även samhället (Koch & Fischman, 2011). Arbetsterapeuter har en 

viktig roll vad det gäller att främja hälsan hos befolkningen och har kunskap om hur effektivt samarbete 

kan främja såväl den egna klientens och gruppens hälsa som befolkningens (Braveman, 2016).  

  

Dans- och rörelseterapi har i tidigare forskning undersökts över ett brett spektrum, vilket innebär för 

personer i olika åldrar, olika diagnosgrupper och med olika utfallsmått. Dans- och rörelseterapi har 

undersökts för barn inom slutenvården. Inskrivningen var för en kort period och dans- och 

rörelseterapin syftade till att ge barnen möjlighet att komma ifrån sjukhusmiljön. Resultatet visade att 

dans- och rörelseterapi hade positiva effekter på gruppsammanhållning och att barnen genom dans fick 

möjlighet att uttrycka känslor som hjälpte dem främja fysiska, sociala och även emotionella förmågor. 

Detta observerades då barnen förbättrade impulskontroll och kom överens med varandra (Erfer & Ziv, 

2006). Dans- och rörelseterapi har också visat ha en inverkan på unga människors sinnesstämning. 

Efter dans- och rörelseterapi fick de insikt om inre tankar och känslor och denna insikt var sedan av 

betydelse för att reglera känslor (Anderson, Kennedy, DeWitt, Anderson & Wamboldt, 2014). För unga 

människor med diagnos autismspektrumtillstånd har dans- och rörelseterapi förbättrat välbefinnande 

men även förbättrat kroppskännedom och sociala förmågor (Koch, Mehl, Sobanski, Sieber & Fuchs, 

2015). 

 

Parkinson är en sjukdom som har effekter på personers rörlighet och mobilitet, dans- och rörelseterapi 

har visat sig vara en bra intervention då balans, gång och funktionell mobilitet förbättrats (McGill, 

Houston & Lee, 2014). För personer med cancer har dans- och rörelseterapi positiva effekter vad gäller 

att främja fysiska funktioner som muskelstyrka men även psykologiska aspekter som att minska 

depressiva symptom och förbättra livskvalitén (Kaltsatou, Mameletzi & Douka, 2011). För personer med 

kroniskt trötthetssyndrom har det fysiska och psykisk välbefinnandet förbättrats efter dans- och 

rörelseterapi (Blázquez, Guillamó  & Javierre, 2010). Personer med fibromyalgi lider av generaliserad 

smärta i kroppen och i en studie har personer med fibromyalgi efter dans- och rörelseterapi rapporterat 

minskad smärta vid rörelser, ökad mobilitet men även ökad energi (Bojner-Horwitz, Theorell & 

Anderberg, 2003). 

 

Aktiviteter som yoga och dans möjliggör för personer inom palliativ vård att uppleva välbefinnande trots 

livssituation. Aktiviteterna möjliggör sociala interaktioner och njutning som rapporteras som viktiga 

aspekter, men ger även tillfälle för fysisk träning anpassad efter personernas förmåga. Båda aktiviteterna 

har visat sig vara genomförbara och effektiva samt vara till stor fördel för personer inom palliativ vård 

(Selman, Williams & Simms, 2012). 

 

Dans är en aktivitet som är starkt förknippad med fysisk aktivitet. Dans- och rörelseterapi har förutom 

att resultera i viktminskning också visat sig förbättra självkänsla och kroppsuppfattning för överviktiga 

kvinnor. Självkänsla och kroppsuppfattning var inte kopplat till själva viktminskningen i sig då det i 

studien rapporteras att kontrollgrupperna också minskat i vikt men inte haft förbättringar vad gäller 

självkänsla och kroppsuppfattning. Dans- och rörelseterapi ökar kroppsmedvetenhet och bidrar till 

positiva känslor som har betydelse för självkänslan i stort (Meekums, Vaverniece, Majore-Dusele & 

Rasnacs, 2012). 

 

För äldre har dans varit en aktivitet som förbättrat välbefinnandet och livskvalitén samt minskat stress 

och ångest. Sinnesstämningen förändrades också vilket kan förekomma vid fysisk aktivitet då fysiska, 

kognitiva och emotionella system i kroppen är aktiva. När de interagerar vid fysisk aktivitet frigörs 

endorfiner som har betydelse för att minska ångest- och stressrelaterade känslor (Mavrovouniotis, 

Argiriadou & Papaioannou, 2010). Dans ger fördelaktiga förbättringar i styrka, balans och sociala 

relationer för äldre personer, även om det inte alltid är dans- och rörelseterapin huvudfokus. Dans kan 

för äldre vara en social aktivitet som terapeutiskt förbättrar styrka, rörlighet och balans men också ger 
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njutning och motivation (Rabbia, 2010). I studien av Alpert et al. (2009) har dansens effekter på 

kognition, sinnesstämning och balans undersökts. Resultatet visar inga signifikanta skillnader vad gäller 

kognition och depression men förbättrad balans vilket författarna av studien beskriver har betydelse för 

fallprevention. 

  

Sammanfattningsvis har dans som intervention i tidigare forskning visat effekter på hälsorelaterade 

faktorer för olika diagnosgrupper (Koch, Kunz, Lykou & Cruz, 2014). Dans för personer med psykisk 

ohälsa orsakad av den psykiatriska diagnosen schizofreni har visat sig effektiv då depression och 

problem med ilska minskat (Lee, Jang, Lee  & Hwang, 2015). Författarna är intresserade av att 

undersöka hur forskningsläget ser ut vad gäller dans som intervention för personer med psykisk ohälsa 

orsakad av depression, ångest och/eller stress. 

Syfte 

Beskriva dansens effekter som intervention för personer med psykisk ohälsa. 

Material och metod 

Design 
För att besvara studiens syfte valde författarna att göra en scoping review (Arksey & O’Malley, 2005) 

vilket är en metod för att sammanställa befintligt forskning och relevant kunskap om ämnen. Studien 

har en induktiv ansats (Kristensson, 2014) vilket innebär att författarna utgår från syftet utan att styras 

av någon teori eller hypotes. Författarna valde att strukturerar studiens process utifrån Arksey och 

O’Malley (2005) beskrivning av fem steg som ligger till grund för att genomföra en scoping review. 

Urval 
Det inledande steget för en scoping review är att identifiera en undersökningsfråga vilket senare ligger 

till grund för och styr hur sökstrategier utformas (Arksey & O’Malley, 2005). Undersökningsfrågan var; 

vilka effekter har dans som intervention för personer med psykisk ohälsa orsakad av depression, ångest 

och/eller stress? För att optimera ett brett urval av artiklar valdes databaserna AMED, CINAHAL, 

MEDLINE och PsycINFO, vilka alla är relevanta databaser för arbetsterapi- och omvårdnadsforskning 

(Axelsson, 2012; Taylor, 2007). Därefter inledde författarna pilotsökningar (Axelsson, 2012) i vardera 

databas separat då ämnesordlistorna skiljer sig åt mellan databaserna (Östlundh, 2012). Författarna 

använde sökorden dance therapy, depression, anxiety och stress och kombinerade sedan dessa med 

ämnesord, fritext och booleska sökoperatorer. Författarna testade även att använda sökorden 

movement therapy och mental disorder men dessa resulterade i studier irrelevanta i förhållande till 

syftet samt gav alltför få träffar. Avgränsningar som användes vid samtliga sökningar var studier från 

och med 2005, att de var peer reviewed samt artiklar på engelska och svenska. Inklusions- och 

exklusionskriterier utarbetades för att möjliggöra att exkludera irrelevanta artiklar (Arksey & O’Malley, 

2005). Litteraturöversikter användes inte i avgränsningarna då de användes till manuella sökningar 

(Kristensson, 2014). 

 

Inklusionskriterier 

- Personer med psykisk ohälsa orsakad av depression, ångest och/eller stress  

- Alla åldrar  

- Både kvinnor och män 

- Dans som intervention  

- Kvalitativa och kvantitativa studier  

- Studier från år 2005 och framåt  

- Peer Reviewed  

- Artiklar som är skrivna på engelska 
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Exklusionskriterier:  

- Personer med psykiatriska diagnoser, exempelvis psykos, schizofreni, autism och andra diagnoser 

som exempelvis Parkinson och cancer 

- Systematiska litteraturöversikter och icke-systematiska litteraturöversikter 

 

Datainsamling 
Den slutgiltiga sökningen ägde rum 24 april 2017. Sökorden var dance therapy som ämnesord och 

fritextsökning på depression, anxiety och stress med booleska sökoperatorer AND och OR och med 

avgränsningarna studier från 2005, peer reviewed samt artiklar på engelska och svenska i samtliga 

databaser separat. Det resulterade i 127 artiklar (se bilaga 1). Därefter inleddes relevansbedömning av 

alla artiklar i två steg för att gallra bort irrelevanta artiklar, först efter läsning av titel och abstrakt och 

sedan fulltext (Arksey & O’Malley, 2005; SBU, 2013). Artiklarnas titel och ämnesord lästes för att 

bedöma relevansen för studiens syfte med hänsyn till inklusions- och exklusionskriterierna (Arksey & 

O’Malley, 2005), det resulterade i 41 artiklar vars abstrakt lästes. Av dessa 41 artiklar var 6 dubbletter, 

1 var triplett och 6 litteraturöversikter varav 1 dubblett var en systematisk litteraturöversikt. De 

systematiska översikterna exkluderades direkt och en artikel av dubbletterna och tripletterna lästes. 

Författarna läste alla abstrakten var för sig och gjorde sedan tillsammans gallring utifrån 

relevansbedömning med grund i inklusions- och exklusionskriterierna (Arksey & O’Malley, 2005). 

Artiklar som exkluderades var litteraturöversikter, artiklar som var tidningsartiklar, opinionsyttringar 

och redaktörsinlägg, artiklar vars urvalspopulation inte uppfyllde inklusionskriterierna, artiklar som 

inte hade dans som intervention samt artiklar som bedömdes vara irrelevanta för studiens syfte. Den 

första gallringen av relevansbedömning utifrån läsning av titel och abstrakt resulterade i 17 artiklar för 

att läsa i fulltext. Författarna gick då vidare med att göra en manuellsökning (se bilaga 2) i de 

litteraturöversikter som exkluderats för att komplettera med artiklar så att minst 20 artiklar bearbetades 

i fulltext. Av 127 artiklar lästes 41 abstrakt, 17 i fulltext varav 16 ingick i studiens i studiens resultat från 

den slutgiltiga sökningen. Fyra artiklar från den manuella sökningen ingick i resultatet. Av de 20 

artiklarna som i resultatet var 18 artiklar kvantitativa och 2 kvalitativa. 

 

 

 

AMED

Sökord: (DE "DANCE 
THERAPY") AND (stress or 
anxiety or depression)
Avgränsningar: Från 2005

CINAHL

Sökord: (MH “Dance Therapy”) 
AND (stress or anxiety or 
depression)
Avgränsningar: Från 2005 
engelska och svenska, peer 
reviewed

MEDLINE

Sökord: (MH “Dance Therapy”) 
AND (stress or anxiety or 
depression). Avgränsningar: 
Från 2005, engelska och svenska

PsycINFO

Sökord: (SU.EXACT “Dance 
Therapy”) AND (stress OR 
anxiety OR depression) 
Avgränsningar: Från 2005, 
engelska och svenska, peer 
reviewed

Totalt
127

Abstrakt
41

Fulltext
17

Resultat
16

Manuell 
sökning

Fulltext
4

Resultat
4
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Figur 1. Flödesschema datainsamling 

Databearbetning 
Databearbetningen ska utmynna i artiklar som ska ingå i resultatet (Kristensson, 2014) därför inleddes 

bearbetningen med att slutföra relevansbedömningens sista steg genom att läsa de 17 artiklar från 

original sökningen och 4 artiklar från den manuella sökningen i fulltext. Detta gjorde författarna 

tillsammans och artiklarna lästes flera gånger för att möjliggöra en helhetsförståelse (Friberg, 2012). 

Efter relevansbedömningen exkluderades 1 artikel då den vid närmare läsning inte uppfyllde 

inklusionskriterierna. Författarna gick därefter vidare med att granska de resterande 20 artiklarnas 

kvalitet för att säkerhetsställa artiklar med god validitet och trovärdighet till resultatet (Kristensson, 

2014). Kvalitetsgranskningen utgick ifrån frågeställningar beskrivna av Friberg (2012) och författarna 

exkluderade inga artiklar. En matris utformades (se bilaga 3) för att skapa en översikt över de artiklar 

som skulle ingå i resultatet, vilken behandlar sammanfattningar av artiklarnas innehåll (Arksey & 

O’Malley, 2005). Därefter inleddes analysen.. Författarna sökte efter likheter och skillnader för att 

identifiera övergripande områden, senare kategorier, som alla relaterade till syftet (Friberg, 2012). Det 

innebar att kategorierna handlade om rapporterade effekter som minskad depression, ångest och stress 

samt förändrad uppfattning av självskattad hälsa och livskvalité. 

