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_________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Dagens samhälle har förändrats på många sätt och tidsbrist är det gott om. 

Följden blir att samhällets utformning minskar den naturliga fysiska aktiviten och 

tidsbristen minskar den planerade fysiska aktiviteten. Fysisk aktivitet i form av dans har 

visats sig ha många positiva hälsoeffekter som kan förbättra både den fysiska och psykiska 

hälsan. Syfte: Syftet med litteraturstudien är att undersöka olika hälsoeffekter som dans 

kan bidra till på både fysisk, psykisk och social nivå. Metod: Studien är genomförd som en 

litteraturstudie där tio vetenskapliga artiklar använts. Sammanställning, granskning och 

analys genomfördes för att få fram bärande kategorier. Resultat: Studien visar på att dans 

bidrar med flera positiva hälsoeffekter, både på det fysiska och psykiska planet; förbättrad 

hjärtpuls, kondition, självkänsla och kroppsuppfattning. Dans visar också på förbättring av 

den sociala förmågan, kreativitet, gruppkontakt, ökad tillit och som hjälp för personer att 

hantera svåra situationer. Slutsats: Dans är en rolig, hälsosam och anpassningsbar form av 

fysisk aktivitet som passar de flesta. Dansens många positiva hälsoeffekter gör att den 

skulle passa utmärkt som en insats inom vården för att få patienterna att må bättre och få 

en förbättrad läkningsförmåga. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Title: Health benefits of dance – a literature review.  

Department: School of Life Sciences, University of Skövde 
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Author: Sandgren, Ellinore 

Supervisor: Ljungberg, Stina 

Pages: 17 
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Keywords: Dance, health benefits, physical-, psychological- and social health 

_________________________________________________________________________ 

Background: Today's society has changed in many ways and lack of time is a common 

problem. It results in lack of the natural physical activity and the lack of time reduces the 

planned physical activity. Physical activity in the form of dance has been shown to have 

many health benefits that can improve both your physical and mental health. Aim: To find 

out what dance has for health effects on the physical, psychological and social level. 

Method: The study was performed as a literature review where ten scientific articles were 

used. Summarizing and analysis where used to find categories. Results: The study shows 

that dance contributes a large amount of health benefits, both on the physical and mental 

plane; improved heart rate, fitness, self-esteem and body image. Dance also shows 

improvements in social skills, group contact, creativity, increased trust in others and to 

help people to deal with difficult situations. Conclusion: Dance is a fun, healthy and 

adaptive form of physical activity that fits most of the people. The dance benefits makes 

dance as a perfect form to use in nursing, it makes the patients feel better faster but also 

make them have an enjoyable time together with others.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Innehåll 
Inledning ................................................................................................................................ 1 

Bakgrund ................................................................................................................................ 1 

Psykisk ohälsa .................................................................................................................... 2 

Fysisk aktivitet ................................................................................................................... 2 

Dans och hälsa ................................................................................................................... 3 

QALY ................................................................................................................................ 4 

Tidigare forskning .............................................................................................................. 4 

Folkhälsovetenskaplig relevans ......................................................................................... 5 

Syfte ....................................................................................................................................... 6 

Metod ..................................................................................................................................... 6 

Design ................................................................................................................................ 6 

Datainsamling och urval .................................................................................................... 6 

Databearbetning och analys ............................................................................................... 7 

Etiska överväganden .......................................................................................................... 8 

Resultat .................................................................................................................................. 8 

Personlig utvecklig och kreativitet .................................................................................. 10 

Fysisk hälsa och balans .................................................................................................... 11 

Kommunikation och social förmåga ................................................................................ 12 

QALY och stressminskning ............................................................................................. 13 

Sammanfattning av resultatet ........................................................................................... 13 

Diskussion ............................................................................................................................ 13 

Metoddiskussion .............................................................................................................. 13 

Resultatdiskussion ........................................................................................................... 14 

Behovet av vidare forskning ............................................................................................ 16 

Slutsats ................................................................................................................................. 17 

Referenser ............................................................................................................................ 18 



 

1 

 

Inledning  

De senaste åren har befolkningens hälsa förbättrats då bland annat dödligheten i hjärt- och 

kärlsjukdomar har minskat och även personers psykiska hälsa har förbättrats, vilket gjort 

att medellivslängden höjts och även jämnats ut mellan kvinnor och män (Socialstyrelsen, 

2013). Sverige har nationellt sett mycket god hälsa (Världshälsoorganisationen [WHO], 

1998), men enligt rapporten från Socialstyrelsen (2013) rapporterades det in att 25 procent 

av kvinnorna och 14 procent av männen upplever ängslan, oro och ångest och att 31 

procent respektive 22 procent upplever sömnbesvär mellan 2010 och 2011.  

Det finns forskning som visar att fysisk aktivitet, så som dans, har många positiva effekter 

som kan hjälpa personer att må bättre, finna ett inre lugn, minska stressnivån och öka 

välbefinnandet (Selman, Williams & Simms, 2012; Ravelin, Kylmä & Korhonen, 2006). 

Regelbunden dans bidrar med många positiva effekter; främjar den rytmiska motoriken, 

balansen, minnet, känslorna, tillgivenheten, den sociala förmågan och den musikaliska 

upplevelsen (Kattenstroth, Kalisch, Holt, Tegenthoff  & Dinse, 2013). Dansträning har 

också visat förbättra rörligheten, koncentrationsförmågan samt stärker ländrygg, skelettet 

och muskler (Hälsosidorna, 2013b). Dans har även en mycket god effekt som terapi för 

personer med bland annat Parkinsons, demens, överviktiga barn och för de som mår dåligt 

psykiskt (Kattenstroth et. al., 2013). 

Bakgrund 

Enligt en rapport från WHO (1998), Hälsa 21, har Sverige internationellt sett mycket god 

hälsa. Några av punkterna i Hälsa 21 (1998) tar upp bättre psykisk hälsa, hälsosammare 

levnadsvanor och att utveckling av mänskliga resurser för hälsa. Målområde 6, bättre 

psykisk hälsa, innebär bland annat att det psykosociala välbefinnandet ska förbättras och 

att människor på ett bättre sätt ska kunna hantera stress i olika livssituationer.  

