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”Det är en så häftig upplevelse” 
En studie om dans och demens 
 

 

"It is an awesome experience"  
A study on dance and dementia 



 



 

Förord 
Eftersom att jag själv dansar och undervisar i dans har jag sedan jag började socionomutbild-

ningen haft en önskan om att kombinera dessa områden, dans och socialt arbete.  

 I Linköping kommun har dans används som aktivitet inom demensvården de senaste tio 

åren. ”Det är en sådan häftig upplevelse” säger Eva-Lena Lundberg och Annelie Gullström 

som är ansvariga för arbetet när de beskriver hur dansen används i verksamheten. Jag har känt 

på samma sätt när jag som danshandledare har sett tonåringar ställa sig längst bak i danssalen 

och i slutet av terminen ställer de sig längst fram på scenen. På vägen dit har de samarbetat 

och uppmuntrat varandra. Jag har sett nyanlända flyktingungdomar från olika länder samarbe-

ta kring en koreografi och tillsammans uppträda. Detta väcker tankar hos mig angående soci-

alt arbete och vad som är i fokus för socionomens verksamhet. Kanske fokuserar vi på de 

kognitiva aspekterna och glömmer bort samspelet med kroppen. Att se människan som en 

helhet, det är en häftig upplevelse.  

 Jag vill här även rikta ett tack till min handledare, Johan Gärde, som förutom akademisk 

kunskap har bidragit med en stor portion entusiasm och inspiration. 



 

Sammanfattning 
Syftet med studien är att öka kunskap om dansen betydelse inom demensvården. Studien är 

baserad på en översikt över befintlig litteratur inom ämnena dans och demens. Litteraturstudi-

en kompletteras även med en intervju, ett exempel från demensvården i Linköpings kommun. 

Resultaten kommer att presenteras under tre huvudteman; psykologiska effekter, fysiologiska 

effekter och sociala effekter av dansens betydelse inom demensvården. Senare är analysen 

baserad på samma övergripande teman och kommer att analyseras utifrån teorier om livskva-

litet och symboliska interaktionism.     

 

Nyckelord: Dans, demens, kommunikation och livskvalitet. 

 

Abstract 
The aim of this study is to raise knowledge about the meaning of dance as an intervention in 

the care of people with dementia. The study is based on an overview of the existing literature 

on the subjects dance and dementia. The study also gives an example from the care of people 

with dementia in the county of Linköping. The results will be presented within three main 

themes; psychological effects, physiological effects and social effects by the using of dance in 

the care of people with dementia. Later on the analysis is based on the same main themes that 

will be analyzed by the theories about quality of life and symbolic interaction.  

 

Keywords: Dance, dementia, communication and quality of life. 
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Inledning  
Ett övergripande syfte med denna studie är att definiera dans i relation till socialt arbete. Mer 

specifikt är det demensvården som är i fokus. Eftersom demenssjukdomen påverkar indivi-

dens psykiska, fysiska samt sociala funktioner tänker jag mig att dansen kan fylla en tydlig 

funktion (Skog, 2009, s.23). Den forskning som finns inom dans är vanligtvis utifrån ett dans, 

danspedagogiskt, koreografiskt, dansterapeutiskt, psykoterapeutiskt, eller medicinsk perspek-

tiv. Jag har en förhoppning om att bidra med ett perspektiv utifrån socialt arbete. I Social-

tjänstlagen (2001:453) 5:4 står det beskrivet att;  
 

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna 
välbefinnande. Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo 
självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med 
andra (Lag om ändring i Socialtjänstlagen, 2010:427). 
 

 Att känna välbefinnande och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra är 

vad jag upplever genom dansen, kan det vara så att även personer med demens kan uppleva 

det så? Demenssjukdom leder ofta till att personens förmåga till initiativ till och genomföran-

de av daglig aktivitet försämras. För att motverka detta rekommenderar Socialstyrelsen, i sina 

nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom, deltagande i aktiviteter som 

exempelvis dans. Syftet med dessa aktiviteter är bland annat att skapa struktur i vardagen, 

skapa en känsla av tillhörighet, erbjuda en personlig sfär och stödja upplevelsen av vem man 

är (Socialstyrelsen, 2010, s.28). 

 Nationalencyklopedin (ne.se, 2011-04-11) definierar dans som rörelse till rytm och melodi, 

rörelser som ges en speciell form och utförs i en viss tid och i ett visst rum. Ordet dans har ett 

ursprung i flera språk. Det germanska ordet danson betyder att sträcka. Det tyska ordet tanz 

som härstammar från ett gammalgrekiskt ord tan betyder spänning, att vara fylld av energi. 

Dansen är rörelse och rytm och i vardagen lever vi med och mellan rytmerna; hjärtat, and-

ningen och dygnets. Rörelser för oss vidare, utan rörelse inget liv (Thulin, 2007, s. 43). Förut-

om ordbokens definition är dans ett ord som väcker känslor och associationer. För många för-

knippas dans med något positivt, andra känner obehag medan vissa är likgiltiga inför det 

(Thelin, 2008, s.18). Dans benämns ofta som kommunikation bortom orden, en kommunika-

tion utåt men även inåt. Dans är både intryck och uttryck, genom att se på dans kan männi-

skan bli berörd och genom att dansa kan hon uttrycka sig (Nyström, 2002, s.36). Numera har 

dansen ett brett användningsområde med olika syften. Den senaste tiden har dansen även in-

tagit en plats i den medicinska och psykiatriska vården (Thelin, 2008, s.18). Detta leder oss in 

på demensvården men först ett stycke om några ytterligare aspekter av dans. 
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 Dans utförs oftast i grupp, exempelvis i en kvällskurs inom ett studieförbund. En sådan 

grupptillhörighet kan innebära exempelvis gemenskap, trygghet, samarbete och empati vilket 

kan leda till ökat självförtroende och självkänsla. Men gruppen kan även få en motsatt effekt 

om inte individen innesluts (Svedberg, 2003, s.109-110). 

Bakgrund 

Demens 

Diagnos 

Vid många sjukdomar kan ett blodprov säkerställa diagnosen men vid demens krävs flera un-

dersökningar och bedömningar som följer den internationella kriteriemanualerna DSM4 

(American Psychiatric Association, 1994). Demens enligt sjukdomsregistret DSM4 innebär en 

nedsättning av flera kognitiva funktioner, exempelvis genom nedsatt minne. Följande är de-

menskriterierna för att kunna ställa en diagnos:  

• Minnesstörning (obligatoriskt). 

• Åtminstone et av följande symtom: Anomi, ordglömska. Afasi, svårigheter med att 

forma tankar i ord. Apraxi, oförmåga att exempelvis klä sig, borsta tänderna trots full 

rörlighetsförmåga. Agnosi, bristande förmåga att känna igen föremål, exempelvis kan 

en individ med demens vara hungrig och titta på en tallrik med mat men förstår inte att 

det är mat. 

•  En nedsättning av verkställande och utövande funktioner som exempelvis planera, or-

ganisera, rangordna och tänka abstrakt.  

• Nedsatt arbets- eller social förmåga 

Vanliga symtom vid demens är oro, ilska och aggressivitet och ibland används begreppet 

BPSD som en förkortning av beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom 

(Skog, 2009, s.215). Det är viktigt att betona att detta är symtom, alltså ett beteende som har 

en betydelse för individen med demens. Ett symtom som störande beteende kan uppfattas som 

just störande för personal och anhöriga men är för den sjuke ett försök till kommunikation 

(a.a. s. 86).  

 Demenssjukdomarna brukar delas in i två huvudgrupper. De primära demenssjukdomarna, 

exempelvis Alzheimers sjukdom och frontallobsdemens, orsakas av en kontinuerlig nedbryt-

ningsprocess i hjärnan. En nedbrytning som drabbar neuronen och celler i det centrala nervsy-

stemet. Sekundära demenssjukdomar orsakas av en mängd olika sjukdomar som exempelvis 

hjärnblödning, vitamin B12-brist eller alkohol- eller annat drogmissbruk. Demensutveckling-

en sker alltså sekundärt till dessa sjukdomstillstånd. Ett exempel är vaskulär demens som or-
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sakas av hjärnblödning (Skog, 2009 s. 28). Demenssjukdomen har tre olika stadier som av 

Socialstyrelsen (Socialstyrelsen 2010, s.14) benämns som mild, måttlig och svår. Sjukdoms-

perioden kan variera från några månader till 10-20 år (Skog, 2009, s.26). En vanlig beräkning 

är att 8-10 % av befolkningen över 65 år lider av demens. Även medelålders och yngre kan 

drabbas av demens men före 65 års ålder är det bara 1 % av befolkningen som drabbas. Anta-

let äldre i världen förväntas öka från drygt 600 miljoner år 2000 till 2 miljarder år 2050. Anta-

let demenssjuka beräknas öka från drygt 25 miljoner till ca 115 miljoner under samma period 

(a.a. s. 19-20).  

Behandling 

Vid Alzheimers sjukdom finns läkemedel som kan bromsa sjukdomen men inte bota den 

(Skog, 2009, s.51). När kroppen åldras bryts vävnad ner och funktioner avtar. Som all annan 

vävnad så drabbas även nervceller och transmittorsystem av åldersförändringen. Vid ”nor-

malt” åldrande räknar man med att ca 30 % av aktiviteten minskar. Men vid demens sker en 

mer omfattande nedbrytning av nervcellerna. Cellens utskott bryts av och kontaktytan mellan 

synaps och nervcellskropp förtvinar vilket innebär att impulser inte längre kan fortledas. De 

läkemedel som finns för Alzheimers sjukdom försöker öka halten av transmittorsubstanser i 

synapsen och på så vis förbättra fortledningen av impulser (Skog, 2009, s. 39).  Läkemedlen 

verkar även genom att minska nedbrytningen av signalsubstanser vilket bidrar till att bromsa 

demenssymtomen (a.a. s. 51).    

 Läkemedel är alltså bara en liten del av behandlingen vid demens. Det går som regel inte 

att bota demenssjukdom, att vårda individer med demens handlar därför om så mycket mer. 

Hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens uppgift blir att lindra symtom och kompensera de 

funktionshinder personen drabbas av och på så vis underlätta vardagen och ge en god livskva-

litet (Socialstyrelsen, 2010, s. 12). Socialstyrelsen rekommenderar därför bland annat person-

centrerad omvårdnad, multiprofessionellt teambaserat arbete, dagverksamhet, särskilt boende, 

anhörigstöd, aktiviteter, fysisk träning och hjälpmedel som viktiga delar i demensvården (a.a. 

s.5-6) 

Dans 

Det finns en mängd olika dansstilar så som balett, jazz, modern och nutida dans, streetdance 

med alla dess inriktningar, sällskapsdanser så som bugg, lindyhopp, vals och foxtrott och det 

finns en mängd olika kulturella danser.  Dans används även som en terapiform och inom 

dansterapin kan de olika dansstilarna användas i terapeutiskt syfte (Grönlund, 1999, s. 57). 
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Den afrikanska dansens rytmer är exempelvis vanligt förekommande inom dansterapin. Men 

nedan följer information om sällskapsdans och dansterapi som är av relevans för denna studie.  

Sällskapsdans 

Danserna vals, foxtrott, tango och bugg var de vanligaste under 40- och 50-talet och Folkpar-

kerna var en mötesplats där det dansades. Ofta delades dansbanorna upp i en dansbana för 

gammeldans, vals schottis och hambo, och en modern dansbana där det dansades foxtrott och 

tango (Gullström och Lundberg, 2009, s.16).  

Dansterapi 

Människan har i alla tider och i alla kulturer uttryckt sig genom konsten, ofta i helande pro-

cesser. Det vi idag kallar konst i terapeutisk behandling är alltså inget nytt eller konstigt utan 

en väl beprövad och utarbetad metod. De konstnärliga terapierna har alltså en lång historia 

men som professionell behandlingsform är de relativt nya (Alm, Grönlund & Hammarlund, 

1999, s.8). Under andra världskriget i arbetet med de krigsskadade soldaterna gjorde en rad 

nya behandlingsformer entré i den psykiska vården. Resultaten av läkemedel och traditionell 

verbal terapi var nedslående vilket ledde till införandet av konstnärliga aktiviteter. Till en bör-

jan endast som aktivitet för att sysselsätta patienterna men när läkarna uppmärksammade de 

positiva effekterna användes bild, dans och musik i behandlingen. Konsten öppnade patien-

terna för kontakt och gjorde dem mottagliga för verbal terapi längre fram (Grönlund, 1999, 

59).  

 American Dance Therapy Association (ADTA) har utformat en definition för dansterapi 

som används världen över ”Dansterapi är det psykoterapeutiska användandet av dans och rö-

relse som en process vilken främjar individens känslomässiga och fysiska integritet.” (Grön-

lund, 1999, 57). I dansterapin kan man använda sig av de olika dansstilarna som är beskrivna i 

stycken ovan om dans, men vanligast är improvisation. Men även vanliga rörelser som att gå, 

springa eller rulla över golvet förekommer som övningar i dansterapin. För att täcka in detta 

bredare användningsområde är den internationella termen numera dans- och rörelseterapi. 

Men eftersom det är en lång term så väljer de flesta av praktiska skäl att bara använda benäm-

ningen dansterapi (a.a. s. 57). 

