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Sammanfattning 

Syfte 

Syftet var att undersöka deprimerade kvinnors upplevelser av psykiskt välmående under och 

efter genomförande av koreograferad dans kombinerad med föreläsningar om psykiska 

tillstånd. 

Metod 

Med kvalitativ utgångspunkt genomfördes sju intervjuer med kvinnor som deltagit i 

fenomenet DansSteget. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Materialet analyserades 

med en fenomenografisk ansats och med tolkningar av författarna till detta självständiga 

arbete. Intervjuinnehållet kategoriserades under två huvudkategorier med tillhörande 

underkategorier.  

Resultat 

I utfallsrummet framkom att samtliga deltagare upplevt att deras psykiska välmående 

förbättrats efter att de börjat på DansSteget. Faktorer som påverkat detta var bland annat att 

dansa kravlöst och synkroniserat tillsammans med andra, att få vara en del av en grupp och att 

dansen varit ett positivt inslag i tillvaron. DansSteget har beskrivits ge glädje, stressreduktion, 

avslappning och ökad energi. 

Slutsats 

Att dansa i grupp har upplevts ge en positiv inverkan på deltagarnas psykiska välmående. 

DansSteget skulle därför kunna anses vara en bra aktivitet för att öka psykiskt välmående hos 

personer som lider av depression, förutsatt att dessa tycker om att dansa. För att ge en 

ihållande och mer långvarig effekt skulle kanske frekvensen av danspassen i DansSteget 

behöva utökas. Detta kräver dock fortsatt forskning för att kunna bekräftas. 

Nyckelord: dans, Zumba, linedance, depression, nedstämdhet, psykiskt välmående, hälsa, 

ohälsa, fysisk aktivitet, föreläsning, kvinnor och grupp.  

 



 

 

Abstract 

Aim  

The aim was to investigate depressed women’s experiences of psychological well-being 

during and after going through a regimen of dance and education about psychological 

conditions.  

Method  

Seven women who had participated in DansSteget were interviewed using a qualitative 

method. The interviews were conducted, recorded and transcribed by the authors of this essay. 

Using phenomenographic analysis the authors interpreted collected interview material and 

categorized it into two main categories, each with subcategories.  

Results 

The result showed that all participants had experienced improved psychological well-being 

since starting at DansSteget. Elements perceived as having impact on the participants’ 

psychological well-being were, for example, dancing to undemanding choreographies 

synchronized with other people and being accepted as part of a group. Dancing frequently 

also had an effect on participants’ well-being, by functioning as a positive ingredient in their 

daily life. Participants in DansSteget have reported feelings of joy, stress reduction, relaxation 

and increase of energy. 

Conclusions 

Participating in group based dance activity has been perceived affecting the participants’ 

psychological well-beeing in a positive way. DansSteget could therefore possibly help 

improve the well-being of people suffering from depression, provided that they enjoy 

dancing. If DansSteget is to have a continual and long-term effect, current frequency of dance 

classes might need to be extended. Further investigation is, however, required before any 

definite conclusions can be drawn in this respect. 

Keywords: dance, Zumba, line dance, depression, psychological well-being, health, 

psychological condition, physical activity, education, women and group.  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Depression är idag en stor bidragande faktor till ohälsa i samhället, så påtaglig att sjukdomen 

enligt läkare bör räknas som folksjukdom. I Sverige beräknas en av fem drabbas av 

depression någon gång i livet och stundtals uppmäts prevalensen av depression vara så hög 

som tio procent. Kvinnor är en utsatt grupp som löper dubbelt så hög risk att insjukna som 

män. (FYSS 2017, s. 362) Dagens sjukskrivningar inom psykisk ohälsa beror idag till 90 

procent på ångest och/eller depression (Socialstyrelsen 2016, s. 13). Den sänkta folkhälsan 

har genererat ett stort tryck på vårdsystemet och idag saknas resurser för att på ett bra sätt 

hjälpa samtliga som insjuknar. Andelen personal med kompetens är för låg vilket leder till att 

riktlinjerna inte kan följas enligt handlingsplan (ibid, s. 53) och därför blir väntetiden för 

behandling lång. (ibid, s. 50) 