Regeringens Mål för folkhälsa (2010) består av 11 målområden där inriktningarna är till 

för att förbättra befolkningens hälsa. Uteblivna insatser inom dessa områden skulle kunna 
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skapa ohälsa bland befolkningen. Sjukfrånvaron på grund av ångest, depression och oro 

ökade under slutet av 1990-talet och visade tillslut att cirka 300 000 personer per dag 

sjukskrevs (Regeringen, 2010). I samma dokument går det även utläsa att under ett år, 

mellan 1999 och 2000, ökade antalet långtidssjukskrivna, på grund av psykiska diagnoser, 

från 18 procent till 23 procent.  

Psykisk ohälsa  

Psykisk ohälsa innebär att en person till exempel upplever oro, ångest, nedstämdhet eller 

depression och ibland inräknas även personens psykiska sjukdom och psykiska 

funktionsnedsättning (Regeringen, 2013a). Naidoo och Wills, (2007) identifierar en god 

psykisk hälsa med att kunna hantera och klara av stressfulla situationer som dyker upp i 

livet. Det finns även forskning som visar på att om en person har en känsla av 

sammanhang (KASAM) ökar förmågan att hantera stressfyllda och svåra situationer 

(Antonovsky, 1987, refererad i Naidoo och Wills, 2007).  

Psykiska problem är idag den största anledningen till varför personer är 

långtidssjukskrivna, hela 40 procent av alla som sjukskriver sig lider av psykiska besvär. 

Ungdomar mellan 16 till 18 år är de som är mest drabbade, en av fyra visas vara drabbad 

och siffran ökar ständigt (Regeringen, 2013b). I den nämnda åldern är det flest flickor som 

uppger psykiska problem; 42 procent känner sig lättirriterade eller på dåligt humör, 35 

procent känner sig nedstämda, 28 procent att har svårt att somna mer än en natt per vecka, 

24 procent uppger ha huvudvärk mer än en gång i veckan, 21 procent känner sig nervösa 

eller oroliga och 15 procent upplever magproblem (FHI, 2009a).  

För de som har lång utbildning visar det sig att psykiska besvär minskar i jämförelse med 

de som har kortare utbildning, vilket är jämlikt mellan kvinnor och män. I allmänhet 

rapporterar även kvinnor i högre ålder mer psykiska besvär än män (FHI, 2009b).  

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet definieras som all rörelse som ökar kroppens energiomsättning (FHI, 

2013b). FHI:s rekommendationer för fysisk aktivitet är minst 30 minuter måttlig intensitet 
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dagligen, vilket innebär till exempel en rask promenad (FHI, 2013c). De senaste åren har 

samhällets utformning förändrats och den naturliga fysiska aktiviteten har därmed minskat 

för befolkningen. Naturlig fysisk aktivitet är både arbete på sin fritid så som 

trädgårdsarbete, promenader och hushållsarbete, samt olika kroppsövningar så som idrott, 

lek, gymnastik och motion (FHI, 2013a) 

Fysisk aktivitet har visats sig hjälpa kroppen att bearbeta och hantera stress, ångest, oro 

och depression, det vill säga förbättra en persons psykiska hälsa. En anledning kan bland 

annat vara för att fysisk aktivitet stärker kroppens immunförsvar, vilket gör att en person 

generellt mår bättre psykiskt (1177, 2013). 

Anledningen till att fysisk aktivitet är en bra och effektiv metod för att hantera stress är att 

en tränad kropp redan är van vid den belastningen kroppen får utstå vid en stressfylld 

situation med tillhörande hjärtklappning och blodtryckstigning (1177, 2012). Vid fysisk 

aktivitet frisätts även en mängd oxytocin, vilket är ett belöningshormon som skapar lugn, 

harmoni, trygghet, förbättrar relationer och minskar stress och ångest. Oxytocin frisätts vid 

till exempel socialt umgänge, yoga och meditation, men också vid beröring så som kramar, 

sex, amning och massage. Hälsoeffekterna oxytocin bidrar med är bland annat förbättrad 

läkningsförmågan, tillväxten hos barn, förbättrad matsmältningen och förstärkt 

immunförsvar (Hälsosidorna, 2013a).  

Dans och hälsa 

Dans kan utspela sig i många olika former men mestadels handlar det om olika rörelser till 

musikaliska rytmer, det kan till exempel vara balett, aerobics, olika pardanser (bugg, salsa, 

tango med mera) och även dansträning, så som Zumba som är en blandning av dans, 

fitness och aerobics. Likväl som vid amning, massage och socialt umgänge så frisätts 

oxytocin vid dans (Hälsosidorna, 2013a). Regelbunden dansträning visar på förbättrad 

kondition, ökad fettförbränning, förbättrad koordinations- och koncentrationsförmåga, 

förbättrad balans och rörlighet samt förstärkt skelett, ländrygg och muskler (Hälsosidorna, 

2013b).  
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QALY 

Quality Adjusted Life Years (QALY) innebär kvalitetsjusterade levnadsår. Det är ett 

begrepp som mäter en persons antal levnadsår med upplevd positiv hälsa. Värdering av 

varje år sker med ett (1) och noll (0), där siffran 1 innebär ett år med full hälsa och siffran 

0 innebär död. QALY kan till exempel användas för att jämföra livskvalité och levnadsår 

för personer med olika sjukdomar men det kan dock finnas svårigheter i hur den 

hälsorelaterade livskvalitén mäts och värderas (Pellmer & Wramner, 2007).  

Tidigare forskning 

Det finns ett flertal studier som visar på att fysisk aktivitet, i form av dans, har många 

positiva effekter som främjar hälsan på flera olika sätt. Enligt Medin och Alexandersson 

(2009) förknippar personer ofta sin känsla av välbefinnande och glädje med hur 

hälsosamma de är.  