 Dansterapi används runt om i världen i arbete med alla åldersgrupper i individuell behand-

ling och i grupp. Dansterapi används i behandlingen för exempelvis borderline- och psykospa-

tienter, individer med ätstörningar, människor som utsatts för övergrepp, individer med funk-

tionsnedsättningar och krigsflyktingar. En vanlig fråga angående dansterapi är om man måste 

kunna dansa för att kunna gå i dansterapi. Svaret är nej då det inte handlar om dans i traditio-
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nell mening (Thelin, 2008, s. 25). Syftet är inte att lära sig koreograferade steg och att utföra 

en vacker dans. Det är processen som är det viktiga, att hitta sitt rörelseuttryck, att hitta den 

egna spontana dansen (Grönlund, 1999, s. 57).  

Problemformulering 

Socialstyrelsen nationella riktlinjer, för vård och omsorg vid demenssjukdom, rekommenderar 

dans som aktivitet (Socialstyrelsen, 2010, s.28). Att skapa en meningsfull vardag och lyfta 

fram det friska är aktuella ämnen inom demensvården (socialstyrelsen.se, 2010-04-05). Detta 

har även sin grund i lagen då vi som arbetar inom socialt arbete uppmanas att utveckla enskil-

da och gruppers egna resurser (Socialtjänstlagen 2001:453, 1:1).  

 En kognitiv funktionsnedsättning vid demenssjukdom är exempelvis försämrad kommuni-

kationsförmåga. Psykologiska symtom kan exempelvis vara depression, ångest och aggressi-

vitet. Ett Fysiskt symtom kan vara stelhet (Skog, 2009, s.23). Dansen aktiverar flera fysiska 

komponenter så som koordination, balans, rörlighet, kondition och muskelstyrka (Klungland 

& Bø, 2008, s.113). Det finns även studier på att fysisk aktivitet såsom dans kan reducera 

depression samt påverkar de kognitiva funktionerna som bland annat uppmärksamheten, min-

ne och kommunikationsförmågan (Helbostad, Taraldsen & Saltvedt, 2008, s. 275). 

 Dans rekommenderas av Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2010, s.28) och det är en aktivi-

tet som används runt om i landet inom demensvården. Men Socialstyrelsen skriver samtidigt 

att det vetenskapliga underlaget är svagt (a.a. s. 29). Litteraturen på området är relativt gam-

mal och begränsad i antal, det finns ett glapp mellan teori och praktik.  

Syfte 

Att öka kunskapen om dansens betydelse inom demensvården. 

Frågeställningar 

1. Vad säger litteraturen respektive tidigare forskning om dansens betydelse inom demensvår-

den? 

2. Hur använder Linköpings kommun dans inom demensvården? 
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Disposition 

Uppsatsen innehåller fem huvudkapitel; Metod och material, tidigare forskning, teoretisk för-

ankring, resultat och analys. 

 I det första kapitlet redovisar jag hur jag gått till väga för att genomföra denna studie. Jag 

presenterar mitt urval och diskuterar kring validitet och reliabilitet. Här för jag även ett etiskt 

resonemang kring olika ställningstaganden i studien. 

 I det andra kapitlet presenterar jag tidigare forskning som angränsar till denna studies äm-

nen dans och demens. Den forskning som presenteras behandlar ämnen som åldrande, tid, 

rum, kropp, värdighet samt socialt och aktivt liv. 

 I det tredje kapitlet presenterar jag de teorier som sedan kommer användas i analysen av 

resultatet. Dessa teorier är symbolisk interaktionism (Engdahl & Larsson, 2006 och Månson, 

2007) och teorier om livskvalitet (Brülde, 2003 och Nordenfelt, 2004). 

 I det fjärde kapitlet redovisar jag resultatet av min litteraturstudie. Genom tre teman nämli-

gen; psykologiska effekter, fysiska effekter och sociala effekter, redogör jag för dansens bety-

delse inom demensvården.  

 I det femte kapitlet analysera jag resultatet utifrån mina valda teorier och utifrån tidigare 

forskning. Jag för sedan en diskussion kring resultatet och analysen utifrån syfte och fråge-

ställningar och avslutar med att redovisa förslag på framtida forskning. 
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Metod och material 
Denna studie bygger på en kvalitativ metod och ett induktivt arbetssätt.  Ett övergripande mål 

för kvalitativ forskning är att nå insikt om fenomen och situationer i individens sociala verk-

lighet. I kvalitativ forskning är livsvärld ett centralt begrepp som syftar till att söka en djupare 

insikt om hur människan anpassar sig till sin livssituation, exempelvis hur det kan vara att 

leva med en demenssjukdom (Dalen, 2008, s.11).  

 Denna studie bygger på en litteraturstudie samt en intervju med två personer för att ge ett 

exempel från verkligheten, hur dans används inom demensvården. Min studie bygger som sagt 

på en intervju där jag hade förberett tre teman med eventuella underfrågor. Intervjuformen 

hade därför en låg grad av standardisering och strukturering, vilket innebär att jag ställde öpp-

na frågor som informanten fick tolka och utifrån dennes svar ställdes fördjupande processfrå-

gor (Trost, 2005, s. 19 och Olsson & Sörensen, 1999, s. 81). Syftet med en litteraturstudie är 

att utveckla och fördjupa kunskaperna inom ett ämne utifrån den kunskap som redan finns i 

befintliga texter (Dahlborg Lyckhage, 2006, s.17). Litteraturstudien bygger på att ta reda på 

forskning inom det valda området för att få en uppfattning om vad som har studerats och vilka 

metoder och teoretiska utgångspunkter som använts (Friberg, 2007, s. 115). I det induktiva 

arbetssättet används data som utgångspunkt för att formulera en teori eller en del av en teori 

(Watt Boolsen, 2007, s. 26). Den forskningsdesign jag valt beskrivs bäst utifrån den explora-

tiva. En studie som är explorativ beskriver händelseförlopp och relationer mellan fenomen. 

Den syftar till att ta reda på orsakssamband och nå så mycket kunskap som möjligt inom pro-

blemområdet (Olsson & Sörensen, 1999, s. 29). 

Urval 

Intervjupersoner 

Inför denna studie har jag varit lyhörd för information inom områdena dans och demens. I 

något sammanhang hörde jag talas om att i Linköpings kommun används dans i verksamheten 

för individer med demens. Vid starten för denna studie, den 15 mars 2011, sökte jag på inter-

netsidan Google på sökorden dans + äldreboende + Linköping. Som första sökträff fick jag en 

länk till boken Bjud upp till dans (2009) som vänder sig till vårdpersonal som möter olika 

målgrupper inom vård och omsorg. Boken grundar sig på olika FoU projekt där dans har an-

vänds i grupper från olika demensboende i Linköpings kommun. Den 17/3 kontaktade jag 

Annelie Gullström via e-post då hennes namn stod som en av två ansvariga för boken. Den 
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21/3 fick jag svar från Annelie Gullström och den 23/3 beställer jag boken och ber om tips på 

intervjupersoner. Jag frågar efter personal på demensboendena i Linköpings kommun som 

arbetat med dans tillsamman med individer med demens. Annelie Gullström svarade att hon 

och hennes medförfattare Eva-Lena Lundberg gärna ställer upp på en intervju. Jag har alltså 

inte gjort ett slumpmässigt urval utan valt typen informantintervju, intervjupersonerna har 

valts med tanke på att de kan tänkas veta mycket om det valda ämnet (Anders Kassman, 

muntlig kommunikation, 2011-03-16). Sedan valde jag att använda den FoU-rapport, som 

mina två informanter är författare till, som del i min litteraturstudie. Annelie Gullström är 

kulturarbetar inom äldreomsorgen i Linköpings kommun och Eva-Lena Lundberg jobbar på 

ett demensboende och är demensvårdsutvecklare i kommunen vilket innebär att hon handleder 

och utbildar personal inom äldreomsorgen. 

Litteratur 

För att finna relevant litteratur har jag sökt på libris.kb.se, en nationell söktjänst för forsk-

nings-, universitets- och högskolebibliotek. Jag har gjort tre olika sökningar, först utifrån sök-

ordet dansterapi, en andra sökning utifrån demens och en tredje sökning utifrån dans + de-

mens. Utifrån den litteratur jag fann relevant stämde jag av de olika referenslistorna och fann 

central och aktuell litteratur. Utifrån sökorden dance therapy + dementia sökte jag efter veten-

skapliga artiklar på databaserna AgeLine, AMED, CINAHL plus with fulltext, Cochrane Lib-

rary, MEDLINE with fulltext, PsycInfo, PubMed och SOCINDEX Fulltext. Jag markerade 

rutorna för full text och peer reviewed. På flera av databaserna återkom samma artiklar som 

också visade sig vara de mest relevanta utifrån rubrik, abstract och årtal. American Dance 

Therapy Associations är den ledande organisationen inom dansterapi och på deras hemsida 

redovisar de forskning inom området dansterapi (Grönlund, 1999, s.64). Där fann jag en av 

mina artiklar (Dayanim, 2009) till denna litteraturstudie. För att utöka och komplettera min 

litteraturstudie sökte jag via MEDLINE with fulltext igenom de internationella tidsskrifterna 

inom äldreområdet exempelvis Journal of Gerontological Social Work. Jag ville ha en aktuell 

artikel och sökte därför igenom alla nummer från 2011. Detta resulterade i att jag hittade en 

artikel från 2011 som handlar om psykosociala behandlingar av oro vid demenssjukdom (Mc 

Clive-Reed &  Gellis, 2011).  

 Se bilaga 1 för matris över slutgiltigt urval av artiklar till litteraturstudien. Där redovisas 

likheter och skillnader i litteraturens syfte, metod och resultat som är av betydelse för denna 

studies resultat. Men här vill jag förtydliga vissa likheter och skillnader. De sex studierna som 

är i fokus för min litteraturstudie är en avhandling som har studerat dansterapi med individer 
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med demens, en FoU-rapport och två artiklar som har studerat sällskapsdans i demensvården, 

en artikel handlar om rörelseterapi (se stycket om dansterapi i bakgrunden för vidare förklar-

ing) samt en artikel som belyser psykosociala behandlingar i demensvården så som ljusterapi 

och musikterapi. Avhandlingen och FoU-projektet är av svenska författare. Två av artiklarna 

är av svenska författare men skrivna på engelska och publicerade i internationella tidsskrifter. 

Två artiklar är amerikanska och publicerade i internationella tidsskrifter. Den äldsta artikeln 

är ifrån 1998 och den nyaste publicerades i år, 2011. Ytterligare en skillnad är forskarnas bak-

grund. Avhandlingen är skriven av en dansterapeut medan FoU-projektet är skrivet av en kul-

turarbetare och en undersköterska, vilka även var informanter i min intervju. Att jag endast 

har sex stycken föremål för litteraturstudien kan tyckas lite. Men med tanke på att dans inom 

demensvården är ett smalt ämne och att sökningen efter vetenskaplig litteratur gav litet resul-

tat är antalet föremål i litteraturstudien relevant i förhållande till ämnesvalet. Jag vill även 

poängtera att en intervju är gjord och på så vis kompletterar resultatet. Dock är det samma 

personer som står bakom FoU-rapporten som har intervjuats vilket kan göra att deras röst är 

framträdande i resultatet.  

Bearbetning av materialet 

I min bearbetning av materialet har jag följt Fribergs (2007, s. 117) metod för en litteraturstu-

die. Det första steget handlar om att skaffa sig ett helikopterperspektiv och det andra steget 

handlar om att avgränsa ett urval. Därefter granskas den valda litteraturens kvalitet och över-

gripande områden identifieras. Texterna bör läsas ett flertal gånger, vilket jag har gjort, och 

därefter söka likheter och skillnader med fokus på exempelvis metod och resultat. Därefter 

presenteras detta som teman (Friberg, 2007, s. 122). Jag valde att fokusera på likheter och 

skillnader i resultaten som jag redovisade under tre olika teman, nämligen psykologiska effek-

ter, fysiska effekter och sociala effekter. Citaten som är hämtade ifrån min intervju är med 

försiktighet redigerade från talspråk till skriftspråk för att underlätta för läsaren. Endast ett 

fåtal utfyllnadsord har tagits bort, utan att citatens innebörd har förändrats. När citat är tagna 

mitt i en mening eller bara halva meningen redovisas används […] för att visa på detta. 

Metoddiskussion 

Utifrån studiens syfte, att öka kunskapen om dansens betydelse inom demensvården och ut-

ifrån studiens frågeställningar har vårdtagaren och vårdgivaren hamnat i fokus. Ett ytterligare 

intressant perspektiv hade varit de anhörigas, chefernas eller politikernas. Men då min emperi 

kretsade kring relationen mellan vårdtagare och vårdgivare är det detta perspektiv jag valt att 

belysa. Då alla perspektiv inte ryms i denna studie valde jag vårdgivarperspektivet eftersom 
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den personalen är närmast brukaren. Den anhörige känner individen medan vårdpersonalen 

har demenskompetens vilket får motivera mitt val av emperi.  

  Att studera dansens betydelse i demensvården är vid en första anblick kanske ett brett 

ämne då dans kan vara så mycket. Under rubriken bakgrund presenterar jag den typ av dans 

som är aktuell i denna studie. Jag har inte särat på dansterapi och sällskapsdans i resultatdelen. 

Detta kan ifrågasättas men det är ett medvetet val från min sida då jag valt att fokusera på 

dans i en vidare mening. Det framkommer även i bakgrunden att sällskapsdans är en dansstil 

som ryms inom dansterapin. Även demens är ett brett begrepp/diagnos. Se utförligare förklar-

ing under validitet.  

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet och reliabilitet går aldrig fullt ut att uppnå utan fungerar i stället som ideal för fors-

karen (Neuman, 2006, s. 188).  