Etiska överväganden 
Ett etiskt förhållningssätt ska prägla alla studier som på något vis berör forskning (Kristensson, 2014). 

Vid litteraturstudier görs etiska övervägande beträffande urval och resultat (Eriksson Barajas, Forsberg 

& Wengström, 2013). Författarna har endast inkluderat artiklar i studien som har etiska tillstånd från 

kommittéer eller där etiska övervägande noggrant presenterats. Författarna kommer att presentera alla 

artiklar som ingått i studiens resultat. 

Resultat  

Resultatet presenteras i fem olika kategorier; minskad depression, minskad ångest, minskad stress, 

förbättrad självskattad hälsa och förbättrad livskvalité. Majoriteten av studierna behandlar minskad 

depression som effekt av dans som intervention men i kategorierna rapporteras även andra relevanta 

fynd och effekter av dans som inte är direkt kopplade till kategorierna. Exempelvis rapporteras 

förändringar av serotonin och dopamin under kategorin Minskad depression. 

 
Tabell 1. Artikelöversikt resultat 

Artiklar Minskad 
depression 

Minskad 
ångest 

Minskad 
stress 

Förbättrad 
självskattad 
hälsa 

Förbättrad 
livskvalité 

Akandere & Demir 
(2011) Turkiet 

x 
    

Ali, Cushey & 
Siddiqui (2016) USA 

  
x 

 
x 

Bräuninger (2012a) 
Spanien/Tyskland 

    
x 

Bräuninger (2012b) 
Spanien/Tyskland 

  
x 

  

Bräuninger (2014) 
Schweiz/Tyskland 

  
x 

 
x 
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Artiklar Minskad 
depression 

Minskad 
ångest 

Minskad 
stress 

Självskattad 
hälsa 

Livskvalité 

Cross, Flores, 
Butterfield, 
Blackman & Lee 
(2012) USA 

x     

Duberg, Hagberg, 
Sunvisson & Möller 
(2013) Sverige 

 
  

x  

Haboush, Floyd, 
Caron, LasSota & 
Alvarez (2006) USA 

x 
    

Hackney & Earhart 
(2010) USA 

x 
    

Hui, Chui & Woo 
(2009) Kina 

     

Jeong, Y., et al. 
(2005) Korea 

x x 
   

Koch, Morlinghaus, 
& Fuchs (2007) 
Tyskland 

x 
    

Lee (2014) Taiwan x 
    

Payne & Scott 
(2010) 
Storbritannien 

x x 
  

x 

Pinniger, Brown, 
Thorsteinsson & 
Mckinley (2012) 
Australien/Kanada 

x x x 
 

x 

Pinniger, 
Thorsteinsson, 
Brown & McKinley 
(2013) 
Australien/Kanada 

x x x 
 

x 

Punkanen, 
Saarikallio & Luck 
(2014) Finland 

x x 
  

x 
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Artiklar Minskad 
depression 

Minskad 
ångest 

Minskad 
stress 

Självskattad 
hälsa 

Livskvalité 

Pylvänäinen, 
Muotka  & 
Lappalainen (2015) 
Finland 

x 
    

Röhricht, 
Papadopoulos, & 
Priebe (2013) 
Storbritannien  

x 
    

 

Minskad depression 
Dans som intervention har i ett flertal studier rapporterats effekter på minskad depression och 

depressiva symptom (Akandere & Demir, 2011; Jeong et al., 2005; Pylvänäinen, Muotka och 

Lappalainen, 2015; Röhricht, Papadopoulos & Priebe, 2013). Dans- och rörelseterapi har undersökts 

som ett komplement till vanlig behandling vid depression, i denna studie var det individuella samtal. 

Resultatet visade att kombinationen av dans- och rörelseterapi med vanlig behandling visade bättre 

resultat vad gäller minskad depression och depressiva symptom än endast vanlig behandling. Bättre 

resultat förekom om personerna inte medicineras med antidepressiv medicin (Pylvänäinen, Muotka och 

Lappalainen (2015). I studien av Jeong et al. (2005) rapporterades förutom minskad depression och 

depressiva symptom även en ökad serotoninhalt och minskad dopaminhalt i studiens urval efter dans- 

och rörelseterapi. Författarna av studien beskrev det som en lugnande effekt på det sympatiska 

nervsystemet. 

 

Olika typer av dans har även visat positiva effekter av minskad depression (Payne & Scott, 2010; 

Pinniger, Brown, Thorsteinsson & McKinley, 2012; Pinniger, Thorsteinsson, Brown & McKinley, 2013; 

Röhricht, Papadopoulos & Priebe, 2013). Tangodans har under både två och sex veckor minskat 

depression. Det rapporterades även en minskning av sömnlöshet samt ökad självkänsla mellan 

intervention- och kontrollgrupp (Pinniger, Thorsteinsson, Brown & McKinley, 2013). BodyMind 

Approach [BMA] är en inriktning av dans- och rörelseterapi och som tidigare nämnts har sin grund i 

psykoterapi, där kropp och sinne är oskiljbara. BMA har positiva effekter vad gäller att minska 

depression men även reducera symptomupplevelse och öka aktivitetsnivån för personer med depression 

och ångest som även har ett medicinsk oförklarligt symptom, exempelvis panikattacker, bröstsmärta, 

huvudvärk, andningssvårigheter, led- och muskelsmärta (Payne & Scott, 2010). Body Psychotherapy 

[BPT] är ett paraplybegrepp för psykoterapi som inkluderar att använda kroppen som 

kommunikationsmedel och har gemensamma nämnare med dans- och rörelseterapi. I studien av 

Röhricht, Papadopoulos och Priebe (2013) har depression och depressiva symptom minskat efter BPT. 

Författarna av studien beskriver även att kontrollgruppen, som inte hade någon intervention, också 

hade en liten ökning av depression inom gruppen. Det visade också att kronisk depression kan variera 

över tid och kan behöva åtgärdas för att möjliggöra för en förbättring. 

 

Antalet dansinterventioner varierar i alla studier. Studier visar dock positiva effekter som minskad 

depression efter oavsett en eller tjugo danslektioner (Koch, Morlinghaus & Fuchs, 2007; Punkanen, 

Saarikallio & Luck, 2014). I en studie jämförs en dansgrupp med två kontrollgrupper, en musikgrupp 

och en spinningcykelgrupp. Efter endast en danslektion minskade depressionen medan det inte fanns 

någon skillnad i kontrollgrupperna. Dansgruppen visade även en ökning av vitalitet i jämförelse med 

musikgruppen. De största skillnaderna inom dansgruppen var en ökning av motivation, styrka, energi 

och njutning (Koch, Morlinghaus & Fuchs, 2007). Efter tjugo dans- och rörelseterapilektioner minskade 

också depressionen. Vidare beskriver studiens resultat även minskning av svårigheter att hantera 

känslor och neuroticism samt ökning av trygga relationer och extraversion. I studien beskrivs 
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neuroticism som emotionell instabilitet och extraversion i resultatet handlar om att deltagarna blev mer 

utåtriktade (Punkanen, Saarikallio & Luck, 2014) Deltagarna i studien som endast fått en 

dansintervention gav även återkoppling på vilken terapi som hjälpte dem bäst i sin depression. De 

nämnde flest gånger kreativa aktiviteter därefter arbetsterapi och sedan samtalsterapi. Vidare beskriver 

författarna av studien att dans skulle kunna vara en aktivitet som skulle kunna implementeras i början 

eller slutet efter en terapisession för att hjälpa klienter att känna sig mer levande och minska depression 

temporärt (Koch, Morlinghaus & Fuchs, 2007). I resultatet efter tjugo dans- och rörelseterapilektioner 

hade deltagarna inte någon erfarenhet av dans eller musik och hade inte heller dans som hobby eller 

intresse, trots detta minskade depression hos samtliga deltagare (Punkanen, Saarikallio & Luck, 2014). 

 

I två studier rapporteras inga effekter av minskad depression efter dans som intervention vilket 

författarna härleder till studiernas få antal deltagare (Haboush, Floyd, Caron, LaSota & Alvarez, 2006; 

Hackney & Earhart, 2010). Däremot upptäcktes positiva effekter som ökad mobilitet efter tio 

salsalektioner (Hackney & Earhart, 2010) samt ökad self-efficacy, det vill säga tillit till den egna 

förmågan, och känslan av mindre hopplöshet efter åtta pardanslektioner. Deltagarna beskrev även att 

dansen upplevdes positivt, att de fann nöje i att upptäcka att de faktiskt kunde dansa, positivt att träffa 

andra människor och att den fysiska träningen var bra (Haboush, Floyd, Caron, LaSota & Alvarez, 2006; 

Hackney & Earhart, 2010). I en annan studie rapporteras inga förbättringar avseende depression efter 

dans som intervention för personer mellan 75-79 år, endast förbättringar för personer under 75 år. 

Orsaker till resultatets utfall rapporteras inte men de äldre mellan 75-79 blev dock mer fysiskt aktiva 

(Eyigor, Karapolat, Durmaz, Ibisoglu & Cakir, 2009). 

 

Studien av Cross, Flores, Butterfield, Blackman och Lee (2012) skiljer sig avsevärt från de andra 

studierna då deras deltagare endast observerat dans och inte genomfört dans- och rörelseterapi fysiskt. 

Studien hade två grupper, en som observerade dans och en som aktivt lyssnade på musik i trettio 

minuter. Resultatet visar att depression minskat mer i gruppen som observerat dans och vid uppföljning 

efter tio dagar kvarstod effekterna. Författarna av studien beskriver att observera dans skulle kunna vara 

ett terapeutiskt komplement till musikterapi då resultatet av studien indikerar längre positiva effekter 

på depression. 

  

Dans- och rörelseterapi bidrar till mer än fysisk aktivitet. I en kvalitativ studie av Lee (2014) har 

författaren med hjälp av intervjuer utforskat effekterna som dans kunde bidra med. Studien hade endast 

en deltagare som tillsammans med terapeuten testade på olika dansstilar. Deltagaren beskriver att 

dansen fick hennes depression att minska då det stärkte hennes självkänsla. Dansen fick henne att känna 

sig kvinnlig och vacker samt fick henne att fantisera om kärleken trots att hon genomgått en svår 

skilsmässa. Dans- och rörelseterapin påverkade deltagarens emotionella förmågor och gav möjlighet att 

uttrycka känslor som tidigare var svåra att förmedla. 

Minskad ångest 
Ingen utav studierna som ingick i resultatet hade minskad ångest som primärt utfallsmått. Effekter på 

minskad ångest rapporteras dock från ett flertal studier (Jeong et al., 2005; Payne & Scott, 2010; 

Pinniger, Brown, Thorsteinsson & Mckinley, 2012; Pinniger, Thorsteinsson, Brown & McKinley, 2013; 

Punkanen, Saarikallio & Luck, 2014). För unga flickor med mild depression minskade ångest efter dans- 

och rörelseterapi (Jeong et al., 2005). Liknande resultat av minskad ångest återfinns även för personer 

med diagnostiserad depression (Punkanen, Saarikallio & Luck, 2014) och även för personer med 

depression och ångest med ett medicinskt oförklarligt symptom (Payne & Scott, 2010). Effekter på 

minskad ångest presenteras även i resultaten efter tangodans och dessa effekter kvarstod vid en 

ytterligare uppföljning två veckor efter avslutad intervention (Pinniger, Thorsteinsson, Brown & 

McKinley, 2013). Ångest minskade även mer i en tangodansgrupp i jämförelse med en mindfullness 

meditationsgrupp (Pinniger, Brown, Thorsteinsson & Mckinley, 2012). 
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Minskad stress 
Dans- och rörelseterapi har visat positiva effekter på stress och stresshantering på både kort- och 

långsikt (Ali, Cushey & Siddiqui, 2016; Bräuninger, 2012b; Bräuninger, 2014; Pinniger, Brown, 

Thorsteinsson & Mckinley, 2012; Pinniger, Thorsteinsson, Brown & McKinley, 2013). På kort sikt 

reducerade dans- och rörelseterapi stress och förbättrade stresshanteringsförmågan med hänseende till 

positiva strategier, främst distraktion men även försvar och kontroll. Negativa strategier minskade också 

på kort sikt och förmågan till avslappning ökade, vilket också är en del av stresshantering (Bräuninger, 

2012b). Kortvariga effekter på stress har i andra studier också påtalats, två veckor av tangodans 

reducerade stress (Pinniger, Thorsteinsson, Brown & McKinley, 2013) och stress reducerades även mer 

efter tangodans än mindfullnessmeditation (Pinniger, Brown, Thorsteinsson & McKinley, 2012). I en 

kvalitativ studie av Ali, Cushey och Siddiqui (2016) berättade deltagarna att dans minskade stress. 