Selman, Williams och Simms, (2012) genomförde en studie på ett sjukhus i London där de 

höll yoga och dansklasser för att förbättra patienternas balans, välmående och flexibilitet. 

Yogapassen var 90 minuter och där ingick det även tid innan passet för att lära känna 

varandra.  De såg också till att det fanns paus och extra tid för reflektion, kommunikation, 

glädje och utbyte av upplevelserna under passets gång. Danspasset varade under 60 

minuter och genomfördes både sittande och stående. Alla rörelser genomfördes långsamt 

och med ett max antal repetitioner på varje sida av kroppen. Resultatet visade på att både 

yogan och dansen förbättrade patienternas välmående och deras tankar och funderingar 

kring sin sjukdom minskade. Studien la stor vikt på att de olika passen även skulle vara en 

social sammankomst för deltagarna, vilket speglar Antonovskys (1987, refererad i Naidoo 

och Wills, 2007) tankar kring KASAM.  

Dans påverkar också åldrandet på ett positivt sätt, detta har Kattenstroth et. al., (2013) 

undersökt i en studie som pågick under sex månader. Åldern på kvinnorna var mellan 60 

till 94 år, ingen av deltagarna uppgav någon fysisk aktivitet/dans de senaste fem åren. 

Studien genomfördes på en dansskola, Agilando, vars koncept är att danspassen ska vara 

anpassade så att deltagarna kan dansa utan partner då många kvinnor i Europa, över 60 års 

ålder, bor själva. Upplägget var en timmes danspass per vecka varav 20 minuters 
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uppvärmning och sedan 40 minuters danspass. Under tiden undersökningen pågick 

genomfördes även olika tester. Efter avslutad studie upptäcktes inte bara åldersrelaterade 

förändringar utan även inom kognition, intelligens, koncentration och uppmärksamhet. 

Resultatet visade även på förbättrad reaktionstid, välbefinnande, motorisk prestation och 

hjärtats kapacitet.  

En studie som genomfördes i England av Cook, Ledger och Scott (2003) skapade 

dansprogrammet ”5 Rhythms”. En av forskarna var diagnostiserad med kronisk depression 

och ville undersöka vad dansen hade för hälsoeffekter och om dans kunde hjälpa andra. 

Känslor som upplevdes under passens gång kunde vara att det var roligt, en kraftfull 

upplevelse, en trygg plats att uttrycka sina spontana känslor på, möjlighet att övervinna 

hämningar, blyghet och få bort känslan av att ”sitta fast” i något känslomässigt. Studiens 

resultat visar även att passen bidrog till ökad kommunikation, bättre social förmåga, ökad 

gruppkontakt, tillit och nya vänskaper.   

Folkhälsovetenskaplig relevans 

Dagens samhälle har förändrats på många sätt och den vardagliga fysiska aktiviten har 

minskat, vilket har lett till att sjukskrivningar för psykiska sjukdomar och stressrelaterade 

symtom har ökat (Socialstyrelsen, 2009). I kombination med olika krav från till exempel 

samhället, men främst från sig själv, om saker som ska hinnas med eller om saker som en 

person tror ska vara på ett visst sätt – skapas en stress som på lång sikt kan bli skadlig 

(Fleshner, 2005).  

Bara en del har upptäckt hälsofördelarna med fysisk aktivitet vilket innebär att det 

resultatet som forskning fått fram bör framhävas och göras lättförståeligt och tillgängligt 

för hela befolkningen. Då dans har visat sig ha många bra hälsoeffekter på en persons 

fysiska och psykiska välmående (Cook et al., 2003) skulle uppmuntran till utövandet av 

dans skapa en möjlighet för majoriteten av befolkningen att förbättra sin hälsa inte bara 

kortsiktigt utan även på lång siktigt, oavsett hur deras hälsa ser ut i dagsläget.  
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Syfte 

Litteraturstudiens syfte är att undersöka olika hälsoeffekter som dans kan bidra till på både 

fysisk, psykisk och social nivå. 

 

Metod 

Design  

Att göra denna litteraturstudie har inneburit att systematiskt söka, kritiskt granska och 

sammanställa data i förhållande till det valda syftet. Insamlad data kommer från 

publicerade vetenskapliga artiklar eller rapporter (Forsberg & Wengström, 2008). 

Datainsamling och urval 

Valda inklusionskriterier för litteraturstudien var artiklar om dans, hur dans påverkar 

personers välmående och dansens allmänna hälsoeffekter. Artiklarna som valdes ut var 

publicerade mellan 2003 till 2013, tillgängliga i full text och peer reviewed. Samtliga 

utvalda artiklar var också etiskt godkända.  

 

Exklusionskriterier i genomförd studie var artiklar som var översiktsartiklar och annat 

språk än engelska eller svenska.  

 

Insamlingen skedde via databaserna PubMed och CINAHL, se tabell 1. I sökresultatet 

valdes artiklarna i första hand ut genom rubrikernas relevans, därefter lästes abstrakten för 

att se om artikeln stämde överrens med studiens syfte. Databasernas sökresultat, i relation 

till syftet och inklusionskriterierna, var begränsat vilket gjorde att ett fåtal artiklar valdes 

därigenom. För att hitta fler relevanta artiklar användes istället en så kallad 

”snöbollseffekt”, vilket innebär att med hjälp av en redan vald artikels referenser hitta nya 
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relevanta artiklar att inkludera i studien, se tabell 2. Valda artiklar söktes upp direkt i 

PubMed med hjälp av artikelns titel.  

 

Tabell 1. Översikt över sökta artiklar.  