 Reliabilitet handlar om pålitlighet och struktur och föreslår att det som forskaren mäter ska 

kunna upprepas under liknande omständigheter och då ge samma resultat. Ett problem är att 

kvalitativ forskning ofta studerar processer som förändras över tid. Inom kvalitativ forskning 

brukar män även prata om forskarens relation till ämnet, att den ska vara en utvecklande pro-

cess (Neuman, 2006, s. 196). Båda dess punkter är högst relevanta för min studie. Det ämne 

jag undersöker är under utveckling. Det kommer att vara svårt att upprepa mätningarna under 

liknande omständigheter då demensvården och användandet av dansen ständigt utvecklas och 

nya kunskaper tillför området. Min relation till ämnet påverkar även reliabiliteten. Som jag 

nämnt i förförståelsen så har jag mest erfarenhet av dans och mindre av demenssjukdom. Låt 

säga att en socionomstudent gör en c-uppsats med samma syfte nästa år. Men till skillnad från 

mig så har han/hon erfarenhet av att jobba inom demensvården. Även om han/hon skulle välja 

samma litteratur som jag har valt skulle vi läsa och tolka den på olika sätt på grund av vår 

förförståelse och troligtvis skulle ett något annorlunda resultat presenteras. Men i och med att 

jag i metodavsnitten redovisat min förförståelse och mitt tillvägagångssätt så har jag alltså 

haft reliabilitet som ett ideal i min forskarprocess.  

 Validitet betyder sann och realistisk. Det handlar om ärlighet, hur väl idén stämmer över-

ens med verkligheten (Neuman, 2006, s. 188). Kvalitativa forskare är mer intresserade av äkt-

het och tillförlitlighet än idén av en sanning. Äkthet och tillförlitlighet handlar i sin tur om att 

ge en rättvis, ärlig och balanserad bild av den sociala verkligheten (Neuman, 2006, s.196). 

Detta är relevant för min studie då jag strävar efter att ge en rättvis, äkta och balanserad bild 

av dansens betydelse i demensvården, men resultatet kommer präglas av min förförståelse. 
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Men i och med att jag medvetandegör min förförståelsen så ökar graden av validitet, jag strä-

var efter att ge en så rättvis bild som möjligt av dansens betydelse inom demensvården som 

jag kan utifrån min empiri. Validitet handlar även om hur jag mäter. I min studie blir detta 

tydligt i och med begreppet dans. Mäter jag det jag säger att jag mäter i och med att dans är ett 

brett begrepp? I syftet används ordet dans men empirin behandlar sällskapsdans, dansterapi, 

rörelse och andra psykosociala behandlingar. I bearbetning av resultatet och i analysen återgår 

jag till syftet och utgår därför ifrån ordet dans i en vidare mening och gör ingen skillnad på 

dansterapi, sällskapsdans och rörelse men förtydligar då resultatet berör de psykosociala be-

handlingarna så som musikterapi och ljusterapi. Jag vill även förtydliga ännu en gång att säll-

skapsdans kan användas som ett verktyg inom dansterapin. I och med att demenssjukdomen 

har tre olika stadier samt kan orsakas av en mängd andra sjukdomar så är även begrep-

pet/diagnosen demens svårt att mäta. Även här har jag valt en vidare mening av begreppet, i 

syftet används begreppet demensvården. Om jag hade önskat att smalna av mitt syfte hade det 

kunnat formuleras; att öka kunskap om dansens betydelse för individer med diagnosen Alz-

heimers demens. Utifrån min bedömning hade detta minskat datainsamlingen något oerhört. 

Begreppen dans och demensvård som används i syftet kan alltså tyckas vara vida begrepp 

men som medvetet är valda för att kunna skapa en bild och en förståelse för fenomenet.   

Generaliserbarhet handlar om hur resultatet kan appliceras till att gälla en hel population av 

personer, grupper och miljöer (Backman, 1998, s.70). Min studie handlar om dansens betydel-

se inom demensvården. Jag är medveten om riskerna med att generalisera men anser samtidigt 

att resultatet i denna studie är relevant för demensvården i vidare mening och inte bara gällan-

de för de verksamheter som varit i fokus för forskningen. Detta på grund av att min uppsats i 

första hand bygger på en litteraturstudie av vetenskaplig litteratur och inte på intervjuer om 

personers upplevelser.  

Etiska överväganden 

Etiska överväganden är viktiga genom hela studieprocessen och en viktig del i forskarens var-

dag. Det handlar om min förförståelse av fenomenet, min roll i den kvalitativa metoden, mitt 

förhållningssätt till den litteratur jag läser, de individer jag möter och till min egen text, ex-

empelvis genom hur jag formulerar mig. All forskning innebär etiska överväganden men att 

skriva om en sjukdom så som demens gör det om möjligt än mer relevant. Då sjukdomen på-

verkar individens förmåga till kommunikation ställer det höga krav på omgivningen att 

respektera individens värde, rättigheter, friheter och välfärd (Skog, 2009, s.74). Utifrån denna 

etiska aspekt har jag därför valt att inte intervjua individer med en demenssjukdom. Eftersom 
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jag gör en litteraturstudie är det heller inte aktuellt med intervjuer. Dock valde jag att genom-

föra en intervju med personal inom demensvården.  

 Då min studie är på grundnivå lyder den inte under Lagen (2003:460) om etikprövning av 

forskning som avser människor, jag har ändå valt att följa den. Syftet med Lagen (2003:460) 

om etikprövning av forskning som avser människor är att skydda individens värde, även be-

stämmelser kring bland annat information och samtycke beskrivs. Dessa har jag följt men jag 

vill särskilt påpeka att jag bett om tillstånd att nämna mina informanter vid namn. Då de är 

författare till en FoU-rapport och verksamheten är ovanlig i Sverige hade materialet varit svårt 

att avidentifiera. Jag fann heller ingen anledning till att avidentifiera informanterna då de age-

rade i sin yrkesroll. De är dessutom framstående inom sitt område så jag anser att det är av 

värde för resultatets relevans att nämna dem vid namn.  

Centrala begrepp 

Detta har jag valt som underrubrik till etiska övervägande då det är som jag skriver ovan ett 

etiskt ställningstagande i hur jag väljer att formulera mig. Dans och demens är centrala be-

grepp i denna studie. De har dock redan redovisats under rubriken bakgrund. Här vill jag i 

stället förtydliga mig kring vissa andra begrepp. I en studie redovisades 19 olika termer för att 

benämna en person som får vård och omsorg. Exempelvis patient, boende, brukare och gäst 

(Skog, 2009, s. 16). För tio år sedan pratade man om ”dementa” men i och med att kunskapen 

har ökat pratar vi idag om en individ med egenskaper och intressen som har en sjukdom och 

på grund av sjukdomen är i behov av vård och stöd (a.a. s. 14). Utifrån detta har jag medvetet 

valt att skriva om individer med demens. Men jag har även valt att ibland skriva om de de-

menssjuka, de boende, vårdtagare, de gamla och de äldre. Oftast skriver jag om personal och 

syftar då på de som arbetar på demensboenden. Ibland skriver jag även vårdgivare men syftar 

även då på personalen på demensboenden. Förutom demensboende har jag även skrivit äldre-

boende. Att jag använder mig av olika termer men syftar på samma sak beror på att den litte-

ratur jag använt mig av använder olika begrepp och för att jag ville få en variation i texten. 

Angående dansen skriver jag oftast bara dans och inte sällskapsdans eller dansterapi då jag i 

denna studie inte valt att fokusera på skillnaderna mellan dessa utan fokuserar på dans i sin 

helhet.  

Forskarens förförståelse 

Jag har ingen egen erfarenhet av demenssjukdom, ingen i min släkt eller i min omgivning har 

drabbats. Däremot har jag umgåtts med många äldre människor i min släkt och i min omgiv-

ning och kommit att intressera mig för dans och fysisk aktivitet för den äldre människan. Men 
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att jag inte har en egen erfarenhet innebär inte att jag inte har någon förförståelse. Min förförs-

tåelse präglas dock av okunskap inom området demens. Inom ämnet dans är min förförståelse 

desto större. Jag har de senaste sju åren varit aktiv inom dansen både som deltagare men även 

som ledare. När jag började socionomutbildningen gjorde jag det med en förhoppning om att 

kombinera dansen med socialt arbete. Mina egna erfarenheter av dans är positiva men jag har 

även sett de negativa fenomenen som finns inom dans så som ättstörning och utfrysning. Jag 

är medveten om att min förförståelse av demens och dans kommer påverka denna studie. Det 

finns en risk för att jag kommer att tolka materialet om dans positivt, att utifrån min förförstå-

else har jag svårt att se dansens negativa sidor. Detta är något jag medvetet försöker motver-

kar under studiens gång.   
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Tidigare forskning 
Dansens betydelse i demensvården är inget välutforskat ämne utan litteraturen på området är 

begränsad. Den tidigare forskning som jag redovisar berör därför angränsande områden. En 

bok av mer allmän karaktär med titeln Om demens (Armanius Björlin, 2004), Anna Whitakers 

(2009) forskning om åldrande, död och anhörigskap samt dansterapeut Krister Nyströms 

(1999) forskning om dansterapi inom äldreomsorgen, alltså inte med individer med demens. 

Socialstyrelsens (2010) nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom har pre-

senterats tidigare i studien men får här ytterligare utrymme då jag anser att dessa riktlinjer är 

relevanta för denna studie om dansens betydelse i demensvården.  

 Anna Whitaker är fil dr i socialt arbete och skriver i sin bok Åldrande, död och anhörigs-

kap (2009) om att vara anhörig inom den institutionsbaserade äldreomsorgen, om de gamlas 

vardag och om dödens villkor (a.a. s. 193). Som forskare möter Whitaker yrkesverksamma 

inom äldreomsorgen som beskriver hur de ständigt ställs inför nya krav på en god och värdig 

vård och förväntningar hos anhöriga. Detta innebär krav på personalen och många efterfrågar 

ny kunskap och nya perspektiv (a.a. s. 6). Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och 

omsorg vid demenssjukdom lyfter fram evidensbaserade och utvärderade behandlingar inom 

demensvården. Syftet är bland annat att personer med demenssjukdom över hela landet ska få 

tillgång till vård och omsorg av lika god kvalitet (Socialstyrelsen, 2010, s. 4). Riktlinjerna 

syftar även till att ge kunskapsbaserade nationella rekommendationer om hur kommuner, 

landsting, privata och ideella vård- och omsorgsutförare ska tillgodose behov av vård och 

omsorg för personer med demenssjukdom och deras anhöriga (a.a. s. 13). 

 Whitaker redogör för fyra olika teman som genomsyrar hela boken nämligen tid, rum, 

kropp och värdighet (Whitaker, 2009, s. 13). Ett undertema är exempelvis socialt och aktivt 

liv. De flesta av de anhöriga som intervjuades menade att det fanns för få aktiviteter och för 

lite social samvaro. De anhöriga tycker sig ana att personalen inte har tid för samtal utan är 

fullt sysselsatta med det praktiska omsorgsarbetet. Att hänvisa de gamla till varandra är att 

överskatta deras förmåga och ork. Samtalen mellan de boende kan försvåras av nedsatt hörsel, 

svaghet och förvirring. Social samvaro och aktivitet måste i första hand ges av personalen och 

sedan de anhöriga (a.a. s. 96-99). Relationen mellan vårdtagaren och vårdgivare är enormt 

viktig för omvårdnaden och bygger på någon form av samspel, vanligast via kommunikatio-

nen. Men kommunikationen är en komplicerad process med olika dimensioner. Kommunika-

tion bygger på verbal kommunikation, icke-verbal kommunikation eller på metakommunika-

tion som förmedlar relationens kvalitet (Armanius Björlin, 2004, s.144). Samspelet påverkas 
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även av vilken bild jag har av mig själv, min bild av den andre samt vilken bild jag tror att den 

andre har av mig. I samspelet finns alla dessa bilder och påverkar budskapet och hur vi tolkar 

varandras budskap. Detta samspel försvåras då exempelvis demenssjukdom finns med i bilden 

(Armanius Björlin, 2004, s. 147). Under temat socialt och aktivt liv utifrån Whitakers forsk-

ning kan vi även placera rekommendationer ifrån Socialstyrelsens (2010, s. 28) nationella 

riktlinjer. De rekommenderar aktiviteter som exempelvis utomhussysslor och dans. Förutom 

nedsatt kognitiv förmåga så innebär demenssjukdom även en fysisk nedsättning. Personer 

med demens har samma behov av fysisk aktivitet som den övriga befolkningen men kan ha 

svårt att tillgodose sitt behov på egen hand. Ovan nämnda aktiviteter syftar till att ge dagen 

struktur och innehåll och skapa en känsla av tillhörighet i tid och rum (Socialtjänsten, 2010, s. 

28-29).  

 Ytterligare ett undertema i Whitakers (2009) bok är närhet och beröring. Många anhöriga 

lyfter fram närhet och beröring som en viktig del av omsorgsarbetet bland annat på grund av 

att den verbala kommunikationsförmågan kan ha avtagit om den gamle exempelvis är de-

menssjuk. De anhöriga uppfattar det som att personalen ägnar minst tid till just närhet och 

beröring och de tror även att kunskap om vikten av detta kanske saknas (a.a. s.99-100). I de 

nationella riktlinjerna från Socialstyrelsen (2010, s. 29) rekommenderas exempelvis massage. 

De skriver att i de senare stadierna av demens kan det vara svårt att engagera personen i de 

vardagliga aktiviteterna. För att stimulera den demenssjukes sinnen rekommenderas exempel-

vis massage eller aromterapi (a.a. s. 29). 