Upplevelsen av att hantera sin stress förbättrades och dansen användes som ett redskap för att hantera 

sin stress på ett nytt annorlunda och bättre sätt. 

 

På lång sikt, sex månader efter avslutad dans- och rörelseterapiintervention, fanns fortfarande 

reducerad stress och förbättrade stresshanteringsförmåga, främst positiva strategier som försvar och 

minskade negativa strategier (Bräuninger, 2012b). I en annan studie av Bräuninger (2014) har olika 

inslag i dans- och rörelseterapin undersökts för att identifiera relationen mellan inslagen i dansen och 

effekter på stress och stresshantering. Dans- och rörelseterapi med en psykodynamisk- och 

Chaceintriktning var mest fördelaktig för att reducera stress och förbättra stresshantering. Dans- och 

rörelseterapi präglad av en psykodynamisk inriktning karaktäriseras av improvisation för att förmedla 

undertryckta känslor. Chaceinriktningen karaktäriseras av att förmedla känslor och symboler genom 

dans och genom spegling till varandra, antingen mellan gruppdeltagare eller till dansterapeut, detta för 

att främja empatiska relationer och reflektion. Dans- och rörelseterapi har visat positiva effekter på 

stress och stresshantering och har visat indikationer på att dans- och rörelseterapi är bättre än ingen 

behandling alls (Bräuninger, 2012b) men det är essentiellt med kunskap om dans- och rörelseterapins 

olika inriktningar. Inriktningen Authentic movement, som karaktäriseras av att vara en blandning av 

meditation och rörelse för att undersöka omedvetna tankar, har positiva effekter på stress och 

stresshantering samt sociala relationer, men har en negativ effekt på ångestrelaterade symptom. Därför 

är det viktigt med kunskap om inriktningarna då de har olika påverkan på människor hälsa (Bräuninger, 

2014). 

Förbättrad självskattad hälsa 
Effekter av dans på självskattad hälsa har i en studie av Duberg, Hagberg, Sunvisson och Möller (2013) 

undersökts för unga flickor med internaliserande problem, vilket innebär stress, depressiv 

sinnesstämning och psykosomatiska symptom som huvudvärk, magont och trötthet och oroskänslor. 

Flickorna randomiserades till interventions- och kontrollgrupp där interventionsgruppen deltog i 

danslektioner i åtta månader, två gånger i veckan. Den självskattade hälsan hade förbättrats efter 

avslutad intervention och dessa effekter kvarstod efter fyra och åtta månader efter avslutad intervention. 

Självskattad hälsa är ingen objektiv mätning av fysisk hälsa, men det är viktigt att inte underskatta 

värdet av att må bra. Författarna av studien beskriver tre möjliga förklaringar till varför den 

självskattade hälsan förbättrades. Dans var en aktivitet som upplevdes tillfredsställande och ökade 

deltagandet i fysiska aktiviteter, inflytandet över interventionen samt den sociala aspekten. Studien 

sammanfattades genom att belysa att dans som en tillfredsställande, fysisk och social aktivitet påverkade 

hälsan oavsett vilken erfarenhet de unga flickorna hade av dans sedan tidigare. 

Förbättrad livskvalité 
Dans- och rörelseterapi har visat positiva kortvariga och långvariga effekter på livskvalité för personer 

som lider av stress (Bräuninger, 2012a; Bräuninger, 2014), men även positiva effekter på 

tillfredsställelse med livet (Ali, Cushey & Siddiqui, 2016; Eyigor, Karapolat,  Durmaz, Ibisoglu  & Cakir, 

2009; Payne & Stott, 2010; Pinniger, Brown, Thorsteinsson & McKinley, 2012; Pinniger, Thorsteinsson, 

Brown & McKinley, 2013; Punkanen, Saarikallio & Luck, 2014). Efter dans- och rörelseterapi visade 
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resultatet ökad livskvalité, mest inom domänerna psykologiska och sociala relationer mätt med 

WHOQOL-100. Vid uppföljningen sex månader efter avslutad intervention visade resultatet ökad 

livskvalité, främst inom den spirituella domänen.  Livskvaliteten mättes inom sex domäner sammanlagt 

vilka är; fysisk hälsa, psykologisk, självständighet, sociala relationer, miljö och spiritualitet. 

Förbättringar inom samtliga domäner återfinns i resultatet (Bräuninger, 2012a). Dans- och 

rörelseterapi med psykodynamisk och Chaceinriktning har visat sig vara mest fördelaktigt för att 

förbättra livskvalitén. Dans- och rörelseterapi med inslag av improvisation, spatial och ansträngande 

synkronisering samt fokusering visade också förbättrade resultat för livskvalitén, främst för att hämma 

somatiska symptom och främja det dagliga livet för personer som lider av stress. Improvisation är en 

viktig del i all dans- och rörelseterapi som att fritt röra sig för att uttrycka känslor som är omedvetna. 

Spatial synkronisering innebär att följa dansterapeutens rörelser, detta innebär att släppa taget, slappna 

av och uttrycka känslor. Ansträngande synkronisering innebär att följa varandras rörelser genom 

spegling och möjliggöra medvetenhet om andra människor. Fokusering syftar till att använda teman, 

exempelvis danstekniker och känslor, under dans- och rörelseterapilektionerna. Detta för att ta en paus 

från livet utanför och fokusera på känslor och upplevelser just här och nu (Bräuninger, 2014). 
I studien av Bräuninger (2012a) mättes även tillfredsställelse med livet inom fyra olika kategorier; fysisk, 

psykisk, social och tillfredsställelse i dagliga livet. Efter dans- och rörelseterapi, vid uppföljning på kort 

och långsikt, visade resultaten förbättringar inom alla kategorier. Tangodans har också visat positiva 

effekter på tillfredsställelsen med livet (Pinniger, Thorsteinsson, Brown & McKinley, 2013) och i 

jämförelse med mindfullsnessmeditation ökade tillfredsställelsen mer efter tangodans (Pinniger, 

Brown, Thorsteinsson & McKinley, 2012). Positiva effekter på tillfredsställelse med livet har i andra 

studier också rapporterats för både äldre människor och människor med depression (Eyigor, Karapolat, 

Durmaz, Ibisoglu  & Cakir, 2009; Payne & Scott, 2010; Punkanen, Saarikallio & Luck, 2014). 

  

I den kvalitativa studien av Ali, Cushey och Siddiqiu (2016) har områden viktiga för människans 

välbefinnande påtalats. Dans var en aktivitet som ökade deltagarnas acceptans vilket hjälpte dem att 

acceptera sig själva, uppskatta sina kroppar och bli mer bekväma i sig själva. Danslektionernas sociala 

miljö var uppmuntrande och bidrog till att våga utmana sig själv. Genom dans gynnades kreativa 

uttryck, att uppskatta kultur och erbjöd möjligheten att kombinera intressen som musik och dans men 

gav även social kontakt och fysisk träning. En värdefull erfarenhet som dans bidrog till var att uttrycka 

inre tankar och känslor som vanligtvis var svåra att uttrycka och erkänna genom ord. Många deltagare 

hade börjat dansa för att utvinna fysiska och hälsosamma vinster men detta hade senare övergått till att 

vara en källa meningsfullhet och lycka. Deltagarna påtalade koppling mellan lycka och upplevelsen av 

sitt allmänna välbefinnande. Dans beskrevs även utav deltagarna som en metod för läkande, en metod 

för att lugna kropp och själ. 

Diskussion 

Metoddiskussion 
För att besvara studiens syfte upplevde författarna att en scoping review var en lämplig design då den 

möjliggjorde att inhämta kunskap om det aktuella forskningsläget. Fördelar med en scoping review var 

att materialet redan fanns till skillnad från en intervju- eller en enkätstudie. Det insamlade materialet 

var enklare att hantera med hänseende till etiska aspekter eftersom studierna är publicerat material. 

Författarna upplevde att en scoping review gav mycket kunskap och förståelse för ämnet. Nackdelar med 

en scoping review är att det inte går att garantera att författarna hittat all kunskap inom ämnet trots att 

författarna upplevde ämnet som uttömt. 

Författarna valde att använda databaser som var relevanta för arbetsterapi och omvårdnadsforskning 

(Taylor, 2007; Axelsson, 2012) men det gjordes även en pilotsökning i ERIC innan författarna valde 

AMED, CINAHL, PubMED och PsycINFO. Författarna valde att söka i databaserna separat för att skapa 

sig en bättre översikt av vilket utbud databaserna hade samt för att databasernas ämnesordlistor skiljer 

sig åt (Östlundh, 2012). Trots att den slutgiltiga sökningen resulterade i många dubbletter och en triplett 

var det lättsamt att arbeta i databaserna separat. Detta skulle kunna vara en indikation på att 
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ämnesordlistorna är lika men också att författarna lyckades specificera sökningen och fånga det aktuella 

forskningsläget. Författarna har dock kännedom om databasen International Index to Performing Arts 

[IIPS] men eftersom författarna inte hade tillgång till databasen kan studiens resultat ha påverkats då 

IIPS är en databas för dans men även teater och film.  

Författarna kan inte garantera att resultatet sett likadant ut om andra sökord använts men den 

slutgiltiga sökningen resulterade i artiklar relevanta för syfte samt att många artiklar talade för samma 

sak vilket författarna upplevde som mättnad i resultatet. Avgränsningarna med studier från 2005 gjorde 

att resultatet baseras på relativt aktuella studier. En avgränsning på senare år hade resulterade i för få 

artiklar och genom en sökning mellan åren 1995-2004 identifierades inga kvantitativa eller kvalitativa 

studier relevanta för syftet. Inklusions- och exklusionskriterierna bidrog till att identifiera relevanta 

artiklar för studien. Ett dilemma var inklusionskriteriet dans som intervention då författarna inte 

definierat betydelsen och därför inkluderades studien som handlar om dans som observerad aktivitet 

och inte genomförd fysiskt som i de andra studierna. Detta har författarna poängterat i resultatet. Ett 

annat dilemma var inklusionskriteriet psykisk ohälsa orsakad av depression, ångest och/eller stress då 

två studier hade deltagare som inte hade några depressiva eller ångest- och stressrelaterade diagnoser. 

Dessa inkluderats med grund av att psykisk ohälsa kan vara ett tillstånd som kan föreligga utan diagnos 

och att det fanns depressiva symptom att mäta vilka var relevanta för den föreliggandes studies syfte. 

Detta påverkar studiens resultat och gör att andra studier med urval utan diagnos inte inkluderats. Trots 

att systematiska litteraturöversikter var ett exklusionskriterier använde författarna dessa som grund för 

manuellsökning för att komplettera med artiklar till resultatet. Referenslistorna och referenser som 

ingått i de systematiska litteraturöversikternas resultat var många av de artiklar som författarna redan 

identifierat och författarna upplevde då en mättnad i det insamlade materialet. 

Majoriteten av studier som ingår i resultatet hade minskad depression och depressiva symptom som 

primärt utfallsmått. Ingen utav studierna hade ångest som primärt utfallsmått men det rapporterades 

minskad ångest från ett flertal studier. Författarna valde att skapa kategorier från rapporterade effekter 

då författarna upplevde att resultatet på så vis skulle innehålla minst upprepningar, främst vad gäller 

minskad depression då det var den mest omtalade effekten. Något som kan upplevas missvisande i 

resultatet och diskussionen är att kategorin Förbättrad självskattad hälsa endast baseras på en studies 

resultat. 