Forskning har visat att fysisk aktivitet ger lika goda effekter på depressiva symtom som både 

kognitiv beteendeterapi (KBT) och antidepressiva preparat för patienter med lindrig till 

måttlig depression. Ändå är fysisk aktivitet inte i dagsläget en etablerad metod vid behandling 

av depressiva tillstånd, utan används endast i viss utsträckning som komplement i behandling, 

ofta i kombination med KBT. (FYSS 2017, s. 363) På grund av dagens höga belastning på 

primärvården samt dess bristande resurser uppdagas ett behov av andra effektiva och 

ekonomiska alternativ för att förbättra deprimerades hälsotillstånd. I den här studien 

undersöks hur kvinnor upplever sitt välmående under och efter genomförande av dans i 

kombination med föreläsningar om psykiska tillstånd. 

 

1.2 Definition av välmående samt bestämningsfaktorer för hälsa 

Med begreppet välmående syftar den här studien till ett tillstånd av upplevd god psykisk 

hälsa. Vad som menas med hälsa förklaras med Winroth och Rydqvists definition, där “hälsa 

är att må bra - och ha tillräckligt med resurser för att klara vardagens krav - och för att kunna 

förverkliga personliga mål” (Winroth & Rydqvist 2008, s. 18). Winroth och Rydqvist delar in 

begreppet hälsa i fyra dimensioner som alla spelar en roll i vårt mående (ibid, s. 24). Nedan 

visas en bild över dessa i en arbetsmodell för hälsa av Winroth och Rydqvist. 
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Figur 1. Arbetsmodell för hälsa. (Winroth & Rydqvist 2008, s. 24) 

 

Winroth och Rydqvist skiljer även på kroppslig och upplevd hälsa (Winroth & Rydqvist 2008, 

s. 18). De menar att en person kan vara vid fysiskt dålig hälsa men samtidigt uppleva att 

han/hon mår bra, och även tvärtom, att en person kan vara fysiskt frisk och samtidigt må 

dåligt. Eftersom denna studie hade för avsikt att undersöka deltagarnas upplevda psykiska 

välmående lades fokus på de psykiska och sociala dimensionerna i modellen.  

 

1.3 Föreläsningar för utbildning i psykiska tillstånd 

Kunskap är en komponent i dimensionen för psykisk hälsa i den av Winroth och Rydqvist 

skapade arbetsmodellen för hälsa som illustrerats i figuren ovan (2008, s. 24). De menar att 

kunskap om sin livssituation kan skapa en förståelse för olika psykiska faktorer, en 

begriplighet, som i sin tur kan hjälpa personer att skapa verktyg för att hantera sina tillstånd. 

Denna hanterbarhet hjälper personerna att reagera och agera på ett sätt som främjar deras 

hälsa. (Winroth & Rydqvist 2008, s. 68) Kunskapen handlar inte enbart om att känna till vad 

som är viktigt för att må bra, utan det krävs en mer djupgående förståelse om hur man kan gå 

tillväga för att kunna påverka sin egen hälsa (ibid, s. 73). 
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För patienter med bipolär sjukdom finns studier som utvärderat huruvida utbildning om 

sjukdomstillståndet gett effekt på välmåendet (Colom et al. 2003; Papadimitriou et al. 2007; 

Rouget & Aubry 2007). I en studie från 2003 deltog 120 bipolära patienter i ett 

utbildningsprogram med träffar en gång i veckan i 21 veckor där de fick lyssna på olika 

föreläsningar om diagnoserna bipolär sjukdom I och II. I denna patientgrupp sänktes antalet 

patienter som fick återfall och antalet återfall per patient signifikant. Även antal 

hospitaliseringar och längd för dessa minskade i interventionsgruppen. Slutsatsen blev att 

denna typ av utbildning var en effektiv metod för att förebygga återfall i sjukdomen. (Colem 

et al. 2003) Papadimitriou et al. (2007) jämförde olika icke-farmakologiska metoder för 

behandling av bipolära patienter. Här framkom att både psykoterapi och utbildning avseende 

sjukdomstillstånd var effektiva behandlingsmetoder (ibid.). I en studie genomförd av Rouget 