 Ett av livets villkor är att vi lever i tid och rum. På ett äldreboende blir rummet tydligt ge-

nom arkitekturen och inredning men även genom aktiviteter. Tiden får en mångbottnad inne-

börd för de gamla i form av den korta tid som återstår av livet, erfarenheter och minnen efter 

en lång tid i livet och upplevelsen av tid i vardagen (Whitaker, 2009, s. 178). Tillgången till 

minnen beskrivs som tidsmässiga utflykter till det förflutna som kan fungera som tröst. Men 

vid exempelvis demenssjukdom är tidsuppfattningen begränsad, i värsta fall finns varken ett 

då, ett nu eller någon morgondag (a.a. s. 180). Tiden i vardagen beskrivs bland annat som 

väntan. Men väntan behöver inte betyda leda utan uppfattades även som lugn och ro, att få 

vila, utan krav på delaktighet. Många var nöjda med att bara få vara i ett tidlöst tillstånd (a.a. 

s. 181).  

 Åldrande och döende är en kroppslig upplevelse. Förutom att vi har en kropp så är vi våra 

kroppar, kroppsligheten är en viktig del av identiteten. Kroppen är en förutsättning för vår 

existens men som oftast tas för given (Whitaker, 2009, s. 182). Åldrandet innebär försämring-

ar och funktionsförluster (a.a. s. 183). De ord som ofta används för att beskriva dessa föränd-
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ringar är avmagring, rynkande, krympning, nedsättningar, förtvining och degeneration. Dessa 

problem tillskrivs oftast som en naturlig följd av åldern. Men det kan även finnas andra orsa-

ker som exempelvis fysisk inaktivitet. Vi lever i, med och genom våra kroppar och vår känsla 

av psykiskt välbefinnande påverkas av kroppens välbefinnande (Nyström, 1999, s. 252). Erfa-

renheter berättas genom kroppen. Extra tydligt blir det för de gamla som förlorat talet och 

minnet. Whitaker (2009, s. 184) skriver om hur deras kroppsspråk inte gick att väja inför, 

kroppen blev ett berättande verktyg. Hos flera av de gamla uttryckte kroppen ett behov av 

närhet och beröring. Men de ville genom kroppen även berätta vad den varit med om, hur den 

har förändrats och vart det eventuellt gör ont. Kroppen blir alltså en arena för berättande, be-

kräftelse och beröring men som sådan ges den sällan plats eller tid (a.a. s. 184). Dansterapeu-

ter hävdar att kroppen återspeglar våra livserfarenheter. Allt som vi upplever och utsätts för 

sätter sina spår i våra kroppar vilket kommer till uttryck genom bland annat andningen och 

musklerna (Nyström, 1999, s. 254). Ofta är det enklare att prata om de kroppsliga besvären än 

de psykiska, därför finns en benägenhet att placera sina psykiska problem i kroppen och vi 

inser sällan att de är symtom på vår psykiska hälsa. Därför handlar arbetet i dansterapi kring 

just detta, att urskilja fysiska och psykiska besvär (Nyström, 1999, s. 261). 

 Värdighet handlar bland annat om identitet. Den gamlas sjukdomstillstånd och kroppsliga 

förfall förändrar den fysiska och biologiska identiteten. Demenssjukdom kan exempelvis för-

svåra den gamlas möjligheter att berätta vem hon är och hur hennes liv sett ut. Den gamlas 

identitet och värdighet är även kopplad till hennes integritet, att den gamla ska få fortsätta 

vara den hon är (Whitaker, 2009, s. 188). Värdighet handlar även om tillhörighet. De gamla 

har ofta förlorat både relationer och sammanhang som exempelvis hem, familj, partner och 

vänner och därmed sin tidigare tillhörighet. Att känna att man betyder något och är någon 

inför någon annan, att tillhöra en gemenskap är avgörande för identiteten och värdigheten. 

Här spelar både anhöriga och personal en viktig roll (a.a. s.189). I de nationella riktlinjerna 

skriver Socialstyrelsen (2010, s. 71) om demenssjukdom och identitet. Upplevelsen av identi-

tet handlar om att jag vet vem jag är. Att jag har en historia och jag vet vad jag tycker om och 

vilka åsikter jag har. Men i och med demenssjukdomen kan dessa minnen försvinna. Oftast 

finns minnen från barndomen kvar men även dessa kan försvinna och då händer det att den 

demenssjuke kan fråga; vem är jag? De har kvar upplevelsen av att vara en speciell person 

men de har glömt vem denna person är. Personer med demens kan därför behöva hjälp med 

att upprätthålla sin självkänsla genom att påminnas om sin historia och bemötas som en vär-

defull kommunikationspartner. Liksom alla människor skapar även personer med demens en 

upplevelse av sig själv i samspelet med andra och om de i detta samspel behandlas med re-
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spekt kan de uppleva sig som värdefulla trots de problem sjukdomen för med sig (Socialsty-

relsen, 2010 s. 71). Dansterapeut Krister Nyström (1999, s. 251) är även han inne på ämnet 

identitet och värdighet. Att åldras handlar om att möta och förhålla sig till förändringar samt 

att hantera känslan av förluster. En förändring kan vara att behöva flytta då man inte längre 

klarar av sin situation på samma sätt som tidigare. Att flytta till ett äldreboende innebär trygg-

het men även sorg, en förlust av autonomi, känslan att inte längre klara sig själv. Ytterligare 

förluster kan vara förlusten av den fysiska hälsan, psykiska förmågan, förlust av make/maka, 

familjen och arbetet. Förlusten av sinnesorganen bidrar ofta till ätt äldre drabbas av depres-

sion. Nyström (1999, s. 251) skriver då om hur dansterapin ger möjlighet att bearbeta depres-

sionen genom samvaron i gruppen. Dans i grupp ger en upplevelse av samspel i nuet med 

andra samt att detta stimulerar till initiativ vilket är en viktig psykosocial aspekt av åldrandet. 

Att genom dansen uppmana till att utforska förmågor ges en möjlighet att uppleva positiva 

känslor, en känsla av att vara vital. Dansen och musiken bidrar även till en känsla av trygghet 

genom rytmen. Minnet av rytmer har visat sig ligga mycket djupare i människan än språket 

och minnet i övrigt (Armanius Björlin, 2004, s.160). Nyström (1999, s. 253) skriver att dan-

sen kanske inte utför några mirakel men den bidrar till att minskar isolering och som följd öka 

självtilliten och självuppskattningen bland deltagarna. 
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Teoretisk förankring 
I arbetet med denna studie har data samlats in som sedan tolkats för att kunna skapa en förstå-

else för materialet. De teoretiska perspektiv som använts i detta arbete är teorier om livskvali-

tet (Nordenfelt, 2004 och Brülde, 2003) och symbolisk interaktionism (Månson, 2007 och 

Engdahl & Larsson, 2006) Jag anser att denna kombination av teorier kan öka förståelsen för 

dansens betydelse inom demensvården. Livskvalitet är ett begrepp som uttrycks både explicit 

och implicit i empirin. Vid tematisering av resultatet fann jag att livskvalitet var ett återkom-

mande tema men upptäckte även att det fanns teorier kring detta begrepp och valde därför att 

använda teorier om livskvalitet som en teoretisk förankring i uppsatsen. Teorier om livskvali-

tet förtydligar begreppet och hjälper till att förstå insamlad data. Symbolisk interaktionism 

handlar om hur det mänskliga samspelet formar individen. Interaktion är centralt både i dan-

sen och inom demensvården och därför anser jag att symbolisk interaktionism är en använd-

bar teori för analysen av resultatet.  

Teori om livskvalitet 

Livskvalitet är ett begrepp som används inom många områden, alltifrån reklamannonser till 

socialvården och den medicinska vården. Inom vården beskrivs livskvalitet ofta som ett av 

verksamhetens huvudmål vilket innebär ett behov av definition och mätbarhet (Nordenfelt, 

2004, s. 2).  

 Det finns i stort sett tre huvudteorier inom detta område och dessa är den hedonistiska teo-

rin, önskeuppfyllelseteorin och den objektivistiska pluralismen. Den hedonistiska teorin menar 

att en persons livskvalitet är beroende av hur hon mår, mår hon bra så är livet bra. Den yttre 

situationen har alltså ingen direkt betydelse. Enligt önskeuppfyllelseteorin är livskvaliteten 

beroende av i vilken utsträckning en person har det liv hon själv vill ha. Hennes livskvalitet är 

alltså hög om hon har det liv hon önskar. Enligt den objektivistiska pluralismen finns det en 

mängd saker som är bra eller dåliga för oss oavsett vad vi själva tycker om dessa saker. En 

persons livskvalitet är beroende av i vilken utsträckning följande värden är närvarande; nära 

relationer, meningsfull verksamhet, personlig utveckling, kunskap och verklighetskontakt 

(Brülde, 2003, s. 26). Den objektivistiska pluralismen är den teori som används i analysen av 

resultatet i denna studie. 

 Brülde (2003, s. 9) skriver om ett antal generella krav som en teori om livskvalitet bör upp-

fylla. Den ska bland annat svara på frågorna; vad är finalt värde för en person? Hur ska man 

avgöra hur finalt bra eller dåligt ett tillstånd är för en person? Hur ska man avgöra vart på 

livskvalitetsskalan en person befinner sig vid en viss tidpunkt? I strävan efter att precissera 
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vad livskvalitet är görs skillnaden mellan instrumentellt värde och finalt värde. Ett exempel på 

instrumentellt värde är pengar och exempel på finalt värde är lycka, frihet och kärlek. Det 

instrumentella värdet är medlet till att nå det finala värdet (Brülde, 2003, s.10, 16). 

 I stora drag handlar alltså livskvalitet om människans välfärd och välbefinnande (Norden-

felt, 2004, s. 4). Men inom välfärd och välbefinnande ryms en mängd distinktioner. Det finns 

nämligen olika potentiella värdeskalor att utgå ifrån. Exempelvis vilken moralisk, estetisk, 

intellektuell och andlig kvalitet livet har (Nordenfelt, 2004, s. 11). Livskvaliteten kan även 

mätas utifrån subjektiva och objektiva förhållanden. Subjektiva förhållanden handlar om indi-

videns upplevelse av hennes situation och hennes sinnesstämning. De objektiva förhållandena 

handlar om hälsa, yrke, bostad och familj (Nordenfelt, 2004, s.12).  

 Begreppet livskvalitet är ett dimensionellt begrepp, människan kan alltså förflytta sig på en 

skala mellan uselt liv till fullgott liv (Brülde, 2003, s. 14). För att kunna mäta var på denna 

skala en individ befinner sig måste det finala värdet kunna mätas (a.a. s.17). Till hjälp finns 

förklaringsfrågor och pragmatiska frågor. Exempel på förklaringsfrågor är varför en persons 

livskvalitet har blivit bättre eller sämre och varför en person har en högre livskvallitet än nå-

gon annan? Pragmatiska frågor handlar om hur jag i praktiken kan förbättra min eller andras 

livskvalitet, hur jag rent praktiskt ska tänka eller agera för att få ett gott liv. Exempelvis vilken 

behandling som har den bästa effekten för att höja livskvaliteten (Brülde, 2003, s.18).   

Symbolisk interaktionism 
Kärnan i symbolisk interaktionism är att människan är social (Månson, 2007, s. 151). Männi-

skans väsen både skapas och formas i det sociala livsrummet (a.a. s. 152). Det är bland annat 

roller och språket som gör henne till en social varelse, människa blir en handlande individ 

genom andras reaktioner på henne själv (a.a. s.153, 155). Begreppet symbolisk interaktionism 

representerar flera riktningar inom sociologin och socialpsykologin men som alla har grund i 

socialfilosofen George Herbert Meads (1864-1931) lära. Men det var Meads student Herbert 

Blumer (1900-1987) som myntade begreppet symbolisk interaktionism (a.a. s. 152). George 

Herbert Mead menade att det knappast går att agera socialt utan förmågan att kommunicera. 

Det förutsätter att människor lägger samma betydelser i de ord och gester som utbyts (Eng-

dahl & Larsson, 2006, s. 105). Enligt symbolisk interaktionism så grundar sig all social inter-

aktion på symbolisk kommunikation. Symbolkommunikationen blir då en grund för samhälls-

livet, en förutsättning för att människor ska kunna samverka inom exempelvis ekonomiska, 

politiska och religiösa sammanhang (a.a. s. 106).  
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 Den symboliska interaktionsprocessen bygger på tre moment; (1) en individ och dennes 

gest signalerar vad hon planerar att göra. (2) En respons på gesten av en annan person som 

tolkar den första gesten och på så sätt ger den en betydelse. (3) Fullbordande av den givna 

sociala handlingen som initierades av den första individens gest, alltså själva resultatet av 

handlingen.  I dessa tre moment hänger språket och rollerna samman, rollövertagandet är in-

byggt i språket, att kommunicera är ett övertagande av den andres roll (Engdahl & Larsson, 

2006, s. 106). Om ett missförstånd uppstår i något av dessa tre moment blir kommunikationen 

ineffektiv. Meningsfullhet uppstår alltså genom dessa tre moment och innehåller både den 

mening aktörerna tillskriver varandra och den mening de tillskriver sig själva. Mead och 

Blumer menade att allt socialt samspel går via dessa tre moment. Inom den symboliska inte-

raktionismen menar man även att mening och samförstånd inte finns på förhand utan att ord 

och gester kontinuerligt skapas och omskapas i samspelet. Blumer förtydligar detta genom att 

poängtera att det är de sociala processerna som skapar och upprätthåller reglerna och inte reg-

lerna som upprätthåller och skapar samspelet (a.a. s.107).  