Författarna har valt att argumentera för den föreliggande studies kvalitet utifrån 

trovärdighetsbegreppet, som består av dimensionerna tillförlitlighet, överförbarhet, verifierbarhet och 

giltighet (Kristensson, 2014). Tillförlitligheten i den föreliggande studien har stärkts då författarna 

använde sig av triangulering, vilket innebar att båda författarna läste studierna som ingick i resultatet 

för att undvika att resultatet färgades av en författares tolkning. Studiens tillförlitlighet kan ha påverkats 

av att studierna är skrivna på engelska men för att undvika missförstånd diskuterade författarna 

innehåll och nya begrepp för att stärka tillförlitligheten. Författarna presenterade en artikelöversikt för 

att påvisa att analysen och tolkningen gjordes på det insamlade materialet vilket också syftade till att 

stärka tillförlitligheten. Författarna eftersträvade ett varierat urval i studierna för att stärka 

tillförlitligheten och därför innefattade inklusionskriterierna båda könen och alla åldrar. I 

artikelöversikten presenterade författarna deltagarna men det som kan ha påverkat resultatet är att 

deltagarna från två studier inte hade några depressiva eller ångest- och stressrelaterade diagnoser. 

Författarna valde att inkludera dessa studier av den anledning som  författarna tidigare redogjort för. 

Diagnoserna för övriga deltagare skiljer sig också åt, men det bidrog även till att visa att dans som 

intervention har positiva effekter för olika svårighetsgrader av exempelvis depression. Författarna vill 

även lyfta för läsaren att förbättringar vad gäller självskattad hälsa endast baseras på en studie då det 

kan påverka tolkningen av resultatet. Det som talar för studien överförbarhet är att åldersspridningen 

är stor och att de flesta studierna är genomförda i Europa, vilket gör att resultatet skulle kunna vara 

tillämpbart i Sverige. Det som talar emot överförbarheten är att majoriteten av studierna baseras på 

kvinnor men för att stärka överförbarheten redovisas i artikelöversikten både deltagare och 

studiekontext. Redovisningen av databassökningarna, även artikelöversikten, bidrar till ökad 
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verifierbarhet då studiens arbetsgång presenteras. Giltigheten har stärkts då studier från 2005 

inkluderats i resultatet, vilket är relativt aktuellt.  

Studiernas design skiljer sig åt. I resultatet ingår pilotstudier, interventionsstudier med och utan 

kontrollgrupp, två intervjubaserade studier varav en baserad på endast en deltagares upplevelse. Många 

studier hade få deltagare i sina urval, majoriteten var kvinnor och åldersspridningen var stor. Detta 

påverkade resultatets generaliserbarhet.    

Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att beskriva effekterna av dans som intervention för personer med psykisk 

ohälsa. Resultatet visar att dans som intervention har effekter på depression, ångest, stress, självskattad 

hälsa och livskvalité. Dansterapins syfte definierad av ADTA (2014) har i studiens resultat bekräftats 

vad gäller att främja fysiska, kognitiva, sociala och emotionella förmågor. Resultatet av den föreliggande 

studien visar effekter på depression, ångest, stress och livskvalité som överensstämmer med forskning 

gjord på andra patientgrupper (Blázquez, Guillamó  & Javierre, 2010; Kaltsatou, Mameletzi & Douka, 

2011; Koch, Kunz, Lykou & Cruz, 2014; Lee, Jang, Lee  & Hwang, 2015; Mavrovouniotis, Argiriadou & 

Papaioannou, 2010; Selman, Williams & Simms, 2012). 

  

Minskad depression 
Författarnas uppfattning om aktiviteten dans är att de flesta upplever dans som en fysisk aktivitet där 

koordination, kondition och muskelstyrka tränas. Det är endast ett fåtal studier som nämner dansens 

effekter på den fysiska aspekten, exempelvis ökad styrka och mobilitet samt upplevelsen av fysisk hälsa 

(Hackney & Earhart, 2010; Hui, Chui & Woo 2009; Koch, Morlinghaus & Fuchs, 2007). Resultatet 

indikerar att dans erbjuder mycket mer och visar att den största effekten av dans som intervention är 

minskad depression och depressiva symptom. Detta kan vara något som många personer inte är 

medvetna om, att dans kan hjälpa personer uppnå någonting annat än endast fysiska vinster. Det blir 

här tydligt att dans kan användas som medel (Gray, 1998) för att uppnå exempelvis minskad depression 

och depressiva symptom. Studie av Jeong et al. (2005) beskriver att dans som intervention har påverkan 

på serotonin- och dopaminhalten. Detta var något som överraskade författarna och det är 

intresseväckande hur kroppen reagerar på denna typ av intervention.  

  

Depression är ett tillstånd som karaktäriseras av nedstämd sinnesstämning, nedsatt energi, förlorat 

intresse och njutning (Socialstyrelsen, 2017). En tydlig orsak till varför depression minskar efter dans 

kan vara att resultatet beskriver effekter som ökad njutning, energi, motivation (Haboush, Floyd, Caron, 

LaSota & Alvarez, 2006; Hackney & Earhart, 2010; Koch, Morlinghaus & Fuchs, 2007). Detta stämmer 

överens med litteratur som beskriver att dans kan ge känslor som njutning, ge tillbaka energi till kropp 

och själ samt att aktiviteter ger möjlighet att uppleva kompetens (Kelly, Lamon & Brunero, 2010; Thelin, 

2008; Thulin, 2007). Författarna anser att uppleva kompetens har en inverkan på motivation. I en 

studie beskriver deltagarna att de fann nöje att upptäcka att de faktiskt kunde dansa (Haboush, Floyd, 

Caron, LaSota & Alvarez, 2006) vilket författarna kopplar till upptäckten av kompetens som vidare kan 

öka motivation genom ett förtroende för sig själv och sina förmågor. Vidare tror även författarna att 

motivationen kan öka då dans sker i en social miljö som kan vara uppmuntrande och bidra till att våga 

utmana sig själv (Ali, Cushey & Siddiqiu, 2016).  

  

En annan avgörande orsak till varför depression minskar menar författarna beror på att nedstämda 

sinnesstämningen förändrades. Känslor påverkar sinnesstämning och sambandet mellan dem är att 

känslor uppstår och kan dröja kvar vilket påverkar sinnesstämningen (Socialstyrelsen, 2017). Centralt 

inom dans- och rörelseterapi är att förmedla känslor genom rörelser (ADTA, 2014) och dans som 

skapande aktivitet möjliggör att uttrycka, kommunicera och sedan även förstå känslor (Leufstadius, 

Gunnarssson & Tjörnstrand, 2010; Thelin, 2008, Thulin, 2007). Resultatet visar att dans minskar 

svårigheter i att hantera känslor men även ger möjlighet att uttrycka känslor som tidigare varit svåra att 

förmedla (Ali, Cushey & Siddiqui, 2016; Lee, 2014; Punkanen, Saarikallio & Luck, 2014). Författarna 

kopplar detta till att när känslor uttrycks hamnar de utanför kroppen och det blir då lättare att bli 
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medveten om dem, dess betydelse och förstå dem (Thulin, 2007). Författarnas uppfattning är att vissa 

känslor kan vara svårare att förmedla och acceptera på grund av normer och attityder i samhället, 

exempelvis att glada känslor är mer accepterade att uttrycka än nedstämda känslor. Författarna 

upplever att det unika med dans är att det finns en acceptans för att uttrycka känslor, vare sig de är glada 

eller nedstämda, då alla känslor är lika mycket värda. Vidare menar författarna att om människor har 

svårt att uttrycka känslor verbalt ger dans möjlighet att kommunicera med sin omgivning icke-verbalt 

samt få bekräftelse från omgivningen. Vidare indikerar resultatet att dans ger positiva känslor 

(Haboush, Floyd, Caron, LaSota & Alvarez, 2006; Hackney & Earhart, 2010; Koch, Morlinghaus & 

Fuchs, 2007) som kan ha en positiv inverkan på sinnesstämningen. Dansinterventionernas tidsmässiga 

och periodmässiga längd skiljer sig åt i studierna men visar ändå effekter som minskad depression. Detta 

kopplar författarna till att positiva känslor, för både en kort som lång period, är viktiga att uppleva och 

ger positiva effekter på hälsan (Borg & Davidson, 2008; Kielhofner, 2012). Sammanfattningsvis tror 

författarna att ge uttryck för svåra känslor samt uppleva positiva känslor kan förändra en nedstämd 

sinnesstämning vilket kopplas till att tankar kan påverkas och förändras genom dans (Thelin, 2008).  

  

Minskad ångest 

Ingen utav studierna i resultatet har ångest som primärt utfallsmått och ingen utav deltagarna har 

enbart ångest som diagnos. Detta är förvånande då författarnas förväntningar var att finna mer i 

litteratur om ångest. Det rapporteras däremot från ett flertal studier att dans som intervention minskar 

ångest (Jeong et al., 2005; Payne & Stott, 2010; Pinniger, Brown, Thorsteinsson & Mckinley, 2012; 

Pinniger, Thorsteinsson, Brown & McKinley, 2013; Punkanen, Saarikallio & Luck, 2014). Ångest är 

starka känslor av oro och rädsla och kan förekomma inför respektive efter uppgifter och sociala 

sammanhang. För att hantera ångest är det bättre att omvärdera och acceptera ångesten än att 

undertrycka den (Hofmann, Heering, Sawyer & Asnaani, 2009). Författarna menar att en orsak till att 

ångesten minskar är att dans tillåter människor att förmedla undertryckta känslor och att acceptansen 

för ångest är lättare att hantera genom rörelser än endast som tankar i huvudet. Det kan även vara lättare 

att omvärdera ångesten icke-verbalt än verbalt, då svåra känslor lättare kan uttryckas och förstås icke-

verbalt (Ali, Cushey & Siddiqui, 2016; Lee, 2014; Thelin, 2008; Thulin, 2007). 

  

Studierna som rapporterar minskad ångest har gemensamt att dans sker i en social miljö. En bidragande 

orsak till minskad ångest kan vara då dans sker i en social trygg miljö (Thelin, 2008) och möjliggör för 

skapa trygga relationer (Punkanen, Saarikallio & Luck, 2014). Med antagande ovan menar författarna 

att orsaken till varför ångest minskar mer i en tangogrupp än i en mindfullnessmeditationsgrupp 

(Pinniger, Brown, Thorsteinsson & MckDeinley, 2012) kan beror på just den sociala aspekten. I 

mindfullnessmediation sker ingen interaktion med andra människor, utan fokus ligger på personen själv 

(Pinniger, Brown, Thorsteinsson & McKinley, 2012) En annan orsak med grund i författarnas erfarenhet 

är att meditation kräver mycket erfarenhet och det kan vara svårt att fokusera på att vara här och nu och 

acceptera svåra känslor som ångest. Dans med inslag av fokusering kan vara en hjälpsam faktor för 

personer med ångest att hjälpa dem vara här och nu under dansinterventioner, då fokus exempelvis kan 

vara på olika teman som innebär olika danstekniker eller känslor (Bräuninger, 2014). 

  

Dansinriktningen Authentic movement som karaktäriseras av rörelser och meditation har positiva 

effekter på sociala relationer men negativa effekter på ångestrelaterade symptom (Bräuninger, 2014), 

vilket författarna tror beror på personliga erfarenheter. Beroende på hur långt personer kommit i sin 

insikt om ångest och hur den kan hanteras kan det vara så att vissa personer är mer redo för sociala 

relationer medan personer som inte har insikt inte gynnas och då istället utvecklar mer ångest från 

Authentic movement. Detta kopplar författarna till betydelsen av att arbeta klientcentrerat men även 

betydelsen av att ha kunskap om aktiviteters inverkan på människors hälsa (Bräuninger, 2014; Kelly, 

Lamont & Brunero, 2010; Kielhofner, 2012).  

  

Minskad stress 

Författarna är positivt överraskade över att hitta studier som behandlar effekter av dans som 

intervention på stresshantering. Från ett flertal studier rapporteras även minskad stress efter dans som 
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intervention, inte bara personer som lider av stress utan även för personer med depression och ångest 

(Ali, Cushey & Siddiqui, 2016; Bräuninger, 2012b; Bräuninger, 2014; Pinniger, Brown, Thorsteinsson & 

Mckinley, 2012; Pinniger, Thorsteinsson, Brown & McKinley, 2013). Stress är biologiska och 

psykologiska reaktioner som beror på uppfattningen av händelser och uppfattningen av vilken förmåga 

personen har att hantera dessa händelser samt i vilket utsträckning personen utsätts för påfrestning. 

Stressreaktioner kan ofta utvecklas till känslomässiga symptom (Ekberg & Erlandsson, 2015). En 

förklaring till varför stress minskar efter dans kan vara att dans möjliggör att uttrycka känslor som 

författarna tidigare beskrivit men också att dans som skapande aktivitet ger tillfälle att reflektera över 

sin livssituation (Leufstadius, Gunnarsson & Tjörnstrand, 2010). Detta tror författarna främjar 

uppfattningen av händelser då händelserna efter reflektion och medvetandegörande kan uppfattas mer 

realistiska och en stressreaktion kan undvikas.  