& Aubry (2007) utbildades de bipolära patienterna i sjukdomen och dess olika symtom och 

faser samt hur sjukdomen kunde verka förhindrande i vardagen. Deras slutsats efter 

genomförd intervention var att utbildningen borde vara en del i den befintliga behandlingen 

vid bipolär sjukdom. (ibid.) 

På avdelningen för affektiva tillstånd vid Sankt Görans sjukhus i Stockholm har de arbetat 

med denna typ av utbildning i flera år. År 2007 publicerades en artikel i Läkartidningen efter 

att en utvärdering av verksamheten genomförts med goda utvärderingsresultat. Vårdtiden 

förkortades för patienterna som också berättade att de haft användning av den kunskap de fått 

i utbildningen för att kunna hantera sin sjukdom. (Tidemalm et al. 2007) 

Då forskningsunderlaget för utbildningar om psykiska tillstånd för personer med depression 

är litet är det av intresse att ytterligare forskning sker inom området.  

 

1.4 Gruppen och den sociala hälsan 

Social interaktion och mellan-mänskliga relationer är viktiga komponenter i upplevd hälsa 

och att få tillhöra en grupp är ett mänskligt behov (Winroth & Rydqvist 2008, s. 76f). Detta 

framgår i den sociala dimensionen i Winroth och Rydqvists arbetsmodell för hälsa där 

trygghet, trivsel och interaktion anses vitalt för att må bra (ibid, s. 24). Trygghet inträffar när 

deltagare vågar vara sig själva, upplever ett accepterande klimat och känner att det är ”okej” 

att misslyckas (ibid, s. 79). När en person trivs i en grupp infinner sig en känsla av glädje, 

energi och att vara tillfreds (ibid, s. 80). Den sociala interaktionen styrs av hur en individ 
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fungerar i samspel med personer i den omgivande miljön, vilket kan vara en avgörande faktor 

för att kunna skapa mellan-mänskliga relationer och bli inkluderad i en grupp (ibid, s. 76). 

 

1.5 Definition och diagnostisering av depression 

Depression kan yttra sig på olika sätt och delas ofta in i olika allvarlighetsgrader, men något 

som är gemensamt för i stort sett samtliga diagnostiserade är en svårighet att fungera normalt 

i det vardagliga livet både i arbete och på fritiden. Likaså är det vid alla grader av depression 

viktigt att få behandling så fort som möjligt. Detta för att minska risken för en lång 

sjukdomsperiod, återinsjuknande och eventuella följder som funktionsnedsättning eller i 

värsta fall självmord. (Socialstyrelsen 2016, s. 13) 

Vid klinisk diagnostisering av depression i Sverige används vanligtvis 

Världshälsoorganisationens (WHO) diagnossystem ICD-10 (International Statistical 

Classification of Diseases and Related Health Problems) och ibland även DSM-5 (Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders). I ICD-10 definieras depression som ”ett tillstånd 

som varat mer än två veckor och där nedstämdhet, nedsatt energi, förlust av intresse eller nöje 

av att göra aktiviteter som tidigare gett tillfredsställelse är viktiga symtom.”. Andra vanliga 

symtom på depression kan vara sömnsvårigheter, bristande självtillit, skuldkänslor, 

obeslutsamhet, aptitförlust och tankar på döden. (Socialstyrelsen 2016, s. 14) I den nationella 

definitionen menar man att episoder av nedstämdhet varvas med perioder av bättre upplevd 

hälsa. (FYSS 2017, s. 362) 

Enkäten MADRS-S är självskattningsversionen av MADRS, Montgomery Åsberg Depression 