 24 



 25 

Resultat 
Under bearbetningen av den utvalda litteraturen för min litteraturstudie; en avhandling, ett 

FoU-projekt samt fyra vetenskapliga artiklar, utkristalliserades tre övergripande teman med 

tillhörande underteman. Dessa är psykologiska effekter, fysiska effekter och sociala effekter. 

Det är inte alltid en tydlig gräns mellan dessa teman utan ibland överlappar de varandra. Ex-

empelvis ligger språkförmågan under psykologiska effekter (kognition) samtidigt som språket 

är ett redskap i det sociala samspelet och kommer även att redovisas under rubriken sociala 

effekter. Ett ytterligare tema skulle kunna vara personalen men jag har valt att innesluta detta 

ämne i samtliga befintliga teman. Inledningsvis redovisas ett citat som visar att gränsdrag-

ningen inte alltid är enkel, de psykiska, fysiska och sociala effekterna hänger ofta samman. 

Citatet visar på kroppsliga framsteg, att oron tycks avta och om en gemenskap i gruppen 
 
Person B har afasi. Han har svårigheter att förstå vad man säger till honom och har även svårt att 
själv uttrycka sig. […] Det förefaller som om B pratade bättre i dansen efter några träffar. […] B 
ville ofta ursäkta sig och förklara för oss att han inte kunde dansa så bra och att det berodde på 
hans onda rygg och knä. Men trots det så dansade han mycket både med oss och de andra och 
ibland stod han ensam på dansgolvet och tog danssteg. […] Han är mer orolig i kroppen de första 
träffarna, men verkar vara nöjd tillsammans med oss. […] Han släpper kryckan oftare och vid sista 
dansträffen dansar och går han helt utan stöd. Han skrattar och ler och är kramig (Gullström och 
Lundberg, 2005, s.38-39).  
 

Psykologiska effekter  

Kognition 

Kognition är en psykologisk term och kan fungera som en samlingsterm för våra olika tanke-

processer. Inom området kognition ryms läran om hjärnans olika funktioner såsom uppmärk-

samhet, minne, inlärning, medvetande, språk samt beslutsfattande och problemlösning 

(Hwang, 2005, s. 133). Samtliga resultat i litteraturstudien visar på kognitiva effekter av dan-

sen. Inledningsvis presenteras tre korta citat ifrån Gullström och Lundbergs rapport (2005, 

s.28, 51 & 65) som visar på kognitiva effekter där deltagarna, individer med demens, uttryck-

er sig om dansen; 

”Vad konstigt att jag kan det här nu som jag aldrig förr har gjort.” 

”Jag har för mig att jag varit här en gång förut, eller ett par.”  

”Åh, var det till detta vi skulle gå? Det kunde ni väl ha sagt!” 

Under intervjun pratar Eva-Lena Lundberg om liknande situationer och kommentarer som 

deltagarna i dansen har uttryckt och berättar då om hur kommunikationen vid tillfället för 

inbjudan till dansen kan förbättras; 
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Det är jätteviktigt hur man bjuder in till en aktivitet för som demenssjuk kanske man inte förstår 
själva ordet dans, alltså är man inte i den här situationen så förstår man inte att man ska gå iväg 
och göra något. Sen är det ju det här med kroppsspråk, det pratar vi också mycket om, att då måste 
jag visa med mitt kroppsspråk, jag som vårdpersonal att nu ska vi tillsammans göra något roligt. 
Kläder till exempel, man kan inte stå i gamla slitna personalkläder eller så där. Förstår man inte 
vad man ska göra så kollar man ju, men du ser ju inte finklädd ut, utan sätt gärna på dig något. 

  

Eva-Lena Lundberg pratar vidare om betydelsen av inbjudan just på grund av den kognitiva 

nedsättningen hos individer med demens, de förstår kanske inte sammanhanget och känner sig 

osäkra och svarar därför nej på inbjudan; 
 
Så då får man ju lägga upp strategier för olika personer. Jag vet en person, en kvinna som brukar 
va lite så där, men jag vet att hon älskar det sen när hon kommer upp. Då brukar jag göra så att, när 
jag är med tar jag med lite andra kläder och sen så säger jag, kan inte jag få byta om inne hos dej? 
[…] och liksom locka henne med det, och så står vi och så blir vi lite kompisar, eller kommer var-
andra närmare och det blir lite roligt, och vad ska du ha på dej? Och så börjar hon med att titta, jag 
kanske ska ha den här. Och sen, men nu går vi tillsammans, vi går upp och kollar bara så där. 

 

Resultaten visar även på dansens funktion vad gäller korttidsminne och långtidsminne, studi-

erna visar på hur dansen väcker gamla minnen till liv. 
 
Their distant memory was seen to be supported in dancing, as the patients showed ability in danc-
ing and had the capacity to remember old social patterns as well as old songs and melodies in 
dancing (Palo-Bengtsson et al. 1998, s.549). 

 

Även korttidsminnet påverkas av dansen. I studien som citatet nedan är hämtat ifrån utfördes 

ett test för att mäta individens kognitiva förmåga innan och efter dansen (som i detta fall kal-

lades för rörelsegrupp) och man kunde konstatera en förbättring;  
 
The results from this study indicate that the specialized movement therapy program has the ability 
to provide immediate acute effects on memory recall of patients with late-stage AD (Alzheimer 
Dementia). After 20 minutes of movement therapy, participants appeared more organized in there 
speech abilities (Dayanim, 2009, s. 97).  

 

Långtidsminnet och korttidsminnet hjälper individen med demens att minnas vem hon är. ”Vi 

märkte också att de fick en bättre självkänsla och att de blev sitt gamla jag” (Gullström och 

Lundberg, 2005, s.64). Ytterligare kognitiva effekter av dansen syntes vad gäller PBSD (bete-

endestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom) som exempelvis rastlöshet, förmå-

gan att hålla en röd tråd i ett samtal och koncentrationen i ett samspel. 
 
All the patients were able to keep their concentration in dancing. They never lost their concentra-
tion before, during or after the dancing and they seem to pay attention when somebody invited 
them to dance and showed their competence in dancing (Palo-Bengtsson et al. 1998, s.549). 
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Studierna visar på vikten av personalens kunskap, kunskap om arbetsplatsen och arbetsupp-

gifterna. I arbetet inom demensvården i allmänhet och i samband med dansen i synnerhet vitt-

nar personalen om vikten av förmågan till planering och problemlösning, som är en del av vår 

kognitiva förmåga. Så här skriver forskarna om personalen i en studie;  
 
They were aware that dancing was not included in their daily caregiving, and therefore demanded 
extra work, reallocation of their time and flexibility (Palo-Bengtsson & Ekman, 2000, s. 160).  

 

Flera av studierna poängterar även personalens kunskap om den boendes levnadshistoria; 

”Knowledge about persons with dementia and their previous lives was crucial” (Palo-

Bengtsson & Ekman, 2000, s. 160). Dansen innebar planering för personalen, alltifrån att mö-

blera om stolarna i danssalen, hämta de boende och koka kaffe; ”They carried out many prac-

tical tasks before the dance events, for example, taking the persons with dementia to the toi-

let” (Palo-Bengtsson & Ekman, 2000, s. 161). I en studie där personalen intervjuades om de-

ras uppfattning om dansen berättar de om kollegornas olika syn på arbetsuppgiften; 
 
They also described how some fellow caregivers did not want to dance – they were young and 
thought that social dancing was old-fashioned. They also described how some caregivers assumed 
a controller role during the dance sessions and seemed to think dancing was not part of their care 
duties (Palo-Bengtsson & Ekman, 2000, s. 162). 

 

I intervjun berördes samma tema nämligen personalens invändningar mot dansen men ett svar 

i detta resonemang kan vara; ”[…] sen kvittar det ju om man inte kan stegen, det betonar vi ju 

mycket, utan bara man rör sig till musiken”. Vidare diskuterar Eva-Lena Lundberg i intervjun 

om personalens roll i detta;  
 
Att som vårdpersonal är det lika viktigt att vårda det själsliga som det kroppsliga och då kanske det 
krävs mer av mig som vårdpersonal, jag kan inte ta med mina egna värderingar i mötet . Tycker 
jag att det är jättetråkigt att dansa då kan ju inte jag ta med det utan det får jag släppa, utan ser jag  
att hon mår bra av det, Agda, så måste jag kunna ställa upp på det likaväl som jag kan mata någon. 

 

Eva-Lena Lundberg och Annelie Gullström, informanterna i min intervju, refererar även till 

Nyströms (2002) avhandling (som är en del av denna uppsats litteraturstudie); ”[…] det skri-

ver ju Krister Nyström mycket om, att även om man är svårt sjuk så behöver man få ett ut-

rymme där man kan ha den här lekfullheten alltså”.  

 Sammanfattningsvis, angående kognition, redovisas ett citat från Nyströms (2002, s. 114) 

avhandling där han just sammanfattar vad han upptäckt i arbetet med individer med demens; 

”Trots svårigheten att använda såväl språket som kroppen finns en tydlig kommunikativ po-

tential” 
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Emotion 

En nyligen publicerad litteraturöversikt (Mc Clive-Reed & Gellis, 2011) belyser behandlingen 

av oro och relaterade symtom vid demenssjukdom. Forskning om medicinska insatser finns 

det gott om medan forskning om psykosociala insatser vid demenssjukdom är mer sällsynt. 

Artikeln syftar till att kartlägga befintlig forskning om psykosocial behandling för att kunna 

peka på de områden där mer forskning behövs. Artikeln redovisar exempelvis forskning om 

ljusterapi, bildterapi och musikterapi vid behandling av oro hos individer med demens;  
 
[…] psychosocial treatments may improve the quality of life for the patient with dementia above 
and beyond the reduction of BPSD. Generally, the primary target outcomes of psychosocial thera-
pies are agitation, aggression, and other intrusive behavioral problems (Mc Clive-Reed & Gellis, 
2011, s. 10). 

 

Ovanstående artikel (Mc Clive-Reed & Gellis, 2011) belyser att oron är ett vanligt symtom 

bland individer med demens som ofta bidrar till flera symtom som kan sammanfattas i BPSD 

(beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom). Ovanstående citat visar på att 

beteendestörningar så som aggression är målet för de psykosociala insatserna. Ytterligare en 

studie (Gullström och Lundberg, 2005, s.29) vittnar om dessa symtom och hur de kommer till 

uttryck vid danstillfällena; ”Det kan vara störande i gruppen. Hon vill besöka toaletten hela 

tiden. […] Det får inte vara uppehåll långa stunder för B. Han blir orolig när inte musiken är 

på.” Citatet ovan visar på oron i samband med dansen men studierna visar även på hur dansen 

kan motverka oron. Personalen som i denna studie inte deltog i dansen beskriver att många av 

deltagarna var oroliga innan och efter danstillfällena, de förstod inte vad de skulle göra och 

efteråt mindes de inte vad de gjort. Men författarna till studien som ledde dansen skriver att:  
 
När vi satte igång musiken och började dansen så såg vi tydligt att personerna hade kvar längtan 
och lusten efter dansen […] de visste då genast vad vi skulle göra (Gullström och Lundberg, 2005, 
s.63). 

 

Samtliga studier redovisar resultat som visar på känslorna, främst glädjen, i dansen. Nedan 

följer två exempel; 
 
All the patients were able to show emotions such as joy and happiness in dancing. The positive 
emotions were prominent, but they were also able to show negative emotions (Palo-Bengtsson et 
al. 1998, s.549). 
 
One of the patients whistled and sang all the time. Dancing seemed to support the patients in 
showing positive emotions in communication with each other and they were able to control their 
emotional reactions in a appropriate manner (Palo-Bengtsson et al. 1998, s.549).  
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Men även negativa känslor kom till uttryck; ”One women showed negative emotions in leav-

ing her male dance partner alone on the dance floor” (Palo-Bengtsson et al. 1998, s.549). Per-

sonalen vittnar om hur känslorna hänger samman med den fysiska hälsan;  
 
[…] caregivers stated that emotional well-being increased in the form of joy and happiness, and 
they noted that emotional well-being had an obvious positive influence on physical well-being 
(Palo-Bengtsson & Ekman, 2000, s. 161). 

  

Även i detta tema kring känslor spelar personalen en viktig roll;  
 
The use of humor and joy was described by the caregivers as important, and in their caregiver role 
they were able to spread joy and happiness in an active way. They also noted that persons with 
dementia became calm and happy when caregivers were relaxed and in good spirits (Palo-
Bengtsson & Ekman, 2000, s. 161). 

 

En fråga i detta sammanhang är om det är någon idé att dansa om individen med demens ändå 

glömmer bort vad hon gjort efter en stund. En studie behandlar denna fråga och pekar åter 

igen på personalens roll och kunskap; 
 
Vi märkte att personalen inte alltid har kunskap om att trots att personen med ett demenshandikapp 
ofta direkt glömmer vad de gjort så finns den glada känslan kvar hos dem.[…] För att få ha kvar 
denna glädje i kroppen så måste personalen efter dansen fortsätta att hjälpa till så att känslan sitter 
i (Gullström och Lundberg, 2005, s.69). 