  

En annan förklaring till varför dans minskar stress med grund i författarnas erfarenhet är att dans 

skapar förutsättning för att få kontroll över sin kropp och tankar vilket författarna kopplar till att dans 

skapar integration mellan såväl fysiska förmågor som kognitiva, emotionella och sociala förmågor 

(ADTA, 2014). Författarna menar att när personer blir medvetna genom integration av sin kropp och 

tankar så gynnas upplevelsen av kontroll, vilket författarna knyter till att främja upplevelsen av 

förmågan att hantera händelser (Ekberg & Erlandsson, 2015). Vidare kopplar författarna även detta till 

deltagarna som beskriver att upplevelsen av att hantera stress förbättrades efter dans då dans användes 

som ett redskap för att hantera stress bättre (Ali, Cushey & Siddiqui, 2016). 

  

Kontroll och avslappningsförmåga är en del av stresshantering och dessa förbättrades efter dans 

(Bräuninger , 2012b). Författarna har redan beskrivit hur kontroll kan uppstå genom dans och 

författarna tror att avslappningsförmågan förbättrades med hänseende till att både uppfattningen av 

händelser och uppfattningen av förmågan att hantera händelser kan främjas genom dans. Författarna 

påstår att om personen har en realistisk syn på sin verklighet, att inte tolka den som hotfull, och upplever 

att de är i kontroll över sin situation skapar det tillfälle för att kunna släppa stressfyllda känslor och 

tankar och istället slappna av. Vidare kan den fysiska träningen som dans ger också ha effekter på 

förbättrad avslappningsförmåga samt minskad stress då fysisk aktivitet förutom att påverka kroppen 

biologiskt också kan främja den subjektiva upplevelsen av stress (Föhr et al., 2017). 

  

Bräuninger (2012b) beskriver att dans har bättre effekter på stress och stresshantering än ingen 

behandling alls vilket inte är överraskande. Engagemang i aktiviteter är viktigt under återhämtningen 

från psykisk ohälsa (Borg & Davidson, 2008) och kan avleda fokus från symptom (Bejerholm, 2010). 

Författarna anser att dans har potential att bidra till en temporär flykt från en kravfylld vardag samtidigt 

som det ger positiva effekter på stress och stresshantering på både kort som långsikt (Bräuninger, 

2012b). 

  

Förbättrad självskattad hälsa 

Anledningen till varför dans som intervention förbättrar den självskattade hälsan kan bero på att dans 

minskar depression, ångest och stress. En annan förklaring är att dansen ger möjlighet att uttrycka inre 

tankar och känslor som även ökar tillfredsställelsen (Punkanen, Saarikallio & Luck, 2014). Författarna 

upplever att dans som en social aktivitet bidrar till att människor blir mer delaktiga och det leder till att 

sociala relationer kan bildas. Oavsett om personer har erfarenhet av dans eller inte, ger dansen korta 

och långvariga effekter på den självskattade hälsan (Duberg, Hagberg, Sunvisson & Möller, 2013). 

Självskattad hälsa innebär individens uppfattning om sin egen hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2017). 

Författarna menar även att den självskattade hälsan förbättras på grund av att deltagarna började 

uppskatta sina kroppar mer då dans kan bidra till självsäkerhet och att personer kan bli mer bekväma 

med och i sina kroppar. Eftersom dans utförs oftast inför speglar blir personerna mer medvetna om sina 

kroppar. När personer upplever en bättre självbild påverkar det tankarna och författarna upplever att 

det kan bidra till en förbättrad självskattad hälsa. 
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Enligt författarnas erfarenhet ger dansen möjlighet att utforska fantasin och sig själv som person. När 

människor upplever en bättre självskattad hälsa leder det till glädje och lycka. Aktiviteter som ger glädje 

och lycka får människor att återanvända och bli motiverade att utföra aktiviteten igen (Erlandsson & 

Persson, 2014). Personer med psykisk ohälsa behöver motiveras mer än andra personer för att bibehålla 

sina kroppsliga och emotionella förmågor (Baker & Procter, 2014). Därför tror författarna att dans skulle 

vara en bra aktivitet då det möjliggör goda effekter på just motivation. Psykisk ohälsa ökar bland yngre 

personer (Regeringen, 2016) och författarna upplever att dans skulle kunna vara en aktivitet som kan 

vara till en hjälp för såväl yngre som äldre personer med psykisk ohälsa då dans även kan användas i 

förebyggande syfte (Akandere & Demir, 2011).  

  

Förbättrad livskvalité 

Psykiska ohälsa påverkar människors livskvalité (Eklund 2010). För att kunna förbättra livskvalité 

måste människans uppfattning av sociala, psykiska och fysiska välbefinnandet förbättras (WHOQOL 

Group, 1993). I resultatet framkommer det att dans som intervention förbättrar livskvalitén och även 

tillfredsställelsen med livet, vilket författarna uppfattar har ett nära samband. Författarna har tidigare 

presenterat att upplevelsen av den fysiska hälsan förbättrades (Hui, Chui & Woo, 2009) vilket 

författarna kopplar till att dans kan påverka uppfattningen om det fysiska välbefinnandet och har på så 

vis potential att förbättra livskvalitén. 

  

I majoriteten av studier utförs dans i par eller grupp och detta tror författarna har betydelse för 

uppfattningen om det sociala välbefinnandet. Författarna är inte förvånade att dans gett positiva effekter 

på sociala aspekter då det innehåller många inslag av interaktion mellan människor. Författarna kopplar 

detta till arbetsterapeutiska antagande om att den sociala aspekten vid utförande av aktiviteter har stark 

koppling till meningsfullhet och att göra saker tillsamman med andra kan upplevas positivt (Borg & 

Davidson, 2008; Erlandsson & Persson 2014; Leufstadius & Argentzell, 2010). Författarna menar att 

dans med mycket inslag av social interaktion kan påverka det sociala välbefinnandet och vidare förbättra 

livskvalitén då det ger möjlighet att kommunicera med omgivningen och uppleva gemenskap. 

  

Människors roller påverkas av psykisk ohälsa (Baker & Procter, 2014). Roller är viktiga för människors 

identitet och självkänsla (Kielhofner, 2012) och författarna anser att det finns en koppling mellan 

självkänsla och psykiskt välbefinnande. Författarna anser även att psykiskt välbefinnande har koppling 

till upplevelsen av sitt tillstånd av depression, ångest och stress. Författarna menar att det psykiska 

välbefinnandet och livskvalitén kan förbättras då dans minskar depression, ångest och stress. Resultatet 

indikerar att dans också stärker självkänsla (Haboush, Floyd, Caron, LaSota & Alvarez; Lee, 2014; 

Pinniger, Thorsteinsson, Brown & McKinley, 2013) och en möjlig förklaring till detta är att dans ökar 

kontroll. Genom dans kan människor uppleva kontroll över kropp och sinne men även kompetens, 

upptäcka att man klarar av att dansa som är nytt för en och våga utmana sig själv (Ali, Cushey & Siddiqui, 

2016; Haboush, Floyd, Caron, LaSota & Alvarez, 2006). På så vis kan självkänslan stärkas när förtroende 

för sin egen förmåga stärks samt att kontroll över sin kropp leder till stärkt identitet (Erlandsson & 

Persson, 2014). Sammanfattningsvis menar författarna att dans har potential att förbättra livskvalitén 

då det psykiska välbefinnandet kan förbättras genom ökad kontroll och kompetens som vidare stärker 

självkänslan. 

  

Betydelse för arbetsterapi 

Arbetsterapeuter talar om och arbetar, som tidigare nämnts, med meningsfulla aktiviteter, är då dans 

en meningsfull aktivitet? Dans visar positiva effekter för personer med psykisk ohälsa trots att de inte 

har någon erfarenhet av dans sedan innan (Duberg, Hagberg, Sunvisson & Möller, 2013; Punkanen, 

Saarikallio & Luck, 2014). Författarna tolkar resultatet som att hälsan hos samtliga deltagare förbättrats 

efter dans med koppling till att depression, stress och ångest minskat samt att den självskattade hälsan 

och livskvalitén förbättrats. Författarna tror att detta tar sin grund i den valda arbetsterapeutiska teorin, 

ValMO-modellen (Erlandsson & Persson, 2014), att aktiviteten genererar värdeupplevelser. Exempelvis 

kan det konkreta värdet av dans vara bättre fysiskt och psykiskt välbefinnande. Det sociosymboliska 

värdet kan vara att kommunicera med omgivningen och ingå i ett socialt sammanhang och det 
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självbelönande värdet kan vara att uppleva njutning och glädje. Dessa värdeupplevelser kan senare 

generera upplevelse av meningsfullhet i aktiviteten och mer överordnat i livet vilket därefter gör det 

möjligt att uppleva hälsa (Erlandsson & Persson, 2014). Dans är en aktivitet som främjar sociala, fysiska 

och psykiska förmågor vilket överensstämmer med hur arbetsterapeuter arbetar för att främja 

aktivitetsförmåga (Fisher, 2009).  Dans är en aktivitet som arbetsterapeuter skulle kunna 

rekommendera utanför de traditionella hälso- sjukvårdssystemet för att initiera hälsofrämjande 

åtgärder (Braveman, 2016; Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 2012) men det finns även möjlighet 

att kombinera ett eget intresse med professionen för att leda danslektioner med syfte att främja hälsa. 

Tanken med interventionen är att arbetsterapeuter ska kunna rekommendera aktiviteten och kanske 

samarbeta med FaR, Fysisk aktivitet på Recept där arbetsterapeuter kan föreskriva klienter och utföra 

fysiska aktiviteter som dans i grupp (Folkhälsomyndigheten, u.å). Dans som intervention skulle också 

kunna utföras av arbetsterapeuter som egen intervention då arbetsterapeuter arbetar med skapande 

aktiviteter och meningsfullhet i vardagen. Arbetsterapeuter är experter på att ha ett holistiskt synsätt. 

Erlandsson och Persson (2014) beskriver att ett holistiskt synsätt är ett sätt att se hela människan och 

inte endast diagnosen eller problemet personen bär. Aktiviteter används som åtgärder för att arbeta 

förebyggande men också påverka människors motivation och vilja. Genom ett holistiskt synsätt 

fokuseras det inte endast på att ta bort smärta eller sjukdom utan att inkludera andra meningsfulla 

effekter som en aktivitet kan bidra med, vilket även överensstämmer med att dans- och rörelseterapi tar 

grund i ett holistiskt synsätt (ADTA, 2014).  

  

Det finns ett fortsatt behov av att undersöka effekter av dans som intervention, inte bara för personer 

med psykisk ohälsa utan även andra diagnosgrupper samt i relation till arbetsterapi. Författarna ser 

även ett behov av kvalitativa studier som skulle kunna möjliggöra för att förstå och undersöka effekterna 

av dans på personers upplevelse av vardag. 

Slutsatser 

Dans som intervention har i föreliggande studier bevisat positiva effekter på depression, ångest och 

stress som annars hämmar människor möjlighet att uppleva hälsa (Ekberg & Erlandsson, 2015; 

Socialstyrelsen, 2017). Dans har även visat positiva förbättringar på stresshanteringsförmåga, 

självskattad hälsa och livskvalité. Dans har visat sig vara ett exempel på en annan meningsfull aktivitet 

för att främja hälsan för personer med psykisk ohälsa och skulle kunna vara en aktivitet att 

rekommendera för att främja hälsa. Dans skulle kunna vara ett komplement till vanlig behandling eller 

användas i ett förebyggande syfte. 
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Bilaga 1 

Bilagor 

Tabell 1 - Slutgiltigsökning i databaser 
 

Databas, sökord och 
inklusions-
/exklusionskriterier 

Antal 
träffar 

Dubbletter  Tripletter Valda 
abstrakt 

Valda 
artiklar 

AMED 10 
 

 6 5 

Sökord: (DE "DANCE 
THERAPY") AND (stress or 
anxiety or depression) 
Avgränsningar: Från 2005 

  
 

  

CHINAL 20 
 

 12  3 

Sökord: (MH “Dance 
Therapy”) AND (stress or 
anxiety or depression) 
Avgränsningar: Från 2005 
engelska och svenska, peer 
reviewed 

  
 

  

MEDLINE 37 4 1 12 2 

Sökord: (MH “Dance 
Therapy”) AND (stress or 
anxiety or depression) 
Avgränsningar: Från 2005 
engelska och svenska 

  
 

  

PsycINFO 60 2  11  7 

Sökord: (SU.EXACT “Dance 
Therapy”) AND (stress OR 
anxiety OR depression) 
Avgränsningar: Från 2005, 
engelska och svenska, peer 
reviewed 

  
 

  

Totalt antal: 127 6 1 41 17 
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Bilaga 2 
Tabell 2 – Manuellsökning  
 

Databas, sökord 
och inklusions-
/exklusionskriterier 

AMED 
Sökord:  
(DE "DANCE THERAPY") 
AND (stress or anxiety or 
depression) 
Avgränsningar: 
Från 2005 

MEDLINE 
Sökord: 
(MH “Dance Therapy”) AND 
(stress or anxiety or depression) 
Avgränsningar: 
Från 2005 
Språk, engelska & svenska  

Ursprungsartikel Mala, A., Karkou, V., & 
Meekums, B. (2012). 
Dance/Movement Therapy 
(D/MT) for depression: A 
scoping review. The Arts in 
Psychotherapy, 39(4), 287-
295. 