Databas  Sökord Träffar Lästa abstrakt Lästa artiklar Valda artiklar 

PubMed 

(Medline) 

”dance 

therapy” (full 

text) 

54 17 5 3 

CINAHL  “dance” 

Linked full text 

2003-2013 

peer reviewed 

female 

51 15 8 2 

CINAHL ”women AND 

stress AND 

well-being” 

Linked full text 

2003-2013 

peer reviewed 

female 

2902 6 2 2 

 

 
Tabell 2. Översikt över “snöbollsartiklarna”  

Via artiklarna Funna artiklar 

Hackney & Earhart, 2010 Federici, Bellagamba & Rocchi, 2005 

Belardinelli, Lacalaprice, Ventrella, Volpe & 

Faccenda, 2008 
Kattenstroth, Kalisch, Holt, Tegenthoff  & Dinse, 

2013 

Brown, Martines & Parsons, 2006 

Quin, Frazer & Redding, 2007 

Databearbetning och analys 

Vid bearbetning lästes artiklarna igenom flera gånger, artiklarnas resultat, diskussion och 

slutsats lästes igenom ytterligare några gånger. Därefter ställdes de olika artiklarna upp i en 

tabell med olika kategorier för författare, år, titel, metod, målgrupp, kort sammanfattning 

av resultat och nyckelord (se bilaga 1). Tabellen utvecklades sedan till Tabell 3 som kan 

ses under resultatet, där författare, år, land, antal deltagare, metod, resultat och slutsats 

sammanställdes. För att finna kateoriger som återkom i artiklarna användes tidigare 

sammanställningar, anteckningar och Tabell 3. Kategorierna var då lätta att se och tillslut 

syntes ett mönster i vilka hälsoeffekter dans ger.  

Framtagna kategorier är personlig utveckling och kreativitet, fysisk hälsa/balans, 

kommunikation/social förmåga och QALY/stressminskning.   
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Etiska överväganden 

Då intervjuer och enkäter förekommit i studierna så ska deltagarna fått förståelse över hur 

svaren skall användas i studien och fått vetskapen om att de kan vara anonyma om så 

önskas, alternativt använda sig av ett påhittat namn.  

Artiklarna har granskats var för sig innan de inkluderades i studien, detta för att se att de 

uppfyllde de etiska kraven vilket innebär att deltagandet är frivilligt, identiteter skyddas, 

ingen skada har skett och att studien är etiskt godkänd. I litteraturstudien redovisas alla 

resultat i de valda studierna (Forsberg & Wengström, 2008). 

Resultat 

Resultatet kommer att presenteras utifrån de funna temana i studien. En sammanfattning av 

artiklarna ses i Tabell 3 och i Bilaga 1.  

Tabell 3. Sammanställning av artiklar 

Författare 

och år 

Plats för 

studien 

Antal 

deltagare 

Studiedesign/

metod 

Resultat Slutsats 

Belardinelli, 

Lacalaprice, 

Ventrella, 

Volpe & 

Faccenda 

2008 

Italien  130 Kvalitativ 

metod.  

Förbättrad puls, 

emotionell upplevelse, 

funktionell kapacitet, 

kolesterolnivå, endotel 

system och QALY. 

Studien visar på att 

vals fungerar bra på 

fler olika sätt för de 

med hjärtfel men att 

fler studier krävs och 

då även inom andra 

danskategorier.   

Boswell, 

Hamer, 

Knight, 

Glacoff & 

McChesney 

2007 

USA 13 Kvalitativ 

metod.  

Dans ger en förbättrad 

upplevelse av sig själv, 

mer kontakt med 

vänner, familj och 

bekanta.  

Dans fungerar som 

rehabilitering för de 

som har en 

funktionsnedsättning, 

Bridges 

2004 

USA 6 Kvalitativ 

metod. 

Dans fungerar som 

stöttande, skapade 

balans mellan 

studierna och jobbet. 

Gav deltagarna ökad 

säkerhet på sin 

kunskap i praktiken. 

Vägar till att uppleva 
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Minskad isolation, 

ökad tryggheten samt 

en kunskap om att 

sammankoppla teori 

och praktik. 

inre styrka framkom, 

vilket på främjar 

möjlighet att 

kontrollera stress. 

Brown, 

Martines & 

Parsons 

2006 

USA 10 Kvalitativ och 

kvantitativ 

metod. 

Dans med och utan 

musik aktiverar olika 

nervbanor i hjärnan, 

vilket framkallar olika 

känslor hos deltagarna. 

Studien är gjord med 

professionella dansare 

så inlärningsförmågan 

testades inte. Studien 

ger en ny djupare 

förståelse för hur 

hjärnan arbetar och 

utvecklas hos 

personer som håller 

på med kreativa 

utföranden. 

Federici, 

Bellagamba 

& Rocchi 

2005 

Italien 40 Kvalitativ och 

kvantitativ 

metod.  

En övertygande 

förbättring på balansen 

visades efter avslutad 

studie.  

Studien visar tydligt 

på förbättrad balans. 

Fler studier krävs 

dock för övertygande 

resultat.  

Hackney & 

Earhart 

2010 

USA 39 Kvalitativ och 

kvantitativ 

metod.  

Ökad motivation, 

balans, reaktionstid 

och välmående. 

Dans gav många 

positiva effekter för 

de med Parkinson. 

Fler studier krävs, där 

de även undersöker 

fler olika danser och 

kostnadseffektivitet.  

Holyoake & 

Reyner 

2005 

 

 

England 12 Kvalitativ och 

kvantitativ 

metod.  

Ökad kreativitet, 

kroppskännedom, 

uttryckningsförmåga, 

identitet, 

rörelseförmåga, 

andlighet, tillit till 

andra deltagare och 

känsla/beröring. 

Ett mycket effektiv 

sätt att få ungdomar 

att må bättre både 

psykisk och fysiskt.  

Murrock & 

Madigan 

USA 126 Kvalitativ och 

kvantitativ 

Dans påverkar 

personers utveckling 

Det krävs en trygg 

plats för ett lyckat 
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2008  metod.  och det sociala stödet 

från vänner på ett 

positivit sätt. Främjade 

egen tid och att ta 

hand om sig själv.  

 

genomförande av 

studien och att 

deltagarna är i 

ungefär samma ålder, 

kroppsbyggnad och 

hälsostatus. Studiens 

resultat kan med 

fördel användas vid 

liknade studier. 