 

Fysiska effekter 

Resultaten av fysiska effekter handlar om fysisk beröring men även en kroppslig ”förvand-

ling”. Nedan följer fyra citat från Gullström och Lundbergs rapport (2005, s. 29, 65, 67 & 68) 

som vittnar om de fysiska effekterna; 

 
Några av deltagarna kom till våra träffar med rullstol, rullator eller krycka. Vi kunde sen konstate-
ra att fem personer inte använde något stöd i dansen utan bara höll i meddansaren. 
 
Vi märkte att deltagarna var mer raka och uppresta i ryggen vid våra sista träffar. 
 
C Hade inga problem med balansen i dansen, men behövde stöd när hon skulle gå till stolen. 
 
D var oftast väldigt nedstämd och klagade på olika krämpor när hon kom. Så fort vi började dansa 
så visade hennes kroppsspråk något helt annat. 

 

Att dansa innebär ofta en närhet och beröring vilket studierna redovisar i sina resultat; 

”När deltagarna dansade med oss och med varandra, upplevde vi att de mådde bra av många 

olika orsaker. En anledning till detta märkte vi var att de fick en kroppskontakt som de inte 

har annars i vardagen” (Gullström och Lundberg, 2005, s.66). 
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Dansen och den kroppsliga närheten till en annan människa innebär även en respekt för indi-

videns integritet, vissa meddelade ett avstånd till en början medan vissa var tydliga i sin öns-

kan efter närhet;  
 
D visade direkt väldigt tydligt att hon ville ha en nära kontakt med oss. Hon tog ofta på oss och 
kramades mycket i dansen. Efteråt ville hon gärna hålla någons hand. Det märktes att hon kände 
en trygghet och ett lugn när hon gjorde detta (Gullström och Lundberg, 2005, s.74). 
 

Sociala effekter 

Det tredje och sista temat handlar om dansens sociala effekter där kommunikation är en un-

derrubrik som handlar om individernas kommunikativa utveckling. Den andra underrubriken 

handlar om hur dansen bidrar till gemenskap och utanförskap.  

Kommunikation 

Nyströms (2002) avhandling studerar demensdrabbades kommunikation och fokuserar på 

initiativtagande i dansen. Uppmärksamhet, medvetande och beslutsfattande är kognitiva för-

mågor som hänger samman med förmågan att ta initiativ (Hwang, 2005, s. 133). Initiativta-

gande är viktigt i kommunikationen och för det sociala samspelet. I citatet nedan ges exempel 

på initiativtagande och gensvar; 

 
Någon riktar sig mot hela gruppen som svarar med att synkronisera sina rörelser med initiativtaga-
rens. Då denna form löser upp sig stimuleras flera deltagare att ta nya initiativ genom att rikta sig 
mot någon, bjuda upp till dans eller att på annat sätt ta kontakt med andra deltagare (Nyström, 
2002, s. 112). 

 

I följande citat utvecklar Nyström (2002, s. 114) initiativtagande och dess respons och beskri-

ver synkroniseringens roll i kommunikationen; 
 
När gruppen arbetar tillsammans finns en stark tendens till synkronisering med andra genom rörel-
sen. Genom tendensen till synkronisering får kommunikationen karaktären av ett resonansfeno-
men. Detta sätt att fråga och svara tycks vara möjliga för demensdrabbade. De typer av synkronitet 
vi ser här förefaller ha en sammanbindande funktion i en verklighet som för den demensdrabbade 
kan vara fragmenterad.  

 

Kommunikationen är en effekt av dansen som kan leda till ytterligare effekter i vardagslivet. 

Nästa citat, hämtad från min intervju, visar på hur interaktionen i dansen utvecklar relationen 

mellan vårdgivare och vårdtagare och utvecklar samarbetet i vardagen, Eva-Lena Lundberg 

säger; 
 
Ja, man investerar ju det, det ser jag tydligt i mitt arbete på demensboendet, att man får ju en annan 
relation till varandra, man får uppleva och ha den här upplevelsen tillsammans. Man kan liksom 
förbereda sig innan och man kan ha det och prata om efteråt, att Gud va roligt vi hade. Det ger jät-
temycket för då går det lättare sen med det här svårare. För alla möten är ju inte lätta, det är ju 
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många svåra möten vi har med samma person, vid typ såna här ADL (aktiviteter i dagliga livet) si-
tuationer där man är väldigt utlämnad och blottad. Men har vi det här på något sätt tillsammans då 
känns det som att det går lite lättare alltså.  

 

Gemenskap eller utanförskap 

Citaten nedan vittnar egentligen om tre saker nämligen; gemenskap, utanförskap och persona-

lens roll. Som jag nämnt ovan är personalen ett ämne som genomsyrar samtliga teman, likaså 

i gemenskapen och utanförskapet spelar personalen en viktig roll. Till en början presenteras 

de citat som handlar om utanförskap. De första citaten visar på hur den fysiska förmågan kan 

bidra till känslan av utanförskap. I Gullströms och Lundbergs (2005, s.49 & 65) rapport finns 

ett exempel, när de frågar personalen om deras upplevelse av de demenssjukas erfarenhet av 

dansen; ”När personalen svarade på våra frågor så sa de att hon kände sig friskare än de andra 

och lite utanför.” Ytterligare ett citat som visar på den fysiska förmågan som orsak till utan-

förskap; ”Att han var blind bidrog till detta och att han nog kände sig lite utanför gruppen.” 

Men den fysiska förmågan behövde inte alltid utgöra ett hinder för gemenskap; 
 
Not every person with dementia liked to dance and not all of them could dance because of their 
physical frailty. However, many of the persons with dementia liked to listen to the music, to sit 
near the band and to watch the couples on the dance floor. Therefore the caregivers were aware of 
the importance of positioning the persons with dementia within the dancehall (Palo-Bengtsson & 
Ekman, 2000, s. 161). 

  

Återigen poängteras personalens roll, denna gång i betydelsen för gemenskapen; 

 
Vi hälsade dem välkomna med glada välkomnande ord, sa deras namn och hade ett positivt 
kroppsspråk. Det vi sen märkte var att de för varje gång allteftersom blev mer positiva, öppna och 
nöjda. Vi var två personer som gav dom uppmärksamhet och de blev då sedda en stund av oss. De 
kanske glömde dansträffen efter en kort tid, men vi tror de hade kvar en nöjsamhet i kroppen länge 
efteråt (Gullström och Lundberg, 2005, s.67). 

 

Citatet ovan vittnar om vikten av att bli sedd, ytterligare en studie pekar på personalens roll i 

detta; ”They had to be careful to give each person an equal amount of time, modeling methods 

of verbal and non-verbal interaction” (Palo-Bengtsson & Ekman, 2000, s. 161). Exempel på 

icke-verbal kommunikation som användes i dansen var ansiktsuttryck och ögonkontakt; 
 

 […] focus on facial expression, and eye contact with the person with dementia. Touching and 
hugging were also described as effective forms of non-verbal communication (Palo-Bengtsson & 
Ekman, 2000, s. 162). 

 

 I detta samspel krävs även en kunskap om individen och sammanhanget; 
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The advanced age of the persons with dementia had to be respected too. For example, their genera-
tion and culture norms with respect to social dancing may differ from those of their caregivers 
(Palo-Bengtsson & Ekman, 2000, s. 161). 

 

Studierna visar resultat om hur gemenskapen utvecklades och vad som var betydelsefullt i 

denna utveckling. Annelie Gullström berättar om detta i intervjun; ” Ja, och så hade vi en liten 

vattenpaus, för att få sitta lite stilla och då kom det ju oftast fram mycket prat, då kom dom på 

massa olika minnen, och det har vi sagt att den blev längre och längre den där pausen.” 

 Förutom vattenpauser som bidrog till samtal och gemenskap bidrog dansen med ytterligare 

sådana fenomen; 
 
The dance events were described as an intervention, which led to other activities in the ward and 
offered potential for communication and interaction. The caregivers related that they took the in-
itiative in activities such as dressing up, choosing clothes, choosing jewellery for the female per-
sons with dementia, washing and doing their hair, baking, discussing and playing dance music in 
the ward (Palo-Bengtsson & Ekman, 2000, s. 161). 
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Analys 

I denna analys utgår jag från resultatets tre teman, nämligen; psykologiska, fysiska och sociala 

effekter och analyserar dem utifrån de teorier jag valt om livskvalitet och symbolisk interak-

tionism. Den litteratur jag redovisade under tidigare forskning kommer även att vävas in i 

analysen.  

Analys av psykologiska effekter 

Kognition 

Det första temat psykologiska effekter behandlar bland annat de kognitiva förlusterna hos in-

divider med demens och visar på effekterna av dansen på just de kognitiva funktionerna. Re-

sultatet visar på vikten av hur informationen om dansen förmedlas, alltså hur inbjudan sker. 

Vilket i sin tur handlar om kommunikation och samspel som går att förstå utifrån symbolisk 

interaktionism. Kommunikation handlar om att förstå varandra, det förutsätter att människor 

lägger samma betydelser i de ord och gester som utbyts, all kommunikation grundar sig alltså 

på symbolisk kommunikation (Engdahl & Larsson, 2006, s. 105-106). I citatet nedan, hämtat 

från intervjun, blir kläderna en symbol i kommunikationen, en gest som förmedlar informa-

tionen då ordet dans kanske inte längre kan förstås av individen med demens. 
 
Det är jätteviktigt hur man bjuder in till en aktivitet för som demenssjuk kanske man inte förstår 
själva ordet dans, alltså är man inte i den här situationen så förstår man inte att man ska gå iväg 
och göra något. Sen är det ju det här med kroppsspråk, det pratar vi också mycket om, att då måste 
jag visa med mitt kroppsspråk, jag som vårdpersonal att nu ska vi tillsammans göra något roligt. 
Kläder till exempel, man kan inte stå i gamla slitna personalkläder eller så där. Förstår man inte 
vad man ska göra så kollar man ju, men du ser ju inte finklädd ut, utan sätt gärna på dig något 
(Eva-Lena Lundberg). 

 

Tidigare forskning betonar relationen mellan vårdtagaren och vårdgivare som enormt viktig 

för omvårdnaden. Relationen bygger på någon form av samspel, vanligast via kommunikatio-

nen. Men kommunikationen är en komplicerad process med olika dimensioner i synnerhet då 

demenssjukdom finns med i bilden (Armanius Björlin, 2004. s. 147). Kommunikation bygger 

på verbal kommunikation och icke-verbal kommunikation och citatet ovan blir ett exempel på 

hur kommunikationen måste förmedlas genom andras symboler än orden, nämligen genom 

kroppsspråket och kläderna.  

 Långtidsminnet och korttidsminnet är kognitiva funktioner som påverkas av demenssjuk-

dom. Socialstyrelsen (2010, s. 71) skriver om hur individer i vissa fall till och med kan fråga; 

vem är jag? Oftast finns minnen från barndomen kvar men ibland förlorar den demenssjuke 

även dessa. Förlusten av minnet påverkar identiteten eftersom vår historia formar vår identi-
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tet. Personer med demens har kvar upplevelsen av att vara en speciell person men de har 

glömt vem denna person är. Personer med demens kan därför behöva hjälp med att upprätthål-

la sin självkänsla genom att påminnas om sin historia och bemötas som en värdefull kommu-

nikationspartner (a.a. s 71). Citatet nedan är ett exempel på hur dansen fungerar som en på-

minnelse om historien och om vem man är; 
 
Their distant memory was seen to be supported in dancing, as the patients showed ability in danc-
ing and had the capacity to remember old social patterns as well as old songs and melodies in 
dancing (Palo-Bengtsson et al. 1998, s.549). 
 

 
Ytterligare ett exempel på hur dansen bidrar till minnen som skapar självkänsla; ”Vi märkte 

också att de fick en bättre självkänsla och att de blev sitt gamla jag” (Gullström och Lund-

berg, 2005, s.64). 

Emotion 

Temat psykologiska effekter behandlar även hur dansen påverkar individens känslor. I stora 

drag handlar livskvalitet om människans välfärd och välbefinnande (Nordenfelt, 2004, s. 4). 

 I strävan efter att precissera vad livskvalitet är görs skillnaden mellan instrumentellt värde 

och finalt värde. Ett exempel på instrumentellt värde är pengar och exempel på finalt värde är 

lycka, frihet och kärlek. Det instrumentella värdet är medlet till att nå det finala värdet (Brül-

de, 2003, s.10, 16). Citatet nedan visar på hur dansen fungerar som ett instrumentellt värde 

som lockar fram det finala värdet, lycka. 

 
One of the patients whistled and sang all the time. Dancing seemed to support the patients in 
showing positive emotions in communication with each other and they were able to control their 
emotional reactions in a appropriate manner (Palo-Bengtsson et al. 1998, s.549). 
 