Rating Scale, som används för att bedöma depression. MADRS-S utgår till stor del från 

DSM-5-manualen men är inte ett verktyg för klinisk diagnostisering, utan används som 

komplement alternativt för att följa förloppet hos depressiva patienter i behandling. Enkäten 

består av nio frågor med sex olika svarsalternativ. Den totala maxpoängen är således 54. För 

depression ska man i MADRS-S uppnå en poäng på minst 13. (Tabell 1 & Bilaga 2) 
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Tabell 1. MADRS-S bedömningsmall för grad av depression. (Bilaga 2) 

Poäng Grad av depression 

0-12 Väsentligen obesvärad 

13-19 Mild depression 

20-34 Måttlig depression 

>34 Svår depression 

 

1.6 Behandling vid depression 

De etablerade terapiformerna vid depression är kognitiv beteendeterapi (KBT), interpersonlig 

terapi (IPT) och antidepressiva preparat (FYSS 2017, s. 364). Kognitiv beteendeterapi handlar 

om situationshantering och att lära sig bemöta beteenden eller känslor. Syftet är att patienten 

ska få så kallade “verktyg” för att klara detta. (Carlbring & Andersson) I interpersonell terapi 

fokuserar man på relationer. Hur relationer påverkar det psykiska måendet och tvärtom. 

Terapeuten hjälper patienten att identifiera problem och hitta lösningar till dessa. (Ström 

2009) När det gäller antidepressiva preparat är selektiva serotoninåterupptagshämmare de 

vanligast förekommande läkemedlen (Björklund 2016). Dessa mediciner används för att 

balansera serotoninnivåerna i hjärnan vilket i sin tur ska leda till att stämningsläget 

normaliseras. Vid denna behandling kan det ta upp till tre månader innan patienten märker av 

en effekt. (FASS 2016) I dagsläget är inte fysisk aktivitet en etablerad behandlingsmetod för 

depression, men används som komplement och ofta i kombination med KBT (FYSS 2017, s. 

364). 

 

1.7 Definition av fysisk aktivitet 

Folkhälsomyndigheten menar att fysisk aktivitet är “all kroppsrörelse som är en följd av 

skelettmuskulaturens sammandragning och som resulterar i ökad energiförbrukning.” 

(Folkhälsomyndigheten 2013). Enligt detta definieras fysisk aktivitet i denna studie. 
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1.8 Fysisk aktivitet och depression 

Intresset för effekten av fysisk aktivitet på psykiskt välmående har funnits sedan början på 

1900-talet. År 1905 publicerades en studie där fysisk aktivitet förbättrat två djupt deprimerade 

personers välmående. Tanken på en koppling mellan det känslomässiga och det kroppsliga 

hade vaknat. Det dröjde dock till 1980-talet innan fortsatt forskning inom området satte fart 

och etablerades. (FYSS 2017, s. 364) Än idag är forskningsområdet ganska litet och begränsat 

gällande studier av hög kvalitet (FYSS 2017, s. 365). 

År 2001 publicerades en meta-analys som omfattade dittills utgivna publikationer av 

randomiserade kontrollerade studier inom området. Totalt analyserades 14 studier och fysisk 

aktivitet visade sig ha samma effekt som både kognitiv beteendeterapi och farmakologiska 

preparat vid mild till måttlig depression. På grund av metodologiska svagheter i samtliga 

studier var evidensstyrkan däremot för svag för att tillåta några statistiskt säkerställda 

slutsatser. (Lawlor & Hopker 2001)  

En ny meta-analys publicerades i Cochrane Database of Systematic Reviews år 2012. 