Meekums B., Karkou, V., & 
Nelson, E.A. (2015). Dance 
movement therapy for 
depression. Cochrane Database 
of Systematic Reviews 2015, 
2,(CD009895). DOI: 
10.1002/14651858.CD009895.p
ub2. 

Artiklar hittad via 
referenslista 

Eyigor, S., 
Karapolat,H.,  Durmaz, B., 
Ibisoglu,U., & Cakir, S. 
(2009). A randomized 
controlled trial of Turkish 
folklore dance on the physical 
performance, balance, 
depression and quality of life 
in older women. Archives of 
Gerontology and Geriatrics, 
48(1), 84-88. 
 
Bräuninger, I. (2006). 
Treatment modalities and 
self-expectancy of therapists: 
Modes, self-efficacy and 
imagination of clients in 
dance movement therapy. 
Body, Movement and Dance 
in Psychotherapy, 1(2), 95-
114. 

Akandere (2011) Akandere M, 
Demir B. The effect of dance 
over depression. Collegium 
Antropologicum, 35(3), 651–
656. 
 
Röhricht, F., Papadopoulos, N., 
& Priebe, S. (2013). An 
exploratory randomised 
controlled trial of body 
psychotherapy for patients with 
chronic depression. Journal of 
Affective Disorders, 151(1), 85–
91. doi:10.1016/ 
j.jad.2013.05.056 
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Bilaga 3 
Tabell 3 – Artikelöversikt 

  

Författare, år, titel, 
tidskrift 

Ämnesområde, 
land 

Syfte Deltagare Metod Etik Resultat 

Akandere M, Demir B. (2011). 
The effect of dance over 
depression. Collegium 
Antropologicum, 35(3), 651–
656. 

Avdelning för fysisk 
och sportvetenskap 
samt kultur. 
Konya, Turkiet.          
             
         
  

Undersöka 
effekten av 
dans för 
depressionen. 
  

Personerna 
hade ingen 
diagnosering.  
N=120 
N=60 
interventionsgr
upp 
N=60 
kontrollgrupp 
  
Mellan 20-24 
år.  
  
  

Randomierad 
kontrollerad 
stuide.  
Dansträningsgru
pp  i 12 veckor. 
Kontrollgruppen 
hade ingen 
intervention. 
  
Analys: SPSS, 
Kolmogorov- 
-Smirnov test, 
Levene test, t-test 
Intrument: BDS 
  
Utvärdering efter 
12 veckors 
intervention.  

Godkänd av 
universitetet.  

Resultatet visade 
positiva effekter 
på depression 
jämfört med 
kontrollgrupen.  

Ali, S., Cushey, K., & Siddiqui, 
A. (2016). Diversity and 
dance: exploring the 
therapeutic implications of 
world dance. Journal of 
Creativity in Mental Health, 
12(1), 31-47. doi: 
10.1080/15401383.2016.1203
855 

Avdelning för 
rådgivning.  
Orlando, USA. 

Utforska om 
världsdans kan 
ge goda effekter 
på mental hälsa.  

Personerna 
hade ingen 
diagnosering.  
N=16 kvinnor 
  
Mellan 20-60 
år.  
  
  

Kvalitativ 
metodik, 
holistisk 
forskning.  
Världsdans, de 
vill säga all dans 
som finns. Minst 
en gång i veckan 
och max 20 
timmar i veckan.  
Analys: 
Reflektion, 
tiangulering, 

Godkänd av 
institutionskommi
tte. 

Resultat belyser 
flera områden där 
individer kan dra 
nytta av 
världsdans som 
acceptans av själv 
och andra, 
prestation, 
kreativitet, 
karriär, kultur, 
uttryck, lycka, 
helande, hälsa, 
socialt stöd och 
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långvarigt 
engagemang. 
Instrument: 
intervjuer 
  

minska stressen. 
Dessutom visade 
uppgifterna att 
deltagarna inte 
bara upplevde att 
sin danskunskap 
blev bättre, men 
deltagarna fann 
också djupare 
heland. Studien 
ger användbara 
belägg för att 
utnyttja de 
terapeutiska 
fördelarna med 
världsdans i 
rådgivning och 
intervention. 

Bräuninger, I. (2012a). The 
efficacy of dance movement 
therapy group on 
improvement of quality of life: 
A randomized controlled trial. 
The Arts in Psychotherapy, 
39(4), 296-303. 

Avdelnings för 
personlighet, 
utvärdering och 
psykologisk 
behandling. 
Bilbao, Spanien. 
Studien utförd i 
Tyskland. 

Jämföra om 
dans- och 
rörelseterapi 
kan öka 
livskvalitén hos 
personer som 
lider av stress 
mellan en dans- 
och 
rörelseterapi 
interventionsgr
upp och en 
”väntelista” 
kontrollgrupp. 

Personer som 
lider av stress. 
N=162 
N=147 kvinnor 
N=15 män 
N=97 
interventionsgr
upp  
N=65 
kontrollgrupp  
  
Medelålder 44, 
SD 9, mellan 
16-65 år. 

Randomiserad 
kontrollerad 
studie. 
Dans- och 
rörelseterapi 90 
min/vecka, 10 
lektioner. 
Kontrollgrupp 
ingen 
intervention. 
Analys: ANOVA 
Instrument: 
WHOQOL-100 
MLDL 
  
Utvärdering 
innan, efter 10 
lektioner och 6 

Godkänd av den 
etiska kommittén 
av universitetet 
Tübingen i 
Tyskland. 

Resultatet visade 
att livskvalitén 
ökar på kort-, efter 
intervention, och 
långsikt, 6 
månader efter 
intervention, i 
interventionsgrup
pen jämfört med 
kontrollgruppen. 
Tillfredsställelse 
med livet ökar 
också på kort- och 
långsikt. 
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månader efter 
intervention. 

Bräuninger, I. (2012b). Dance 
movement therapy group 
intervention in stress 
treatment: A randomized 
controlled trial (RCT). The 
Arts in Psychotherapy, 39(5), 
443-450.  

Avdelning för 
personlighet, 
utvärdering och 
psykologisk 
behandling. 
Bilbao, Spanien 
Studien utförd i 
Tyskland. 

Jämföra om 
dans- och 
rörelseterapi 
förbättrar 
stresshantering 
och reducerar 
stress mellan en 
dans- och 
rörelseterapi 
interventionsgr
upp och en 
“väntelista” 
kontrollgrupp. 

Personer som 
lider av stress. 
N=162 
N=147 kvinnor  
N=15 män 
N=97 
interventionsgr
upp N=65 
kontrollgrupp 
  
Medelålder 44, 
SD 9, mellan 
16-65 år.  

Randomiserad 
kontrollerad 
studie. Dans- och 
rörelseterapi 1 
gång/vecka, 10 
lektioner. 
Analys:  
ANOVA 
Instrument: 
BSI 
SVF 
  
Utvärdering 
innan, efter och 6 
månader efter 
intervention. 

Deltagarna 
informerades om 
studiens syfte och 
vad deltagandet 
innebar. 
Deltagarna 
garanterades 
konfidentialitet 
och anonymitet. 

Resultatet visade 
på kort sikt att 
dansgruppen 
reducerat stress 
och förbättrat 
stresshantering i 
jämförelse med 
kontrollgruppen. 
Liknande resultat 
visas även på 
långsikt. Resultat 
indikerar att dans- 
och rörelseterapi 
reducerar stress 
och förbättrar 
stresshantering på 
både kort- och 
långsikt och är 
signifikant mer 
effektivt än ingen 
intervention alls. 

Bräuninger, I. (2014). Specific 
dance movement therapy 
interventions—Which are 
successful? An intervention 
and correlation study. The 
Arts in Psychotherapy, 41(5), 
445-457. 

Avdelning psykiatri. 
Zürich, Schweiz. 
Studien gjord i 
Tyskland. 
  
  

Undersöka olika 
inriktningar och 
inslag i dans- 
och 
rörelseterapi 
och hur dessa 
har effekter på 
stress, 
stresshantering 
och livskvalité. 
  

Personer som 
lider av stress. 
N=162 
N=147 kvinnor  
N=15 män 
N=97 
interventionsgr
upp N=65 
kontrollgrupp 
  
Medelålder 44, 
SD 9, mellan 
16-65 år.  

Randomiserad 
kontrollerad 
studie.  
Dans- och 
röresleterapi vid 
10 tillfällen.  
Analys: Exel X, , 
SPSS, Pearson 
korrelation  
Instrument: 
Checklistor, SVF 
120, BSI, 

Godkänd av 
universitetets 
etiskakommitée.. 
  

Resultat visade att 
dans- och 
rörelseterapi med 
psykodynamiskt- 
och 
Chaceinriktning 
har visat sig vara 
mest fördelaktig 
för att förbättra 
livskvalitén, stress 
och 
strehhatering.. 
Dans- och 
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  WHOQOL-100, 
MLDL 
  
Utvärdering 
innan, efter och 6 
månader efter 
intervention.  
  
  
  

rörelseterapi med 
inslag av 
improvisation, 
spatial och 
ansträngande 
synkronisering 
samt fokusering 
visade också 
förbättrade 
resultat för 
livskvalitén. 
  
  

Cross, K., Flores, R., 
Butterfield, J., Blackman, M., 
& Lee, S. (2012). The effect of 
passive listening versus active 
observation of music and 
dance performances on 
memory recognition and mild 
to moderate depression in 
cognitively impaired older 
adults. Psychological Reports, 
111(2), 413-423. 
doi:10.2466/10.02.13.PR0.111
.5.413-423 

Avdelning för 
dansterapi och 
pyskologi. 
Fullerton, USA. 

Hypotes: 
Observation av 
dans- 
rörelseterapi ger 
mer effekt än att 
bara lyssna på 
musik, då man 
använder synen 
och hörseln. De 
påstår att 
effekterna från 
dans- och 
rörelseterapin 
håller under en 
längre tid och 
ger mer positiva 
effekter än att 
endast lyssna på 
musik 
(musikterapi). 

Personer med 
ingen eller mild, 
måttlig eller 
svår depression. 
N=100 
N=53 kvinnor 
N=47 män 
N=50 
interventionsgr
upp 
N=50 
kontrollgrupp 
  
Medelålder 76. 
  
  
  

Randomiserad 
kontrollerad 
studie. 
Observation av 
live dans med 
inspelad musik, 
jämfört med 
lyssnandet av 
musik utan dans. 
Skedde under 30 
minuter.  
Analys: SPSS, 
ANCOVA 
Instrument: Beck 
Depression  
Interventory.  
  
Utvärdering 
innan och efter 
10 dagar.  

Godkänd av 
institution vid ett 
lokalt universitet.  
  
  

Resultatet visade 
att depressionen 
minskande stort 
efter få dagar från 
dansuppvisningen
. Jämför man 
dessa två grupper 
visade sig att 
dansgruppen hade 
en större 
förändring än 
musikgruppen och 
att depression 
minskade för dem 
som observerade 
dansen.  
  

Duberg, A., Hagberg, L., 
Sunvisson, H., & Möller, M. 
(2013). Influencing self-rated 

Avdelning för hälso- 
och 
sjukvårdvetenskap. 

Undersöka om 
dans som 
intervention 

Unga flickor 
med 
internaliserand

Randomiserad 
kontrollerad 
studie. 