Philipsson, 

Duberg, 

Möller & 

Hagberg 

2013 

Sverige 112 Kvalitativ och 

kvantitativ 

metod.  

QALY höjdes hos alla 

deltagare i 

undersökningsgruppen 

Insatsen var både 

kostnadseffektivt och 

hälsosam för 

deltagarna då 

resultatet var 

långvarigt.  

Quin, Frazer 

& Redding 

2007 

England 348 Kvalitativ och 

kvantitativ 

metod. 

Klar förbättring på 

både det fysiska och 

psykiska planet. Ökat 

självförtroende och 

motivation. 

Studien främjar 

nytänkande för 

undersökningar för att 

förbättra ungdomars 

psykiska och fysiska 

välbefinnande. 

Ravelin, 

Kylmä och 

Korhonen 

2006 

Finland 33 

(artiklar) 

Kvantitativ 

metod.  

Dans förbättrar 

personers psykiska och 

fysiska bild av de 

själva och främjar 

möjligheter att 

kommunicera.  

Dans kan med fördel 

användas som 

hälsofrämjande insats 

inom vården.  

 

Personlig utvecklig och kreativitet 

Holyoake och Reyner (2005) genomförde en studie baserad på dansterapi som pågick 

under fem månader på Woodbourne Priory Hospital i England. Deltagarna var ungdomar 

mellan 12 till 18 år som hade fått olika diagnoser, så som depression, anorexi, störd 

kroppsuppfattning och ångest. Resultatet av undersökningen visade tydligt på dansens 

positiva effekter. Patienterna fick ökad kreativitet, kroppskännedom, uttryckningsförmåga, 

förstärkt identitet och ökad tillit till sina medmänniskor (Holyoake & Reyner, 2005). 
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Boswell, Hamer, Knight, Glacoff och McChesney (2007) fick fram liknande resultat från 

sin studie där de behandlade kvinnor och män med någon form av funktionsnedsättning, 

även deras resultat visar på att dans förbättrar deltagarnas kroppskännedom och 

kroppsuppfattning.  

I en studie gjord av Brown, Martines och Parsons (2006) undersökte de hjärnan på djupet 

om hur den aktiveras vid utförandet av argentinsk tango med och utan musik. Studien visar 

hjärnas utveckling i samband med att utföra kreativa aktiviteter, så som dans.  

En finsk studie gjord av Ravelin, Kylmä och Korhonen (2006) sammanställdes flera 

vetenskapliga studier om dans och hälsa. Då framkom många positiva hälsoeffekter som 

dansen bidragit med. De fick fram följande individuella upplevelser och hälsoeffekter; 

dansen bidrog med att återuppleva och bearbeta känslor, hitta nya talanger, energigivande 

och frihet från sociala regler. Dansen visade sig även ge en ny upplevelse av sig själv och 

sin kropp, andligt- och psykiskt välmående och förstärkt självförtroende. Positiva effekter i 

relation till andra människor upptäcktes också, exempelvis ökad social förmåga, 

delaktighet, ökad förståelse till andra och upplevelse av nya känslor. Liknande resultat är 

funna i en studie gjord av Quin, Frazer och Redding (2007) bland ungdomar mellan 11 till 

14 år.  

Fysisk hälsa och balans 

Ökad funktionell kapacitet, stabilisering av hjärtats puls och kolesterolnivå är några av 

dansens positiva effekter som framkom när en studie genomfördes på patienter med 

hjärtfel med hjälp av New York Heart Association (NYHA) (Belardinelli, Lacalaprice, 

Ventrella, Volpe & Faccenda, 2008). I studien fanns tre testgrupper; en dansgrupp som 

dansade tango tre gånger i veckan, en fysisk aktivitet-grupp som tränade annan fysisk 

aktivitet tre gånger i veckan och en sista grupp som inte tränade alls. Dansgruppen och 

fysisk aktivitet-gruppen visade båda tydligt på ovan nämnda hälsoeffekter, dock fanns en 

annan effektivitet i dansen i jämförelse med annan fysisk aktivitet – danspassen utfördes 

under kortare tid och fick samma resultat som annan fysisk aktivitet som utfördes under 

längre tid (Belardinelli et al., 2008).  
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I studien gjord av Quin et al., (2007) som pågick under 10 veckor, med elever i åldern 11 

till 14 som deltagare, fick alla vara med på de veckovisa danspassen som ingick i 

skolhälsan. Störst fokus var på kreativitet, kunskap och inspiration. Eleverna fick ta del av 

uppvärmning, kreativa dansrörelser, utforskning av hälsoaspekter, hur kroppen och hjärtat 

fungerar och vilka fördelar en hälsosam kost bidrar med. Resultatet visade att danspassen 

hade bidragit med förbättringar både på det fysiska och psykiska planet och att deras 

kondition hade förbättrats avsevärt. Dansen visade sig även ge en ökad vilja bland tjejerna 

att vara delaktiga på idrottslektionerna i skolan. Vilket på sikt främjar den allmänna hälsan 

då en aktiv ungdom ökar chansen till att bli en aktiv vuxen (Quin et.al., 2007).  

Vid regelbundet utövande av dans visade sig även deltagarnas balans och rörelseförmåga 

ha förbättras (Hackney & Earhart, 2010; Federici, Bellagamba & Rocchi, 2005; Holyoake 

& Reyner, 2005). 

Kommunikation och social förmåga 

Boswell et al., (2007) studie behandlade personer med någon form av 

funktionsnedsättning, deltagarna var mellan 35 till 55 år. Forskarna som höll i studien hade 

olika specialistområden; träning och sportvetenskap, hälsoutbildning och promotion, 

engelska, återhämtning och fritid. I deras resultat framkom att dans förbättrade förmågan 

att kommunicera och stärkte banden mellan deras familjemedlemar och vänner. Förbättring 

av den sociala förmågan lyfts även fram i en studie av Murrock och Madigan (2008) där de 

undersökt hur kulturell dans och den vardagliga fysiska aktiviteten påverkas av det sociala 

stödet från vänner och familj. Enligt Ravelin et al., (2005) bidrar dansen med positiva 

effekter i relation till andra människor, till exempel; ökad social förmåga, delaktighet, ökad 

förståelse till upplevda känslor och upplevelse av nya känslor.  