Artikeln, med namnet Exercise for Depression, sammanfattade forskningsläget av 

randomiserade kontrollerade studier fram till och med år 2010. Utifrån studiernas resultat 

drogs slutsatsen att fysisk aktivitet fungerade bättre mot depression än ingen behandling eller 

placebo, och lika bra som beteendeterapi eller medicinska preparat. Här framkom ett förslag 

att personer med depressiva tillstånd bör rekommenderas att delta i fysisk aktivitet men att 

effekten kan förväntas bli moderat som bäst. (Rimer et al. 2012) 

På senare år har en uppsjö av bland annat randomiserade, longitudinella och tvärsnittsstudier 

om fysisk aktivitet och depression publicerats. Däribland även en mängd systematiska meta-

analyser. Med denna forskning har man återigen påvisat ett negativt samband mellan fysisk 

aktivitet och depression. (Dunn et al. 2005; Rimer et al. 2012; Mammen & Faulkner 2013; 

Rebar et al. 2015)  

Fysisk aktivitet är en skyddsfaktor avseende utveckling av depression (Lawlor & Hopker 

2001). Det har också visat sig att personer som lever fysiskt aktiva liv löper mindre risk för att 

utveckla depression jämfört med de som har en stillasittande livsstil (Mammen & Faulkner 

2001). Omvänt har det visat sig att personer (framförallt äldre) som lever stillasittande liv är 

deprimerade i större utsträckning än de som lever aktiva liv (Stubbs et al. 2016), och även att 
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de som är vid god psykisk hälsa är mer fysiskt aktiva än vad deprimerade personer är (Kim et 

al. 2016). 

Det är alltså möjligt att fysisk aktivitet kan spela en stor roll för den psykiska hälsan hos 

befolkningen. Samtidigt har forskningsområdet ännu inte vuxit sig tillräckligt stort för att med 

säkerhet och hög evidensstyrka etablera fysisk aktivitet som förebyggande insats eller 

behandlingsform mot depression (FYSS, s. 365). Ytterligare forskning kommer krävas för att 

utreda frågan vidare. Behovet av högkvalitativ forskning är stort.  

 

1.9 Rekommendationer för fysisk aktivitet vid depression 

Grundat i forskning som finns inom området har YFA, Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet, 

arbetat fram rekommendationer för fysisk aktivitet vid depression. Vid depressiva tillstånd 

bör man utöva aerob eller muskelstärkande fysisk aktivitet för att förbättra livskvalitet samt 

minska depressiva symtom. Detta bör ske enligt de allmänna rekommendationerna för fysisk 

aktivitet, eftersom dessa visat ge goda effekter på psykisk hälsa. (FYSS 2017, s. 369) 

Aerob fysisk aktivitet bör ske med måttlig intensitet minst 150 minuter per vecka fördelat på 

tre till sju tillfällen. Alternativt med hög intensitet minst 75 minuter, då tre till fem gånger i 

veckan. Det går även bra att kombinera måttlig och hög intensitet. Då är ett exempel att träna 

90 minuter per vecka uppdelat i tre 30-minuterspass. För muskelstärkande aktivitet är 

rekommendationerna att göra två till tre set av 8-10 övningar med 8-12 repetitioner, två till tre 

gånger i veckan. (FYSS 2017, s. 369) 

 

1.10 Definition av dans 

Dans definieras i denna studie i enlighet med Ståhle i Nationalencyklopedin. Här beskrivs 

dans som “rörelser till rytm och melodi, rörelser som ges en speciell form och utförs i viss tid 

och visst rum.” (Ståhle). 

 

1.11 Dans och depression 

Många av de artiklar som finns inom området tar upp dansterapi och dess påverkan på 

depression. En metaanalys gjord av Meekums, Karkou och Nelson (2015) som innehöll tre 

studier kunde visa positiva effekter av dansterapi som behandling vid depression, men på 
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grund av låg kvalitet på några av studiernas metoder samt stora konfidensintervall fanns inga 

signifikanta resultat. Även här diskuterades svårigheterna med att genomföra studier på 

dansterapi med hög kvalitet, både på grund av att det inte går att genomföra blindstudier men 

även för att det varken finns definition för vad dansterapi är eller riktlinjer för hur det ska gå 

till. (Meekums, Karkou & Nelson 2015)  