Godkänd av 
regionala etiska 
granskningskomm

Resultatet visade 
att 
interventionsgrup



7 
 

health among adolescent girls 
with dance intervention. 
JAMA Pediatrics, 167(1), 27–
31. 
doi:10.1001/jamapediatrics.2
013.421 

Örebro, Sverige. 
  

påverkar 
självskattad 
hälsa för unga 
flickor med 
internaliserande 
problem. 
  

e problem, 
vilket är stress, 
depressiv 
sinnesstämning 
och 
psykosomatiska 
symptom som 
huvudvärk, 
magont och 
trötthet och 
oroskänslor 
  
N=112.  
N=59 
interventionsgr
upp. 
N=53 
kontrollgrupp 
Mellan 13-18 år. 

Dansintervention 
75 min/2 gånger i 
veckan, 8 
månader. 
Kontrollgrupp 
uppmanades 
fortsätta leva 
livet som vanligt.  
Analys: 
t-test 
Instrument:  
SRH 
  
Utvärdering 
innan, efter, 12 
månader efter 
och 20 månader 
efter intervention 

ittén i Uppsala. 
Samtycke till 
deltagande i 
studien medgavs 
skriftligt och för 
flickor under 15 år 
medgav 
föräldrarna 
samtycke 

pen hade 
förbättrat sin 
självskattade hälsa 
i jämförelse med 
kontrollgruppen 
vid utvärdering 
efter 
interventionen 
samt vid 
utvärdering 12 och 
20 månader 
senare. 
  

Eyigor, S., 
Karapolat,H.,  Durmaz, B., 
Ibisoglu,U., & Cakir, S. 
(2009). A randomized 
controlled trial of Turkish 
folklore dance on the physical 
performance, balance, 
depression and quality of life 
in older women. Archives of 
Gerontology and Geriatrics, 
48(1), 84-88. 

Avdelning för medicin, 
psykologi och 
rehabilitation. Izmir, 
Turkiet 

Undersöka 
effekterna av 
gruppbaserade 
turkiska 
folkdans på 
äldre kvinnor 
med 
blananssvårgih
eter, depression 
och livskvalité. 

Äldre kvinnor 
med 
balanssvårighet
er och 
depression.   
N= 53 
N=19, 
interventionsgr
upp 
N=18, 
kontrollgrupp. 
  
Äldre än 65 år.  
  

Randomiserad 
kontrollerad 
studie. 
Turkisk folkdans 
i 8 veckor. 
Kontrollgrupp 
ingen 
intervention.  
Analys: SPSS, t- 
test 
Instrument: SF-
36, GDS, och 
BBS.  
  
Utvärdering efter 
8 veckors 
intervention. 

Alla deltagare gav 
sitt skriftliga 
samtycke till 
denna studie. 
Godkännande av 
den lokala etiska 
kommittén 
  

Reslutatet visade 
att personer 
mellan 75-79 år 
var depressionen 
oförändrad. Men 
personer som var 
under 75 visade 
att risken för att 
hamna i 
depression 
minskade. DBS 
visade  en 
minskning när det 
gäller depression 
för personer under 
75. Deltagarna 
upplevde sig 
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lyckare vid 
uppföljning. 

Haboush, A., Floyd, M., 
Caron, J., LasSota, M.,  & 
Alvarez, K. (2006). Ballroom 
dance lessons for geriatric 
depression: An exploratory 
study. The Arts in 
Psychotherapy, 33(2), 89-97. 
doi:10.1016/j.aip.2005.10.001 

Psykoterapi. 
Las Vegas, USA. 
  

Testa om 
pardanslektione
r har positiva 
effekter på 
geriatrisk 
depression. 
  

Äldre personer 
som är 
deprimerade. 
N=20  
Majoritet var 
kvinnor.  
Båda grupperna 
fick 
intervention 
men inte vid 
samma tillfälle. 
  
Medelålder 69 
år, SD 5. 

Pilotstudie, 
interventionsstud
ie med 
randomisering, 
kontroll och 
manipulation. 
Pardanslektioner 
individuellt 
45min/vecka, 8 
lektioner. 
Deltagarna 
dansade med 
instruktör. 
Kontrollgrupp 
ingen 
intervention. 
Analys:  
ANOVA 
Instrument: 
HRDS, GDS 
SCL-90R, BHS, 
TRS och 
självskattad 
självförmåga. 
  
Utvärdering 
innan,  efter 8 
lektioner och 
efter 3 månader. 

Deltagarna 
informerades om 
studiens syfte. 
  

Resultatet visade 
inga statistiska 
signifikanta 
resultat vad gäller 
minskad 
depression efter 
dans som 
intervention för 
äldre på grund av 
ett litet urval. 
Däremot visade 
resultatet trots 
urvalet positiva 
effekter för 
självförmågan och 
mindre 
hopplöshet. 
Studien 
kompletterade 
även med 
feedback från 
deltagarna och 
dansen upplevdes 
bland annat som 
glädjande. 

Hackney, M., Earhart, G. 
(2010). Social partnered 
dance for people with serious 
and persistent mental illness: 
a pilot study. Physical 

Avdelning för anatomi, 
neurobiologi och 
neurologi.  
Saint Louis, USA. 

Undersöka 
möjligheten att 
genomföra dans 
i en social 
kontext samt 

Personer 
med  depression 
N=4. GAD= 1 
och schizofreni 
N=4. 

Pilotstudie, 
interventionsstud
ie. Salsa 
danslektioner 

Godkänd av 
Human Research 
Protection Office 
vid universitetet i 

Resultatet visar 
förbättring av 
funktionell 
mobilitet men 
urvalet var för litet 
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Therapy Faculty 
Publications, 37. 
  

effekter på 
rörlighet, 
balans, 
depression och 
ångest. 

  
5 män, 4 
kvinnor. 
Medelålder 48 
år. 

1h/veckan, 10 
veckor.  
Analys: t-test 
Instrument: OLS, 
TUG, 6MWT, 
BDI-II, BAI, 
ABC, utvärdering 
av upplevelsen av 
interventionen.   
  
Utvärdering 
innan och efter 
intervention. 

Saint Louis i 
Washington.  

för att fastställa 
andra signifikanta 
skillnader. 
Deltagarna 
rapporterade 
upplevelser som 
att lära sig något 
nytt som 
glädjande även 
träffa andra som 
glädjande.  

Hui, E., Chui, B. T-K.,  & Woo, 
J. (2009). Effects of dance on 
physical and psychological 
well-being in older persons. 
Archives of Gerontology and 
Geriatrics, 49(1), 45-50. 
doi:10.1016/j.archger.2008.0
8.006 

Avdelning för geriatrik 
och fysioterapi.  
Hong Kong, Kina. 

Undersöka 
effekter av 
aerobikdans på 
fysiskt och 
psykiskt 
välbefinnande 
hos äldre 
personer.  

Äldre personer 
utan diagnos. 
N=97 
N=94 kvinnor 
N=3 män 
N=52 
interventionsgr
upp 
N=45 
kontrollgrupp 
  
Medelålder 68 
år i 
interventionsgr
upp och 69 år i 
kontrollgrupp. 
  

Interventionsstui
e med kontroll 
och 
manipulation, ej 
randomisering.  
Aerobikdanslekti
oner för att möta 
äldre förmåga. 23 
lektioner varav 12 
varade i 50 min 
och 11 i 60 min 
under 12 veckor. 
Analys: t-test. 
Mann-Whitney 
test 
Instrument: QoL, 
TUG, balans, sitt-
stå test, BMI, 
sitt-nå test, 
6MWT, 
utvärdering om 
dans förbättrat 
fysisk och psykisk 
hälsa. 

Godkänd av 
Clinical Research 
Ethics Committee 
av kinesiska 
universitetet  i 
Hong Kong. 

Resultatet visade 
att dans förbättrat 
fler fysiska 
aspekter och 
livskvalité vad 
gäller generell 
hälsa. Deltagarna 
rapporterar att 
dans förbättrat 
deras psykiska 
hälsa och varit 
hjälpsam för att 
förbättra deras 
fysiska hälsa. 
  
Förändringarna 
hade visat bättre 
resultat om 
personerna varit 
deprimerade.  
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Utvärdering 
innan och efter 
intervention. 

Jeong, Y., Hong, S., Lee, M., 
Park, M., Kim, Y., & Suh, C. 
(2005). Dance movement 
therapy improves emotional 
responses and modulates 
neurohormones in 
adolescents with mild 
depression. International 
Journal of Neuroscience, 
115(12), 1711-1720. 
doi:10.1080/0020745059095
8574 

Avdelning för fysisk, 
medicin och 
neuropsykiartivetensk
ap.  
Iksan, Korea. 

Undersöka 
effekten av 
dans- och 
rörelseterapi för 
att minska 
symptomen på 
mild depression 
hos ungdomar. 
Även veta de 
bakomliggande 
faktorerna till 
detta. 
  

Unga flickor 
med 
självskattad 
depression. 
N=40  
N=20 
interventionsgr
upp 
N=20 
kontrollgrupp 
  
Samtliga var 16 
år. 
  
  

Randomiserad 
kontrollerad 
studie. 
Dansgrupperna 
varade i 45 min, 
3 gånger i veckan 
i 12 veckor. 
Analys: SAS, t-
test  
Instrument: SCL-
90-R, metod för 
att mäta 
serotonin och 
dopamin.  
  
Utvärdering efter 
12 veckor.  
  

Godkänd av 
Human Research 
Ethics Committee 
och godkännande 
från universitet. 
  
  

Resultatet visade 
att den psykiska 
hälsan förbättrat 
bland tjejerna som 
ingick i dans- och 
rörelsegruppen, 
men inte i 
kontrollgruppen. 
Depression, 
depressiva 
symptom ooch 
ångest minskade.  
Dopaminhalten 
ökade och 
serotinhalten hade 
ökat. Dans- och 
rörelseterapin 
hade lugnande 
effekter som 
balanserar upp det 
sympatiska 
nervsystemet som 
är viktigt för 
personer med 
mild depression. 
Det här är en 
studie med få 
deltagande och 
andra 
begränsningar, 
därför kan man 
inte dra denna 
slutsats för alla 
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personer med 
depression.  

Koch, S., Morlinghaus, K., & 
Fuchs, T. (2007). The joy 
dance: specific effects of a 
single dance intervention on 
psychiatric patients with 
depression. The Arts in 
Psychotherapy, 34(4), 340-
349. 
doi:10.1016/j.aip.2007.07.001 

Avdelningen för 
psykologi. 
Heidelberg, Tyskland. 
  

Undersöka 
specifika 
effekter av dans 
intervention på 
minskad 
depression, 
ökad vitalitet 
och positiv 
påverkan för 
personer med 
diagnostiserad 
depression. 
  

Personer med 
mild, måttlig 
eller svår 
depression. 
N=31 
N=13 kvinnor 
N=18 män 
N=11 
interventionsgr
upp 
N=10 kontroll 
musikgrupp 
N=10 kontroll 
spinningcykelgr
upp  
  
Medelålder 42, 
SD 14, mellan 
21-66 år. 

Interventionsstu
die med 
randomisering, 
kontroll och 
manipulation. 
Dans, musik och 
spinningcykel 
intervention i 20-
30 min vid ett 
tillfälle. 
Analys:  
ANOVA 
Instrument: 
HBS, terapi 
rankningslista. 
  
Utvärdering 
innan och efter 
intervention. 

Deltagarna 
informerades om 
studiens syfte och 
medgav till 
deltagande i 
studien skriftligt. 
  

Resultatet visade 
minskad 
depression i 
dansgruppen 
jämförelse med 
både musik- och 
spinningcykelgrup
pen. Upplevelsen 
av vitalitet ökad i 
dansgruppen i 
jämförelse med 
musikgruppen. 
Vitalitet och 
positiv påverkan 
ökade i 
dansgruppen men 
positiv påverkan 
mellan grupperna 
visade ingen 
signifikant 
skillnad. 

Lee, T. (2014). Trilogy of Body 
Imaginary: Dance/Movement 
Therapy for a Psychiatric 
Patient with Depression. The 
Arts in Psychotherapy, 41(4), 
400-408. doi:     
         
         
  

Avdelning för lärande. 
Taipei, Taiwan 

  

Öka den 
trerapetiska 
relationen med 
Chun-Li. Bli 
medveten över 
sin kropp och 
rörlighet. Våga 
använda sin 
fantasi och 
skapa en inre 
kontakt med sig 
själv. 

Chun-Li, en 56 
årig kvinna med 
diagnosen svår 
depression. 