Att känna att de kan be om hjälp vid inlärning i skolan, kommunicera med sina 

medmänniskor, undvika isolation och känna en trygghet i att prata med sina nära och kära 

är även dessa några positiva effekter som dans skapar (Bridges, 2004). Effekterna kan 

kopplas ihop med Holyoake och Reyner (2005) som fick fram att personers 

uttryckningsförmåga ökade, likväl tilliten till människor runtomkring sig.  
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QALY och stressminskning 

En studie gjord av Philipsson, Duberg, Möller och Hagberg (2013) genomfördes i en skola 

i Örebro, Sverige. Det var en del av studenthälsan på skolan där dans ingick i den 

veckovisa skolgymnastiken. Det utfördes två danspass per vecka, båda med olika teman. 

Upplägget av passen var uppvärmning, kreativt skapande i grupp, nya danssteg och 

stretching. Fokus var på glädje och inte på vilken nivå de presterade. Resultatet som 

framgick visade på en ökad känsla av att kunna hantera stressfulla situationer och QALY 

ökade hos alla deltagare, vilket även stöds av Belardinelli et al., (2008) om hur dans 

påverkar personer med hjärtfel.  

Sammanfattning av resultatet  

Resultatet av artiklarna visar på att dans är en form av fysisk aktivitet med många positiva 

hälsoeffekter på både det fysiska, psykiska och sociala planet. Hälsoeffekterna kan uppnås 

oavsett personens utgångsläge då studierna behandlat personer med olika sjukdomar, 

diagnoser och åldersgrupper. Studierna har genomförts med hjälp av olika dansformer som 

tango, argentinsk tango, vals och dans som träningspass, vilket alla uppgett ge positiva 

hälsoeffekter. Ur studiernas resultat går det också utläsa att de positiva effekterna kan 

uppnås snabbt under kort tid men kan ha avgörande effekter på den långsiktiga allmänna 

hälsan.  

Diskussion 

Metoddiskussion  

Valet av studiedesign, att göra en litteraturstudie, gjorde arbetet både intressant och svårt 

då tidigare forskning inom dans är väldigt begränsad vilket medförde att arbetet blev något 

mer komplicerat. 

Sökorden har varit relevanta och resulterat i många träffar. Träffarna har inte alltid känts 

relevanta, exempelvis har studier genomförts med dans som medel för de som är eller har 

varit cancersjuka. Eventuella hälsoeffekter skulle troligen kunnat utläsas ur dessa artiklar 
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också, men har ändå valts bort på grund av att det känts för långt bort från det valda syftet 

och inklusionskriterierna. För att få fram ett resultat baserat på endast friska individer så 

skulle detta, nu i efterhand, även varit en av inklusionskriterierna. Vid sökningar har även 

separata ord i sökordskombinationerna visat resultat på artiklar, till exempel ”dance 

therapy” gav både artiklar om dans i olika studier men även terapi kopplades till olika 

former av terapi. Detta gjorde att vissa sökordskombinationer gav allt för många sökträffar, 

så en begränsning fick ske för att få fram relevanta artiklar som gick att inkludera.  

Syftet har fått omformulerats under tidens gång då utbudet av tidigare forskning varit 

begränsat. Resultatet blev att de valda artiklarna fick ha ett annat fokus än vad som var 

idén från början. Det slutliga syftet blev att ta redan på vilka hälsoeffekter dans har på den 

fysiska, psykiska och sociala hälsan, istället för det ursprungliga syftet om hur dans 

påverkar stressnivån och välbefinnandet för kvinnor. Detta var nödvändigt för att få en mer 

öppen och bred kunskap om effekterna samt mer material att arbeta med. Tidigare 

forskning som varit utanför den valda tidsintervallen har däremot inte varit lika begränsad 

men de har fått uteslutas på grund av valda inklusions- och exklusionskriterier.  

Dataanalys och bearbetningen genomfördes genom sammanställande och antecknande 

under tiden artiklarna lästes, vilket skapade en struktur i arbetets helhet och bidrog till att 

det var enkelt att se tillbaka på tidigare anteckningar under arbetets gång (se bilaga 1).  

Resultatdiskussion  

Hälsoeffekter som dans bidrar med är funna på både det fysiska, psykiska och sociala 

planet, hos män och kvinnor. Dans har visats sig ha en stor mängd positiva effekter att 

bidra med, i vissa fall överraskande många. Förvånande nog visas mest resultat på det 

psykiska planet enligt de valda artiklarna.  

Hälsoeffekterna som känns naturliga kopplade till dans, förutom ökad allmän hälsa och 

kondition, är ökad kroppskännedom, rörelseförmåga, energigivande, frihetskänsla 

(Holyoake & Reyner, 2005; Boswell et al., 2007; Ravelin et al., 2006), ökad funktionell 

kapacitet, stabiliserad hjärtpuls (Belardinelli et al., 2008; Kattenstroth et. al., 2013) och 

förbättrad stresshantering (Philipsson et al., 2013; Belardinelli et al., 2008).  
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Det som är positivt med litteraturstudiens resultat är att det har visat sig finnas andra mer 

överraskande och positiva hälsoeffekter på det sociala planet, exempelvis förstärkt kontakt 

med familjen och vännerna, ökad förståelse för andra, mod att be om hjälp, ökad trygghet 

och (Boswell et al., 2007; Murrock & Madigan, 2008; Ravelin et al. 2005; Bridges, 2004; 

Holyoake & Reyner, 2005). Philipsson et al., (2013) fick fram att dansen bidrog till en 

ökad delaktighet, detta såg de genom att flickorna i studien fick en ökad vilja att vara med 

på idrottslektionerna i skolan när dans ingick. Idrotten i skolan är en vanlig plats att bli 

avskräckt på, främst bland flickor, många tror sedan på senare år att all fysisk aktivitet är i 

stil med den som varit i skolan vilket leder till att de lättare avstår från att vara fysiskt 

aktiva. Kan dans vara en lösning för att flickorna ska få ett intresse för fysisk aktivitet i 

tidig ålder så borde detta ses över och på ett eller annat sätt införas på idrottslektionerna i 

skolan.  