År 2014 publicerades en meta-analys i The Arts of Psychotherapy som analyserade 23 artiklar 

från de senaste 17 åren. Dessa studier undersökte dansterapi och den terapeutiska 

användningen av dans för att behandla psykisk ohälsa. Studierna inkluderade totalt 1078 

deltagare och de variabler som undersöktes var livskvalitet, kroppsbild, välmående och 

kliniska resultat samt en subanalys av depression, ångest och social kompetens. Resultatet i 

dessa studier kunde påvisa att dansterapi är effektivt för att öka livskvalitet och minska 

symtom för depression och ångest. Man kunde även se positiva effekter på uppfattning av 

välmående, humör och kroppsbild. (Koch et al. 2014) 

Liknande resultat hittades i en randomiserad kontrollerad studie (RCT) utförd på en 

psykiatrisk klinik med patienter med depression. I denna deltog 21 personer med måttlig till 

djup depression i en dansterapi-grupp med 12 danstillfällen samtidigt som de fick samma 

behandling som tidigare. Denna grupp jämfördes mot en kontrollgrupp, med 12 deltagare, 

som endast fick samma behandling som innan. För att mäta grad av depression användes 

Hospital Anxeity and Depression Scale (HAD) och Symptoms Checklist (SCL-90). Enkäterna 

fylldes i av samtliga deltagare före och direkt efter interventionen samt efter 3 månader. Det 

visade sig att dansterapi i kombination med den vanliga behandlingen gav signifikanta 

förbättringar i upplevt mående hos deltagarna i interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen. Efter tre månader var dock inte skillnaderna signifikanta längre. 

(Pylvänäinen et al. 2015) 

En RCT-studie som genomfördes i Sydkorea tittade förutom på depressionssymtom även på 

koncentrationsnivåer av serotonin, dopamin och kortisol hos deltagarna. Studien hade 40 

deltagare fördelade lika i en interventionsgrupp och en kontrollgrupp. Under 12 veckor hade 

interventionsgruppen 45 minuter dansterapi tre gånger i veckan. Resultatet efter avslutad 

intervention visade bland annat minskning i negativa psykologiska symtom och ökad halt av 

serotonin och dopamin. (Jeong et al. 2005) Enligt Jeong et al. stämmer resultatet överens med 

tidigare studier som visar att dansterapi minskar känslomässiga störningar och spänningar 

samt förbättrar självkänslan. (Jeong et al. 2005)  
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Två studier där dansinterventioner som inte definierats som dansterapi genomförts kunde visa 

på att dans minskar flera depressiva symtom och ökar välmåendet. Även om det inte var 

signifikanta förbättringar inom alla områden drogs ändå slutsatsen att dans åtminstone 

tillfälligt kan minska depression. (Koch et al. 2007, s. 340; Mehibe, Akandere & Demir 2011) 

Koch et al. (2007) hade en interventionsgrupp som genomförde dansterapi till musik. I denna 

studie fanns två kontrollgrupper, varav en endast lyssnade på musik och en annan tränade på 

en ergometercykel utan musik i bakgrunden. De som var med i dansinterventionen fick en 

signifikant förbättring på depressiva symtom jämfört med de båda andra grupperna. 

Sammanfattningsvis så har forskning visat att dans skulle kunna vara en bra aktivitet vid 

depression då det kan förbättra en persons upplevda välmående och minska depressiva 

symtom. (Jeong et al. 2005; Koch et al. 2007, s. 340; Koch et al. 2014; Mehibe, Akandere & 

Demir 2011; Pylvänäinen et al. 2015) Det behövs mer forskning med hög kvalitet inom 

området för att stärka evidensen för att dans har en god effekt på depression, därför är det av 

intresse att genomföra denna studie.  

 

1.12 Zumba 

Zumba är ett aerobt fitness-program inspirerat av latinamerikanska dans- och musikstilar 

(Oxford Dictionaries, a). Dansen består av en blandning av låg- och högintensiva rörelser som 

kombinerar konditions-, styrke-, rörlighets- och balansträning (Zumba, a). Zumba Gold är 

Zumba anpassad för äldre vuxna eller personer som söker träning med lägre intensitet. 