En kvalitativ 
metod. Använde 
sig utav 
intervjuer. Dans- 
och rörelseterapi. 
1h/lektion i 2 
veckor med 
terapeut. 
Intervjuerna 
gjordes under 
tidens gång för 
att se vart dansen 
ledde henne.  

Författarna fick 
Chun-Li´s 
godkännande att 
skriva artikeln.  

  

Resultatet visade 
att hon fick lära 
sig att hantera 
sina känslor när 
det gäller 
nedstämdhet, 
även konflikter. 
Med dansen fick 
hon möjlighet att 
uttrycka känslor 
som hon inte hade 
möjlighet att 
uttrycka i sitt liv. 
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  Under de två åren 
lärade hon sig att 
slappna av och såg 
att dansen kunde 
göra mer än 
endast förbättra 
hennes fysiska 
hälsa. Det 
förbättrande även 
hennes psykiska 
hälsa. Av flera 
danser som 
testades var 
rumban populär. 
Det var en dans 
som fick henne att 
känna sig snygg 
och kvinnlig. 
Dansen gav henne 
hopp om kärlek 
och fick fantasin 
att sprudla. Vilket 
var stort pga 
hennes skilsmässa 
och allt hon 
genomgått under 
sitt äktenskap.  

Payne, H., & Stott, D. (2010). 
Change in the moving 
bodymind: quantitative 
results from a pilot study on 
the use of the BodyMind 
approach (BMA) to 
psychotherapeutic group work 
with patients with medically 
unexplained symptoms 
(MUSs). Counselling and 

Avdelning för social-, 
samhälls-, och 
hälsokunskap och 
forsknings- och 
utvecklingsforskningse
nhet. Hatfield, 
Storbritannien. 
  

Utvärdera utfall 
av BodyMind 
approach 
(BMA) för 
personer med 
depression 
och/eller ångest 
och ett 
medicinskt 
oförklarat 

Personer med 
depression 
och/eller ångest 
och ett MUS. 
N=18  
N=15 kvinnor 
N=3 män 
N= 18 
interventionsgr
upp 

Pilotstudie, 
mixad metod, 
intervention med 
manipulation och 
semistrukturerad 
intervju. 
BMA 
intervention 
(dans- och 
rörelse) 

Studien 
genomfördes med 
forskningsetiskt 
godkännande. 
  

Resultatet visade 
att både 
depression och 
ångest minskat 
samt att det fanns 
en ökning av 
aktivitetsnivå och 
reducering av 
symptomupplevel
se. BMA visade 



13 
 

Psychotherapy Research, 
10(4), 295-306. doi: 
10.1080/14733140903551645 

symptom 
(MUS). 
  

  
Medianålder 48 
år, 34-54 (q1-
q3). 
  

2h/lektion, 16 
lektioner, 12 
veckor. 

sammanfattningsv
is positiva effekter 
för personer med 
depression eller 
ångest som även 
hade ett 
medicinskt 
oförklarligt 
symptom. 

Pinniger, R., Brown, R., 
Thorsteinsson, E., & 
Mckinley, P. (2012). 
Argentine tango dance 
compared to mindfulness 
meditation and a waiting-list 
control: A randomised trial 
for treating depression. 
Complementary Therapies in 
Medicine, 20(6), 377-384. 

Avdelning för 
beteende, kognitiv och 
samhällsvetenskap, 
New England, 
Australien och 
avdelning för 
rehabilitering, 
Montréal, Kanada. 

Undersöka om 
tangodans är 
lika effektiv som 
mindfullness 
mediation vid 
reducering av 
psykologiska 
symptom som 
stress, 
depression och 
ångest samt 
främja 
välbefinnande. 

Personer med 
självskattad 
stress, 
depression 
och/eller 
ångest.  
N=66 
Majoriteten var 
kvinnor.  
N=21 tangodans 
interventionsgr
upp N=16 
mindfulness 
meditation 
kontrollgrupp  
N=29 
”väntelista” 
kontrollgrupp 
  
Medelålder, 44, 
SD 14, mellan 
18-80 år. 

Randomiserad 
kontrollerad 
studie. 
Tangodans och 
mindfulness 
meditation 1½ 
h/vecka, 6 
lektioner, 6 
veckor. 
”Väntelista” 
kontrollgrupp 
ingen 
intervention. 
Analys: SPSS, 
ANCOVA  
Instrument: 
DASS-21 
MAAS 
The Rosenberg 
Self Esteem 
Scale, The 
Satisfaction with 
Life Scale. 

Utvärdering 
innan och efter 
intervention. 

Studien 
genomfördes med 
forskningsetiskt 
godkännande. 

Resultatet visade 
att Tango- och 
mindfullnessgrup
pen hade minskad 
depression i 
jämförelse med 
”vänteliste” 
gruppen. 
Deltagare i 
tangogruppen 
hade reducerat 
stress mer än 
mindfullnessgrup
pen och 
”vänteliste” 
gruppen och 
förbättringen för 
ångest hade 
minskat mer i 
tangogruppen än 
mindfullnessgrup
pen. 
Tillfredsställelse 
med livet hade 
förbättrats mer i 
tangogruppen 
medan 
självkänslan 
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förbättrats mer i 
mindfullnessgrup
pen. 

Pinniger, R., Thorsteinsson, 
E., Brown, B., & McKinley, R. 
(2013). Intensive tango dance 
program for people with self 
referred affective symptoms. 
American Journal of Dance 
Therapy, 35(1), 60-77. 
doi:10.1177/194386211247014
3 

Avdelning för 
beteende, kognitiv och 
samhällsvetenskap, 
New England, 
Australien, Canberra 
Australien och, 
Montréal, Kanada. 
  

Utgick från 3 
hypoteser.  
1: Att tango 
kommer visa 
förbättringar 
när det gäller 
stress, ångest 
och depression 
jämfört med en 
kontrollgrupp. 
2:Tango 
kommer öka 
självkänslan 
jämförts med 
kontrollgruppen
. 3: Skillnaderna 
kommer vara 
desamma vid 1 
månads 
uppföljning av 
studien.  
  

Personer med 
självrapportera
d depression, 
stress och/eller 
ångest.  
N=41 
Majoriteten var 
kvinnor.  
N=20 
interventionsgr
upp. 
N=21 
kontrollgrupp 
  
Medelåldern 
var 39, SD 14, 
mellan 18-73 år. 
  
  
  

Randomiserad 
kontrollerad 
studie.  
Tangodans, 4 
tillfällen under 2 
veckor.  
Analys: SPSS, 
ANCOVA 
Instrument:    DA
SS-21, Insomnia 
Severity 
Index,    Satisfacti
on with Life 
Scale,     
General Self-
Efficacy Scale 
och     
Mindful 
Attention 
Awareness Scale  
  
Utvärdering 
innan, efter 
och  2 veckor 
ytterligare efter 
intervention.   

Godkänd av 
mänskliga 
forskningsetikutsk
ott från University 
of New England, 
Australien 
  

Resultatet visade 
att de som deltog i 
tango hade 
stressnivån 
minskat jämfört 
med 
kontrollgruppen. 
Även att 
självkänslan hade 
förbättrats. Efter 1 
månads 
uppföljning var 
resultaten bättre 
vid stress, ångest 
och depression än 
kontrollgruppen. 
Sammanfattnings
vis visar resultaten 
av denna RCT 
studie att denna 
aktivitet visade 
förbättringar i 
depression, ångest 
och stress och att 
dessa 
förbättringar 
bibehölls 1 månad. 

Punkanen,M., Saarikallio, S., 
& Luck, G. (2014). Emotions 
in motion: short-term group 
form dance/movement 
therapy in the treatment of 
depression: A pilot study. The 

Avdelning för musik. 
Jyväskylä, Finland. 

Undersöka 
effekterna av en 
kortvarig dans- 
och 
rörelseterapi 
intervention för 

Personer med 
diagnostiserad 
depression. 
N=21 
Majoriteten var 
kvinnor.  

Pilotstudie, 
interventionsstud
ie. 
Dans- och 
rörelseterapi 
60min/2ggr i 

Godkänd av etiska 
styrelsen för 
Central Finland 
Health Care 
District. 
  

Resultatet visade 
att en kortvarig 
gruppform av 
DMT-intervention 
kan hjälpa 
människor med 
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Arts in Psychotherapy, 41(5), 
493-497. 

depression. 
Detta för 
människor 
under 
arbetslivet. 
Utgick utifrån 2 
frågeställningar. 
1:Kan en 
kortsiktig grupp 
av dans- och 
rörelseterapi 
minska 
symptomen av 
depression?  
2: Finns det 
någon 
korrektion 
mellan 
depression och 
ångest, 
personlighet 
och livskvalité 

21= 
interventionsgr
upp. 
  
Mellan 18-60 
år.  
  
  

veckan, 20 
lektioner. 
Analys: 
MANOVA 
Instrument: BDI, 
HADS-A, TIPI, 
BFI, SWLS, TAS-
20 och RQ. 
  
Utvärdering 
innan och efter 
intervention. 

  milda, måttliga 
eller svåra 
depressiva 
episoder. 
Förbättra deras 
nivå av 
depression, samt 
ångest. 
Medelvärdet av 
BDI sjönk i 
synnerhet och 
förändringen var 
statistiskt 
signifikant 
  
  

Pylvänäinen, P., Muotka, J., & 
Lappalainen, R. (2015). A 
dance movement therapy 
group for depressed adult 
patients in a psychiatric 
outpatient clinic: Effects of 
the treatment. Frontiers in 
Psychology, 6, 980-991. doi: 
10.3389/fpsyg.2015.00980 

Avdelning för 
psykologi. 
Tampere, Finland. 
  

Forskningsfråga
n som studien 
utgick ifrån var 
huruvida dans- 
och 
röresleterapi 
lindrar 
symptomen på 
depression. De 
jämför dans- 
och 
rörelseterapi + 
vanlig 
behandling och 

Personer med 
depression.  
N=33, alla fick 
vanlig 
behandling.  
N=24 kvinnor 
N=9 män 
N=21 
interventionsgr
upp. 
N=12 
kontrollgrupp, 
endast vanlig 
behandling. 
  

Interventionsstu
die med 
manipulation, 
kontroll, ej 
randomisering. 
Dans- och 
rörelseterapi,  8-
12 tillfällen.  
Analys: ANCOVA  
Intrument: 
HADS-A, HADS-
D, SCL-90 och 
CORE-OM. 
  

Godkänd av 
Tammersfors 
Kommun, regional 
styrelse för etisk 
forskningspraxis.  
  
  

Resultaten visade 
att tillsats av 
dans- och 
rörelseterapi  till 
vanlig behandling 
är fördelaktigt vid 
behandling av 
patienter med 
depression. Dessa 
resultat 
uppmuntrar 
användningen av 
kreativa och 
interaktiva 
behandling vid 
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endast vanlig 
behandling.  
  
  

Mellan  20-60 
år. 

Utvärdering efter 
3 månader. 

behandling av 
depression. 

Röhricht, F., Papadopoulos, 
N., & Priebe, S. (2013). An 
exploratory randomised 
controlled trial of body 
psychotherapy for patients 
with chronic depression. 
Journal of Affective 
Disorders, 151, 85–91. 
doi:10.1016/ 
j.jad.2013.05.056 

Avdelning för 
psykiatri. 
Colchester och 
London,  Storbritannie
n. 

Undersöka 
effektiviteten av 
BPT (body 
psychotherapy) 
som behandling 
för personer 
med kronisk 
depression. 

Personer med 
kronisk 
depression. 
N=31  
N=13 kvinnor 
N=18 män 
N=16 
interventionsgr
upp 
N=15 
kontrollgrupp, 
väntelista. 
  
Medelålder 
mellan 47 och 
48 år.  

Randomiserad 
kontrollerad 
studie. BPT i 
smågrupper, 
90min/lektion, 
20 lektioner, 10 
veckor. 
Analys: 
ANCOVA. 
Instrument: 
HAMD, 
Rosenberg Self-
Esteesm Scale, 
MANSA. 
  
Utvärdering 
innan och efter 
intervention.  

Godkänd av North 
East London 
Strategic Health 
Authority Ethics 
Comimittee. 

Resultaten visade 
minskad 
depression och 
minskade 
depressiva 
symptom efter 
BPT i jämförelse 
med 
kontrollgruppen, 
som vid 
utvärdering till 
och med visade en 
liten ökning efter 
av depressiva 
symptom. Det 
rapporterades 
inga signifikanta 
skillnader vad 
gäller självskattad 
självkänsla eller 
livskvalité.  

 