När det gäller hälsoeffekterna på den sociala nivån så går det även att se ett klart samband 

mellan KASAM som Antonovskys (1987, refererad i Naidoo & Wills, 2007) beskriver 

med de olika sociala hälsoeffekterna som de kan få genom utövandet av dans. Att dans 

bidrar till en ökad känsla av sammanhang är lättare att förstå nu i efterhand eftersom 

deltagarna i studien, men även personer i samhället, känner att de tillhör en grupp med 

samma intresse; dans. Därigenom får deltagarna i gruppen många nya vänner att dela sina 

upplevelser med och en känsla att det finns personer runtomkring som bryr sig om en. 

Vilket leder till en glädje att umgås, utöva dans och ger harmoni i livet.  

Liknande hälsoeffekter kopplade till KASAM gick även att se i studien av Cook et al., 

(2003) där de fått fram att dansen bidar med förbättrad kontakt med sig själv och andra, 

ökar spontaniteten, uttrycksförmåga, kreativiteten, släppa vardagsproblemen och ge 

frihetskänsla. I den här studien var det många av deltagarna som såg möjligheten att 

fortsätta med dansen som en del av sin vardag, även som hjälpmedel för att kunna koppla 

av och hantera svåra situationer.  

Att deltagarna väljer att fortsätta med dansen i sin vardag och som hjälp att klara av 

vardagshändelser är förståeligt då det bland annat framkommit att oxytocin frisätts vid 

dans och oxytocin skapar, som tidigare nämnt, ett lugn och verkar stressreducerande. På 

kort sikt, men även på lång sikt, höjer detta QALY för alla som utövar dans detta har även 
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Philipsson et al., (2013) och Belardinelli et al., (2008) kommit fram till. QALY innebär ett 

(1) år med upplevd full hälsa. Full hälsa omfattar fysisk, psykisk och social hälsa, här har 

litteraturstudiens resultat visat på att dans främjar en persons hälsa på alla dessa sätt. I och 

med att dans också är en anpassningsbar träningsform så skulle dans vara en utmärkt form 

av fysisk aktivitet för vem som helst i befolkning.  

Negativt med litteraturstudien är att ett flertal av de valda studierna främst haft deltagare 

med någon form av diagnos eller på annat sätt inte mått bra. Det bidrar till att resultatet 

endast är för personer som har en sjukdom och hur deras hälsa förbättras utifrån deras 

utgångsläge. Men detta är även positivt för det ger kunskap om hur dans kan användas som 

en insats inom vården, men det skulle även varit intressant att fått tag i fler artiklar som 

behandlade helt friska personer för att se hur dans förbättrade den ”friska hälsan”.  

Medin och Alexandersson (2009) menar att personer oftast förknippar sin känsla av 

välmående och glädje med hur hälsosamma de är. En sådan känsla kanske inte alltid 

stämmer överens med den riktiga världen, med andra ord kan personen i fråga tycka sig må 

bra psykiskt men egentligen tränar personen inget alls – att de lurar sig själv och tror sig 

vara hälsosam enbart av att mår bra, utan att vara fysiskt aktiv. För de som inte är vana vid 

att röra på sig och har svårt att hitta något som passar de, så skulle dansen kunna vara ett 

väldigt bra sätt att börja vara fysiskt aktiv. Då dans går att anpassa efter sin egen nivå. I 

och med de funna hälsoeffekterna så skulle dansen skapa en riktig känsla av välmående 

och glädje som stämmer överens med hur hälsosam personen är psykiskt men nu även 

fysiskt.  

Behovet av vidare forskning 

Det funna resultatet i den genomförda litteraturstudien är väldigt intressant och givande, 

dansen visar på många positiva hälsoeffekter. Dock krävs mer forskning inom ämnet, 

gärna inom fler olika dansformer, målgrupper och tillstånd. Då den tidigare forskningen är 

begränsad tar även ett flertal av de valda artiklarna upp att vidare forskning behövs för att 

undersöka dansens olika hälsoeffekter samt för att stärka de framkomna resultaten 

ytterligare. 
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Slutsats 

Litteraturstudiens syfte var att undersöka vilka hälsoeffekter dans kan bidra med för 

individer. Det framkomna resultatet var väldigt positivt då det visade sig finnas flera både 

fysiska, psykiska och sociala hälsoeffekter. Det fanns logiska kopplingar mellan dans och 

hälsa så som förbättrad kondition och stabiliserad hjärtpuls. Men även att genom dans 

kunna utvecklas som person oavsett sitt utgångsläge, bli bättre på att kommunicera och få 

ökad tillit till personer i sin omgivning. Resultatet visar även på ökad kreativitet, glädje, 

QALY och ökad förmåga att hantera jobbiga och stressfulla situationer.  

Trots att antalet artiklar om dans och dess hälsoeffekter varit begränsat inom den valda 

tidsintervallen och ämnet så framkom ändå många positiva effekter och många av de var 

överraskande. Resultatet visar på att dans är en väldigt bra, lättsam och anpassningsbar 

form av fysisk aktivitet som passar de flesta. Dans skulle passa bra som en insats i 

samhället för att uppmuntra befolkningen till utövandet av dans, för både män och kvinnor. 

Oavsett hur en persons utgångsläge ser ut så kommer det ske många olika positiva 

förändringar på det fysiska, psykiska och sociala planet som gör att personen mår bättre på 

både kort och lång sikt.  

I ett flertal artiklar användes dans inom vården för patienter med bland annat Parkinsons, 

demens, hjärtfel och störd kroppsuppfattning. Deras resultat visar på att dans skulle vara en 

bra insats inom vården för att få personer att må bättre, utvecklas, känna en känsla av 

sammanhang och läka snabbare. Dans skulle även vara en bra insats i skolan för att främst 

öka flickornas vilja att delta, vilket på sikt leder till att de gillar att vara aktiva och ökar 

också chansen att de är fysisk aktiva som vuxna.  
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Bilaga 1.  