Koreografierna är lättare att följa och tempot lägre. Här ligger fokus på balans, rörlighet och 

koordination, samtidigt som målet är att ge viss effekt även på kondition och styrka. (Zumba, 

b)  

Tre studier, varav en metaanalys, har undersökt vilken påverkan Zumba kan ha på den fysiska 

och mentala hälsan. Dessa studier har kunnat visa på att Zumba kan rekommenderas som en 

bra form av fysisk aktivitet och att det kan förbättra flera hälsoaspekter som mentalt 

välbefinnande, hälsorelaterad livskvalitet och maximal aerob kapacitet. (Delextrat et al. 2016; 

Domene et al. 2015, s. 1396; Vendramin et al. 2016) 

I en kvalitativ studie intervjuades 41 kvinnor som deltagit i Zumba senaste året. De kom fram 

till att många av kvinnorna upplevde Zumban som ett roligt och bra alternativ till andra 

träningsformer, som de beskrivit som bland annat tråkiga, ensamma och smärtsamma. De 
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uttryckte att det i Zumban var mer fokus på att ha roligt än på motionsaspekten. Vid passen 

lades mer vikt vid processen än att uppnå ett resultat, och ett mål var att deltagarna skulle 

känna autonomi för sin egen hälsa. Nieri och Hughes (2016) har även diskuterat att det är 

större chans att personer fortsätter med träningen om de uppskattar träningsformen. 

Zumba skulle alltså sammanfattningsvis kunna vara en bra form av fysisk aktivitet för att 

förbättra såväl den fysiska som den psykiska hälsan. (Delextrat et al. 2016; Domene et al. 

2015, s. 1396; Vendramin et al. 2016) 

 

1.13 Linedance 

Linedance är en country- och westerndans (Oxford dictionaries, b). I koreografier om 32, 48 

eller 64 takter står dansarna på fasta linjer och rör sig oavbrutet tillsammans enligt de 

bestämda serierna tills musiken stannar. Varje enskild danskoreografi har ett eget, unikt, 

namn. Detta för att bevara den bestämda koreografin till danserna då de publiceras och sprids. 

Tanken är att varje dans ska dansas på samma vis över hela världen. (Cort 2007) 

Under litteratursökningen som genomfördes på flera databaser hittades ingen forskning om 

linedance. Därför är det av intresse att titta närmare på denna dansstil. 

 

1.14 DansSteget 

DansSteget drivs av psykiatrikern, författaren och dansinstruktören Jill Taube. Taube1 driver 

verksamheten efter visionen att kunskap om hälsa kombinerat med dans bidrar till ökad hälsa 

och välmående. Arbetet vilar på vetenskaplig grund och består av föreläsningar och samtal 

inom området för hälsa följt av en dansdel med i huvudsak Zumba, Zumba Gold och 

linedance. Passen är totalt två timmar långa och äger rum en gång i veckan. DansSteget vill 

arbeta för att skapa dansglädje och gemenskap i en prestigelös miljö där alla ska känna sig 

bekväma. Förutom Jill Taube medverkar cirka fem dansinstruktörer i verksamheten. Ganska 

ofta kommer gästföreläsare på besök för att skapa variation i den teoretiska delen av 

DansStegets koncept. 

 

                                                 

1 Jill Taube, grundare av DansSteget, 2017-05-03. 
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1.15 Syfte 

Syftet var att undersöka deprimerades upplevelser av psykiskt välmående under och efter 

genomförande av koreograferad dans kombinerad med föreläsningar om psykiska tillstånd. 

 

2 Metod 

2.1 Förberedande arbete 

Innan uppsatsskrivandet påbörjades gjordes en systematisk databassökning (Bilaga 1) för att 

ge författarna ökad kunskap och en inblick inom forskningsområdet. En struktur för 

kombination av valda nyckelord konstruerades och författarna utgick från denna i samtliga 

databassökningar. Detta för att täcka så stor del av det befintliga forskningsunderlaget som 

möjligt. Nyckelorden var “physical activity”, depression, “mental health”, health, dance, “line 

dance”, “dance therapy”, Zumba och review. De databaser som genomsöktes var EBSCO 

(SportDiscus, Eric, PsycInfo & Academic Search Elite), PubMed och Google Scholar.  