 

Begreppet livskvalitet är ett dimensionellt begrepp, människan kan alltså förflytta sig på en 

skala mellan uselt liv till fullgott liv (Brülde, 2003, s. 14). Utifrån citaten ovan verkar det som 

att dansen fungerar som ett instrumentellt värde som bidrar till att förflytta individen längs 

denna skala mot en högre grad av lycka. För att kunna mäta var på skalan en individ befinner 

sig måste det finala värdet kunna mätas (a.a. s.17). Till hjälp finns förklaringsfrågor och 

pragmatiska frågor. Pragmatiska frågor handlar om hur jag i praktiken kan förbättra min eller 

andras livskvalitet. Exempelvis vilken behandling som har den bästa effekten för att höja livs-

kvaliteten (Brülde, 2003, s.18). En sådan pragmatisk fråga är alltså relevant att ställa i detta 

sammanhang, hur kan exempelvis en vårdgivare förbättra vårdtagarens livskvalitet? Kan dans 

vara en aktivitet som höjer livskvaliteten? En nyligen publicerad litteraturöversikt (Mc Clive-

Reed & Gellis, 2011) konstaterar att forskning på medicinsk behandling av oro och relaterade 
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symtom vid demenssjukdom finns det gott om. Medan forskning om psykosociala insatser vid 

demenssjukdom är mer sällsynt. Detta är relevant i och med den pragmatiska frågan om livs-

kvalitet; hur kan exempelvis en vårdgivare förbättra vårdtagarens livskvalitet? Med hjälp av 

mediciner eller med psykosocial behandling så som dans? Artikeln syftar till att kartlägga 

befintlig forskning om psykosocial behandling för att kunna peka på de områden där mer 

forskning behövs. I artikeln (Mc Clive-Reed & Gellis, 2011) framkommer det att psykosocial 

behandling kan förbättra den demenssjukes livskvalitet; 
 

[…] psychosocial treatments may improve the quality of life for the patient with dementia above 
and beyond the reduction of BPSD. Generally, the primary target outcomes of psychosocial thera-
pies are agitation, aggression, and other intrusive behavioral problems (Mc Clive-Reed & Gellis, 
2011, s. 10). 
 

Analys av fysiska effekter 

En människas livskvalitet kan bland annat mätas utifrån subjektiva och objektiva förhållan-

den. Subjektiva förhållanden handlar om individens upplevelse av hennes situation och hen-

nes sinnesstämning. De objektiva förhållandena handlar om hälsa, yrke, bostad och familj 

(Nordenfelt, 2004, s.12). Låt oss här fokusera på hälsan. Dansterapeuter hävdar att kroppen 

återspeglar våra livserfarenheter. Allt som vi upplever och utsätts för sätter sina spår i våra 

kroppar vilket kommer till uttryck genom bland annat andningen och musklerna (Nyström, 

1999, s. 254). Ofta är det enklare att prata om de kroppsliga besvären än de psykiska, därför 

finns en benägenhet att placera sina psykiska problem i kroppen och vi inser sällan att de är 

symtom på vår psykiska hälsa. Därför handlar arbetet i dansterapi kring just detta, att urskilja 

fysiska och psykiska besvär (Nyström, 1999, s. 261). Citatet nedan visar på psykiska besvär 

och fysiska krämpor men att dansen bidrar till en förändring; ”D var oftast väldigt nedstämd 

och klagade på olika krämpor när hon kom. Så fort vi började dansa så visade hennes kropps-

språk något helt annat” (Gullström och Lundbergs, 2005, s. 65). I tidigare forskning skriver 

även Whitaker (2009, s. 184) om hur de äldres kroppar blev ett berättande verktyg. Hos flera 

av de gamla uttryckte kroppen ett behov av närhet och beröring. Men de ville genom kroppen 

även berätta vad den varit med om, hur den har förändrats och vart det eventuellt gör ont. 

Kroppen blir alltså en arena för berättande, bekräftelse och beröring men som sådan ges den 

sällan plats eller tid (a.a. s. 184). Resultatet för denna studie blir här ett exempel på hur dansen 

skapar en sådan arena, en plats till och tid för berättande, bekräftelse och beröring. Citatet 

nedan får vara ett exempel på detta;  
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När deltagarna dansade med oss och med varandra, upplevde vi att de mådde bra av många olika 
orsaker. En anledning till detta märkte vi var att de fick en kroppskontakt som de inte har annars i 
vardagen (Gullström och Lundberg, 2005, s.66). 
 

Analys av sociala effekter 

Det tredje och sista temat handlar om dansens sociala effekter där kommunikation är en un-

derrubrik och den andra underrubriken handlar om hur dansen bidrar till gemenskap och utan-

förskap.  

Kommunikation 

Enligt symbolisk interaktionism går det knappast att agera socialt utan förmågan att kommu-

nicera, kommunikation handlar inte bara om att reagera på varandra utan också att förstå var-

andra (Engdahl & Larsson, 2006, s. 105). Den symboliska interaktionsprocessen bygger på tre 

moment; (1) en individ och dennes gest signalerar vad hon planerar att göra. (2) En respons på 

gesten av en annan person som tolkar den första gesten och på så sätt ger den en betydelse. (3) 

Fullbordande av den givna sociala handlingen som initierades av den första individens gest, 

alltså själva resultatet av handlingen (a.a. s. 106). Detta är högst relevant och närvarande i 

dansen med demenssjuka. Ett citat från Nyström (2002, s.14) visar på hur samspelet i gruppen 

sker via kroppsspråket;  

 
När gruppen arbetar tillsammans finns en stark tendens till synkronisering med andra genom rörel-
sen. Genom tendensen till synkronisering får kommunikationen karaktären av ett resonansfeno-
men. Detta sätt att fråga och svara tycks vara möjliga för demensdrabbade. De typer av synkronitet 
vi ser här förefaller ha en sammanbindande funktion i en verklighet som för den demensdrabbade 
kan vara fragmenterad.   
 
 

Citatet beskriver initiativ, synkronitet och resonansfenomen som kan tolkas utifrån den sym-

boliska interaktionsprocessens tre moment. Det handlar nämligen om att ta initiativ, att tolka 

och att ge respons. Citatet vittnar även om hur dansen som kommunikation verkar ha en 

sammanbindande funktion i en verklighet som ofta är fragmentarisk för den demenssjuke (a.a. 

s. 14) 

Gemenskap eller utanförskap 

Kärnan i symbolisk interaktionism är att människan är social (Månson, 2007, s. 151). Männi-

skans väsen både skapas och formas i det sociala livsrummet (a.a. s. 152). Det är bland annat 

språket som gör henne till en social varelse, människan blir en handlande individ genom 

andras reaktioner på henne själv (a.a. s.153, 155). Språket är alltså en väsentlig komponent 

enligt symbolisk interaktionism för människans väsen. Vid demenssjukdom är det bland annat 

just denna komponent som påverkas. En nedsatt språkförmåga som i sin tur formar individens 
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personlighet och beteende. Resultatet visar på hur dansen skapar tillfälle och utrymme för 

interaktion. Dansen stimulerar språket och i sin tur rollskapandet, något som är viktigt för att 

komma åt kärnan; att människan är social samt behovet av att bli sedd (Månson, 2007, s. 

151). Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2010, s.71) påminner oss om att liksom alla män-

niskor skapar även personer med demens en upplevelse av sig själv i samspelet med andra och 

om de i detta samspel behandlas med respekt kan de uppleva sig som värdefulla trots de pro-

blem sjukdomen för med sig. Följande citat är ett exempel på hur detta kan ske i dansen och 

vilka effekter det kan få; 
 
Vi hälsade dem välkomna med glada välkomnande ord, sa deras namn och hade ett positivt 
kroppsspråk. Det vi sen märkte var att de för varje gång allteftersom blev mer positiva, öppna och 
nöjda. Vi var två personer som gav dom uppmärksamhet och de blev då sedda en stund av oss. De 
kanske glömde dansträffen efter en kort tid, men vi tror de hade kvar en nöjsamhet i kroppen länge 
efteråt (Gullström och Lundberg, 2005, s.67). 
 
 

Nöjsamheten som omnämns i citatet ovan är kanske rent ut av kärnan. Dansen har skapat ut-

rymme för människan att vara social. Dansen blir ett sammanhang, ett socialt livsrum, där 

hennes väsen kan skapas och formas. Dansen erbjuder ett samspel genom icke-verbal kom-

munikation där roller och språket gör henne till en social varelse. Exempel på icke-verbal 

kommunikation som användes i dansen var ansiktsuttryck och ögonkontakt; 
 

[…] focus on facial expression, and eye contact with the person with dementia. Touching and hug-
ging were also described as effective forms of non-verbal communication (Palo-Bengtsson & Ek-
man, 2000, s. 162).  

 

Nedan följer ytterligare ett exempel, som framkom under intervjun, på hur dansen skapar till-

fällen för samspel, Annelie Gullström berättar; ” Ja, och så hade vi en liten vattenpaus, för att 

få sitta lite stilla och då kom det ju oftast fram mycket prat, då kom dom på massa olika min-

nen, och det har vi sagt att den blev längre och längre den där pausen”. Detta citat går att ana-

lysera utifrån vad Whitaker (2009, s. 96-99) skriver om behovet av aktiviteter och social sam-

varo. De anhöriga som intervjuades tyckte sig ana att personalen inte hade tid för samtal utan 

var fullt sysselsatta med det praktiska omsorgsarbetet. Men social samvaro och aktivitet måste 

i första hand ges av personalen (a.a. s. 96-99). Resultatet i denna studie visar på hur dansen är 

en aktivitet som skapar social samvaro. Whitaker skriver även om de äldres tidsuppfattning. 

Detta går att väva in i analysen av gemenskap och utanförskap. I Whitakers forskning be-

skrivs tiden i vardagen bland annat som väntan. Men väntan behöver inte betyda leda utan 

uppfattades även som lugn och ro, att få vila, utan krav på delaktighet. Många var nöjda med 

att bara få vara i ett tidlöst tillstånd (a.a. s. 181). Resultatet i min studie visar på att den fysiska 
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nedsättningen kan utgöra hinder för deltagande och gemenskap men citatet nedan går även att 

analysera utifrån Whitakers resultat om tid och en vila utan krav på delaktighet; 

 
Not every person with dementia liked to dance and not all of them could dance because of their 
physical frailty. However, many of the persons with dementia liked to listen to the music, to sit 
near the band and to watch the couples on the dance floor. Therefore the caregivers were aware of 
the importance of positioning the persons with dementia within the dancehall (Palo-Bengtsson & 
Ekman, 2000, s. 161). 

 

Det kan alltså finnas olika grader av deltagande. Enligt teorier om livskvalitet och den objek-

tivistiska pluralismen är en persons livskvalitet beroende av i vilken utsträckning följande 

värden är närvarande; nära relationer, meningsfull verksamhet, personlig utveckling, kunskap 

och verklighetskontakt (Brülde, 2003, s. 26). Oavsett vilken grad av deltagande i dansen den 

demenssjuke har kan dessa värden tillgodoses. Att själv delta i dansen eller sitta och lyssna på 

musiken och iaktta de dansande människorna kan bidra till meningsfull verksamhet samt 

verklighetskontakt. Dansen och dess olika former av deltagande går även att förstå utifrån vad 

Whitaker (2009, s. 189) skriver om värdighet och tillhörighet. De gamla har ofta förlorat både 

relationer och sammanhang som exempelvis hem, familj, partner och vänner och därmed sin 

tidigare tillhörighet. Att känna att man betyder något och är någon inför någon annan, att till-

höra en gemenskap är avgörande för identiteten och värdigheten.  
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Slutdiskussion 
I resultatet och i analysen är tre teman centrala, nämligen; psykologiska, fysiska och sociala 

effekter. Ytterligare ett tema, personalen, har inbegripits i de tre övergripande områdena. Men 

här i slutdiskussionen vill jag lyfta fram personalen som en central del för dansens betydelse 

inom demensvården samt redogöra för egna reflektioner och dra vissa slutsatser. Min första 

slutsats är just vikten av personalens roll och kunskap för dansens betydelse inom demensvår-

den. Detta kan jag se utifrån min emperi; litteratur, tidigare forskning samt utifrån exemplet 

ifrån Linköpings kommun. Min andra slutsats är; allt hänger ihop. Låt mig förtydliga, flera 

olika komponenter i denna studie hänger samman och påverkar varandra. De psykologiska, 

fysiska och sociala effekterna inverkar på varandra samtidigt som personalen har en central 

roll för att detta ska ske. De valda teorierna hänger också samman, symbolisk interaktionism 

som handlar om socialt samspel påverkar i sin tur livskvaliteten. Nedan ska jag förtydliga hur 

jag tycker mig se att teorierna och de olika komponenterna hänger samman i dansen inom 

demensvården.  

 Individer med demens som bor på ett boende är på grund av sjukdomen nedsatta i sin för-

måga till att ta initiativ till aktivitet, här spelar alltså personalen en stor roll. Deras kunskap 

om sjukdomen och vikten av aktivitet är avgörande. Dans är en aktivitet som skapar tillfälle 

för samspel och i dansens samspel påverkas de psykologiska, fysiska och sociala funktioner-

na. Enligt teorier om livskvalitet och den objektivistiska pluralismen, som är en av tre huvud-

teorier inom detta område, är en persons livskvalitet beroende av i vilken utsträckning följan-

de värden är närvarande; nära relationer, meningsfull verksamhet, personlig utveckling, kun-

skap och verklighetskontakt (Brülde, 2003, s. 26). Jag anser att dansen kan bidra till alla dessa 

värden. Dans kan upplevas som en meningsfull verksamhet som kan odla nära relationer eller 

åtminstone fylla ett tomrum efter de nära relationerna man kanske har haft. Dansen kan bidra 

till en känsla av personlig utveckling, att upprätthålla gammal kunskap eller rent ut av prova 

dans för första gången i sitt liv. Dansen skapar även en verklighetskontakt för den demenssju-

ke. Ett tillfälle att få komma hemifrån och möta andra människor men även möta sig själv 

genom minnen som väcks till liv. Dansen bidrar alltså till att öka den objektivistiska pluralis-

mens centrala värden för människans livskvalitet. Men detta är beroende av om, och endast 

om skulle jag vilja säga, huruvida personalen är medveten om detta. Dansen och de centrala 

värdena enligt den objektivistiska pluralismen är beroende av personalens förmåga att först 

och främst skapa en aktivitet och sedan förmågan att aktivera, kommunicera, entusiasmera 



 40 

och bekräfta individen. Vilket egentligen är vad Socialtjänstlagen (2001:453) 5:4, säger att 

Socialtjänsten ska göra, vilket jag presenterar i inledningen av denna studie;  
 

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna 
välbefinnande. Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo 
självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med 
andra (Lag om ändring i Socialtjänstlagen, 2010:427). 