Tabell 4. Sammanställning av artiklar enligt ”Dianas tool”.  

Titel Författare År Metod Målgr

upp 

Resultat Nyckelord 

“Dance of 

Disability and 

Spirituality”  

 

Boni Boswell, 

Michael 

Hamer, 

Sharon 

Knight, Mary 

Glacoff, Jon 

McChesney 

2007 Kvalitativ 

metod.  

35-

55år, 

kvinnor 

och 

män, 

någon 

nedsättt

ning 

/hinder 

Dans ger en 

förbättrad 

upplevelse av sig 

själv, mer kontakt 

med vänner, familj 

och bekanta. 

Dans, social 

förmåga 

“Moving body 

and mind” 

 

Dean-David 

Holyoake,  

Charlotte 

Reyner 

2005 Kvalitativ och 

kvantitativ 

metod.  

12-18 

år, 

ungdo

mar 

 

ökad kreativitet, 

”embodiment”, 

uttryckningsförmåg

a, identitet, 

rörelseförmåga, 

andlighet, tillit till 

andra deltagare och 

känsla/beröring.  

Dansterapi, 

ungdomar, 

sjukhus, 

tillit/välmåend

e 

“Accessing 

Inner Strengths 

While Training 

to Counsel and 

Facilitate 

Healing in 

others” 

Laurel Bridges 2004 Kvalitativ 

metod  

20-49 

år, 

kvinnor

,  

Dans fungerar som 

stöttande, skapade 

balans mellan 

studierna och 

jobbet. Minskad 

isolation, ökad 

tryggheten samt 

sammankoppla 

teori och praktik.  

Dansterapi, 

psykologi, 

andlighet, 

välbefinnande

, inre styrka 

“Effects of 

dance on gait 

and balance in 

Parkinson 

Disease: A 

comparison of 

partnered and 

non-partnered 

dance 

movement” 

Madeleine E. 

Hackney,  

Gammon M. 

Earhart 

2010 Kvalitativ och 

kvantitativ 

metod 

40 + år, 

Parkins

on 

 

Ökad motivation, 

balans, reaktionstid 

och välmående.  

Parkinson, 

dans, tango, 

välmående 

“Self-efficacy 

and social 

support as 

Mediators 

between 

culturally 

specific dance 

and lifestyle 

physical 

activity” 

Carolyn J. 

Murrock, 

Elizabeth 

Madigan 

2008 Kvalitativ och 

kvantitativ 

metod. 

35 + år, 

Afroam

erikans

ka 

kvinnor 

Dans påverkar ens 

utveckling och det 

sociala stödet från 

vänner på ett 

positivit sätt. 

Främjade egen tid 

och att ta hand om 

sig själv.  

 

Kvinnor, 

fysisk 

aktivitet, 

kulturell dans 

”Cost-utility 

analysis of a 

dance 

Anna 

Philipsson, 

Anna Duberg, 

2013 Kvalitativ och 

kvantitativ 

metod.  

13-18 

år, 

tjejer, 

QALY höjdes hos 

alla deltagare i 

undersökningsgrup

Tonåringar, 

dans, stress, 

QALY 
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intervention for 

adolescent girls 

with 

internalizing 

problems” 

Margareta 

Möller, Lars 

Hagberg 

 uppleve

lse av 

stress 

pen 

”Dance-based 

therapy to 

decrease fall risk 

in older 

persons”  

Ario Federici, 

Silvia 

Bellagamba,  

Marco B.L. 

Rocchi 

2005 Kvalitativ och 

kvantitativ 

metod.  

58-68 

år, 

kvinnor 

och 

män 

En övertygande 

förbättring på 

balansen visades 

efter avslutad 

studie.  

Dans, balans, 

äldre  

”The health 

benefits of 

creative dance: 

improving 

children’s 

physical and 

psychological 

wellbeing” 

Edel Quin, 

Lucy Frazer, 

Emma 

Redding 

2007 Kvalitativ och 

kvantitativ 

metod.  

11-14 

år, 

tjejer 

och 

killar, 

skolbar

n 

Klar förbättring på 

både de fysiska och 

psykiska planet. 

Ökat 

självförtroende och 

motivation. 

Dans, 

skolbarn, 

fysiskt och 

psykiskt  

”The neural 

basis of human 

dance” 

Steven Brown, 

Micheal J. 

Martines, 

Lawrence M. 

Parsons 

2006 Kvalitativ och 

kvantitativ 

metod.  

19-46 

år, 

kvinnor 

och 

män. 

Dans med och utan 

musik aktiverar 

olika nervbanor i 

hjärnan kopplat till 

olika känslor 

Hjärnan, dans, 

tango, kvinnor 

och män. 

“Waltz dancing 

in patients with 

chronic heart 

failure”  

Romualdo 

Belardinelli, 

Francesca 

Lacalaprice, 

Chiara 

Ventrella, 

Loretta Volpe, 

Ernesto 

Faccenda 

2008 Kvalitativ 

metod. 

48-70 

år, män 

och 

kvinnor

, 

hjärtfel.  

Förbättrad puls, 

funktionell 

kapacitet, 

kolesterolnivå och 

QALY. 

Dans, vals, 

hjärtfel, 

sjukhus, män 

och kvinnor 

“Dance in 

mental health 

nursing: a 

hybrid concept 

analysis”  

Teija Ravelin, 

Jari Kylmä, 

Teija 

Korhonen. 

2006 Kvantitativ 

metod.  

33 

vetensk

apliga 

artiklar  

Dans förbättrar 

personers psykiska 

och fysiska bild av 

de själva och 

främjar möjligheter 

att kommunicera. 

Dans, psykisk 

och fysisk 

förbättring, 

ökad 

kommunikatio

nsförmåga.  

 