 

Min slutsats, vikten av personalens roll och kunskap, och lagrummet ovan går även att disku-

tera utifrån tidigare forskning. Whitaker (2009, s. 96-99) betonar att social samvaro och akti-

vitet måste i första hand ges av personalen. Både Whitaker (2009) och Armanius Björlin 

(2004) skriver om personalens roll. Relationen mellan vårdtagare och vårdgivare är enormt 

viktig för omvårdnaden och bygger på någon form av samspel (Armanius Björlin, 2004, 

s.144). Whitakers forskning visar på att de anhöriga upplevde att det fanns för få aktiviteter 

och för lite social samvaro för de äldre. Att personalen inte har tid för samtal utan är fullt sys-

selsatta med det praktiska omsorgsarbetet. Detta i förhållande till lagrummet ovan visar på en 

brist i omsorgen, om en meningsfull tillvaro och gemenskap med andra inte erbjuds. Menings-

full tillvaro och gemenskap med andra är, förutom att det är lagstadgat, även viktiga kompo-

nenter för livskvaliteten. Men detta som beskrivs i lagen och i tidigare forskning går även att 

diskutera utifrån symbolisk interaktionism. Vikten av relationer, social samvaro och aktivitet 

som beskrivs ovan är ju centrala delar av symbolisk interaktionism. Att människan är social 

och att hennes väsen formas i samspel med andra. Det hänger alltså ihop. 

 Genom att framhäva personalens betydelse vill jag inte förminska de demenssjukas förmå-

gor. Men jag vill poängtera personalens betydelse och möjlighet att se, lyfta fram och förstär-

ka de demenssjukas förmågor. Därför vill jag här reflektera kring denna relation, nämligen; 

personal – boende men även reflektera kring relationen personal – personal och boende – bo-

ende.  

 Angående relationen mellan personal och boende har denna studie visat på vikten av ett 

samspel och hur dansen kan bidra till att skapa en relation mellan personal och boende. Jag 

vill här lyfta resonemanget och titta på vad dansen kan ge för konsekvenser i vardagen. Eva-

Lena Lundberg, informant i min intervju är inne på dess konsekvenser;  
 
Ja, man investerar ju det, det ser jag tydligt i mitt arbete på demensboendet, att man får ju en annan 
relation till varandra, man får uppleva och ha den här upplevelsen tillsammans. Man kan liksom 
förbereda sig innan och man kan ha det och prata om efteråt, att Gud va roligt vi hade. Det ger jät-
temycket för då går det lättare sen med det här svårare. För alla möten är ju inte lätta, det är ju 
många svåra möten vi har med samma person, vid typ såna här ADL (aktiviteter i dagliga livet) si-
tuationer där man är väldigt utlämnad och blottad. Men har vi det här på något sätt tillsammans då 
känns det som att det går lite lättare alltså.   
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Lundberg pratar om betydelsen av en gemensam upplevelse. Jag har även reflekterat över hur 

den fysiska aktiviteten tränas i dansen. Genom dansen utvecklas styrka, balans och rörlighet. 

Genom detta får individen förhoppningsvis en bättre självkänsla vilket kan leda till att indivi-

den kan utföra fler aktiviteter i det dagliga livet (ADL) så som påklädnad och tandborstning, 

utan assistans. Dansen kan i ett första skede ses som en tidskrävande aktivitet men de vinster 

som omnämns ovan kan i längden spara tid för vårdgivaren. Då dessa svåra möten som in-

formanten pratar om blir enklare genom att personalen och den boende har en gemensam po-

sitiv upplevelse och den fysiska förmågan har förbättrats kan de dagliga aktiviteterna bli enk-

lare att genomföra och tid sparas. Att dansa tillsammans, vårdtagare och vårdgivare, stimule-

rar relationen och utvecklar eventuellt samarbetet. Dansen kan alltså bidra till effektivisering 

av den vardagliga omsorgen och leda till besparingar av tid och ekonomi. Men effektivisering, 

tid och pengar är inte de enda vinsterna och bör inte heller vara det. Den största vinsten är 

förhoppningsvis att dansen och dess effekter påverkat vårdtagarens livskvalitet till det bättre. 

 I relationen mellan personal och personal finns en mängd dimensioner. I resultatet fram-

kommer det att dansen kräver mycket av personalen. Exempelvis genom praktiska förberedel-

ser som att ordna musik, koka kaffe och flytta stolar. Jag har även reflekterat över personalens 

personliga förberedelse, kanske tänker de tanken; jag kan och vill inte dansa. En informant 

bemöter detta; 
 
Att som vårdpersonal är det lika viktigt att vårda det själsliga som det kroppsliga och då kanske det 
krävs mer av mig som vårdpersonal, jag kan inte ta med mina egna värderingar i mötet . Tycker 
jag att det är jättetråkigt att dansa då kan ju inte jag ta med det utan det får jag släppa, utan ser jag 
att hon mår bra av det, Agda, så måste jag kunna ställa upp på det likaväl som jag kan mata någon. 

 

Ett annat citat ur resultatet pekar på olika inställningar i personalgruppen; 
 
They also described how some fellow caregivers did not want to dance – they were young and 
thought that social dancing was old-fashioned. They also described how some caregivers assumed 
a controller role during the dance sessions and seemed to think dancing was not part of their care 
duties (Palo-Bengtsson & Ekman, 2000, s. 162). 

 

Utifrån citaten ovan tänker jag mig att relationerna i personalgruppen är oerhört viktiga. Vil-

ken inställning finns till verksamheten och är den enskilde personen trygg i personalgruppen? 

För att aktiviteter så som dans ska kunna genomföras tänker jag mig att trygghet och självför-

troende hos den enskilde personen och i personalgruppen är en förutsättning. Jag tror att kun-

skap kan skapa självförtroende och trygghet och återigen kommer vi tillbaka till en av mina 
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två slutsatser; att personalens kunskap och roll är oerhört viktig för dansens betydelse inom 

demensvården.  

 Angående relationen mellan boende och boende skriver Whitaker (2009) att hänvisa de 

gamla till varandra är att överskatta deras förmåga och ork. Samtalen mellan de boende kan 

försvåras av nedsatt hörsel, svaghet och förvirring (a.a. s. 96-99). Men i förhållande till detta 

skriver Nyström om hur de gamla genom dansen kommunicerar med varandra; 
 
Någon riktar sig mot hela gruppen som svarar med att synkronisera sina rörelser med initiativtaga-
rens. Då denna form löser upp sig stimuleras flera deltagare att ta nya initiativ genom att rikta sig 
mot någon, bjuda upp till dans eller att på annat sätt ta kontakt med andra deltagare (Nyström, 
2002, s. 112). 

 

Citatet visar på hur dansen blir ett medel och ett sammanhang där de äldre kan interagera med 

varandra, en kontext där de får tillgång till fler kommunikationsmöjligheter än det verbala 

språket. Dessa stunder kan även bidra till ytterligare ett fenomen, att vara efterfrågad. Grup-

pen frågar efter mig när jag är frånvarande. Relationerna mellan de boende är alltså viktiga för 

skapandet av individens livskvalitet. Men detta samspel som Nyström (2002, s.112) beskriver 

i dansen är beroende av en ledare, en personal. Då landar vi återigen i min andra slutsats; att 

allt hänger ihop. Relationen mellan boende och boende är beroende av personalen och verk-

samheten. Samvaron i verksamheten skapar möjlighet för social interaktion som i sin tur på-

verkar livskvaliteten. Men resultatet vittnar även om en känsla av utanförskap. Återigen vill 

jag peka på personalens roll och följande citat får exemplifiera; 
 
Not every person with dementia liked to dance and not all of them could dance because of their 
physical frailty. However, many of the persons with dementia liked to listen to the music, to sit 
near the band and to watch the couples on the dance floor. Therefore the caregivers were aware of 
the importance of positioning the persons with dementia within the dancehall (Palo-Bengtsson & 
Ekman, 2000, s. 161). 

 

Jag vill inte förminska eller ignorera känslan av utanförskap som dansen kan skapa men jag 

tror att genom personalens medvetenhet som citatet ovan vittnar om kan dansen bidra till nå-

gon form av gemenskap. Även om personen inte deltar i dansen så deltar hon i ett samman-

hang. Min slutsats blir här utifrån resultatet att dansen skapar tillfälle för samspel vilket bidrar 

till att gemenskapen ökar och utanförskap och ensamhet minskar. 

Fortsatt forskning 

Underlaget för denna uppsats kommer från studier av de personer som dansade. En fråga som 

väcks som skulle kunna ge svar på ytterligare dimensioner av dansens betydelse inom de-

mensvården är varför de som inte deltog i dansade valde att avstå? Eller var det så att de inte 
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fick möjligheten? Kan det vara så att personalen ansåg att de individerna inte kunde delta? 

Det leder tankarna vidare till ytterligare ett forskningsområde.  

 Att mer ingående studera personalens roll och kompetens. Spelar deras bakgrund och ut-

bildning någon roll för dansens betydelse inom demensvården? Detta har jag konstaterat ut-

ifrån denna studie och just därför tror jag att det finns ytterligare en mängd aspekter kring 

personalens roll att studera. 

 Ytterligare ett forskningsområde skulle kunna vara att fördjupa sig i relationen mellan den 

demenssjuke och dess anhöriga. Skulle dansen kunna vara ett redskap i deras kommunika-

tion? Ett exempel kan vara att bjuda in de anhöriga till danstillfällena och studera vad som 

händer i deras relation. 

  Socialstyrelsen nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom (2010, s. 28 - 

29) rekommenderar dans som aktivitet men poängetrar samtidigt att det vetenskapliga under-

laget är svagt. I Mc Clive-Reed och Gellis (2011) litteraturöversikt som kartlägger de 

psykosociala behandlingar som används vid demenssjukdom förespråkas dessa psykosociala 

behandlingar framför medicinsk behandling men de poängterar att mer forskning behövs. I 

artikeln nämns inte dans som en del av den psykosociala behandlingen vilket jag efterfrågar.  

 I uppsatsens bakgrund benämns de områden där dansterapi finns tillgänglig. Dansterapi 

används i behandlingen för exempelvis borderline- och psykospatienter, individer med ätstör-

ningar, människor som utsatts för övergrepp, individer med funktionsnedsättningar och krigs-

flyktingar (Thelin, 2008, s. 25). Dessa är uppslag för vidare forskning för att öka kunskapen 

om hur dans kan användas inom socialt arbete.  

Avslutande ord 

Till sist vill jag lyfta resonemanget om dansens betydelse till att gälla fler grupper än personer 

med en demenssjukdom. Jag är medveten om att resultatet i denna studie inte går att generali-

sera men tillåt mig att reflektera kring hur dansen kan användas i det sociala arbetet med 

andra målgrupper än individer med demenssjukdom. Vad händer om variabeln demenssjuk 

byts ut till ensamkommande flyktingbarn där det verbala språket också kan vara ett hinder i 

kommunikationen? Dansen kan kanske även där bli ett medel för kommunikation och sam-

spel, ett sammanhang som kan bidra till ökad livskvalitet. Genom de psykologiska, fysiska 

och sociala effekterna, som redovisats i denna uppsats men som jag förmodar gäller i viss 

mån oavsett målgrupp, tror jag att dansen skapar självbild och identitet, fysiska funktioner 

förbättras och sociala kontakter skapas. 
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 Låt oss denna gång reflektera kring variabeln dans. Mitt syfte är inte att säga att den ena 

aktiviteten är bättre än det andra då det delvis är en subjektiv upplevelse. Men jag vill i denna 

uppsats lyfta fram och poängtera dansen förtjänster och min åsikt är att dansen är unik. Många 

aktiviteter bidrar till att skapa ett positivt sammanhang och en gemenskap. Men vilken annan 

aktivitet kan resultera i samtliga tre effekter, de psykologiska, fysiska och sociala? Ytterligare 

en aspekt av dansen som inte framkommit i denna uppsats är den estetiska aspekten som jag 

tycker är en bidragande faktor till varför dansen är unik. Varför det är en variabel som inte 

omnämnts i empirin tror jag kan bero på att estetik är svårt att mäta. Men i uppsatsens bak-

grund benämns vad Nyström (2002, s.36) anser om dans, att dans är både intryck och uttryck, 

genom att se på dans kan människan bli berörd och genom att dansa kan hon uttrycka sig. Min 

upplevelse är att estetik är något som berör och skapar intryck och uttryck. Sammantaget är 

dans en unik aktivitet enligt min mening. Men jag tror även på vikten av andra aktiviteter 

inom demensvården och inom socialt arbete i sin helhet. Oavsett aktivitet är jag övertygad om 

att personalens förmåga att aktivera, kommunicera, entusiasmera och bekräfta är en avgöran-

de faktor för vilka effekter aktiviteten får. I inledningen tillkännager jag ett övergripande syfte 

som jag har med denna studie, att definiera dans i förhållande till socialt arbete. Jag anser att 

jag har ökat kunskapen om dansen betydelse inom demensvården som var mitt specifika syfte 

men att jag även i viss mån har definierat dansen i relation till socialt arbete. Dans handlar för 

mig om att inse vikten av att kombinera psykologiska, fysiska och sociala faktorer i det socia-

la arbetet.  
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