Ytterligare information samlades in via rekommendation eller med hjälp av ”snöbollsurval” 

och sökning i litteratur. Artiklar som ansågs vara intressanta och av god kvalitet användes i 

bakgrunden för att förklara forskningsläget inom området. För ytterligare beskrivning om hur 

informationssökningen gått till och vilka sökningar som gett relevanta resultat, se Bilaga 1. 

 

2.2 Metodval 

Ingången i denna studie var kvalitativ. Ansatsen valdes utifrån syftet med studien, att fånga 

individers upplevelser av deltagande i fenomenet DansSteget. Målet i den kvalitativa ansatsen 

är nämligen att finna nyanserade, individuella och specifika beskrivningar av upplevelser 

(Kvale 2014, s. 47). I den kvalitativa forskningsintervjun har intervjuaren i uppgift att 

bearbeta, tolka och försöka förstå hur respondenterna upplever och ser världen och det som 

händer i denna (Hassmén & Hassmén 2008, s. 104; Kvale 2014, s. 17). I analysprocessen 

använder forskaren sedan sig själv som instrument och utgår i arbetet från de kunskaper och 

erfarenheter han eller hon besitter (Hassmén & Hassmén 2008, s. 105). Resultat presenteras 

slutligen som deskriptiva data (Hassmén & Hassmén 2008, s. 104).  

Den kvalitativa ansats som valts för denna studie är fenomenografi som lämpar sig för att 

beskriva och analysera individers uppfattningar om olika fenomen. Metoden är utvecklad för 
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att analysera hur enskilda individer uppfattar ett och samma fenomen samt hur dessa 

uppfattningar skiljer sig åt. (Fejes & Thornberg 2009, s. 122; Marton 1981, s. 188 f.) Denna 

ansats ansågs vara väl lämpad för denna studie då syftet var att fånga personers upplevelser av 

fenomenet DansSteget. Utförligare beskrivning av fenomenografisk analys finns under 

rubriken Databearbetning. 

 

2.3 Urval 

Inbjudan till att delta i studien gick ut till 28 personer. De som var intresserade tilldelades ett 

informationsbrev (Bilaga 3) som beskrev studien och tillvägagångssätt för denna. Även hur 

anmälan till studien skulle gå till framgick i brevet. Urvalet var ”handplockat” (Hassmén & 

Hassmén 2008, s. 110) och bestod av individer som deltog eller tidigare hade deltagit i 

verksamheten DansSteget. Av de intresserade anmälde sig åtta personer till studien. I 

samband med anmälan fyllde samtliga individer i självskattningsformuläret MADRS-S för att 

möjliggöra bedömning av grad av depression (Bilaga 2). MADRS-S fylldes i utifrån hur de 

mått innan de började på DansSteget. Inklusionskriterierna för att få medverka i studien var 

att deltagarna initialt skulle ha lidit av nedstämdhet eller depression och deltagit i DansStegets 

pass minst en omgång (8-10 tillfällen). Av de personer som anmälde sig intresserade 

uppnådde sju personer dessa kriterier.  

Samtliga sju deltagare var kvinnor. De var födda år 1948-1975 med lätt till måttlig depression 

(14-30 poäng i MADRS-s). Fem av sju deltagare hade ätit antidepressiva preparat under 

interventionsperioden. 

 

2.4 Datainsamling 

En halvstrukturerad intervjuguide (Bilaga 4) utformades. Guiden delades in i tre delar varav 

en med information om anonymitet, syfte och öppningsfrågor, en huvuddel som bestod av tre 

teman med tillhörande frågor och en avslutande del. Detta för att säkra att intervjun skulle ha 

en tydlig struktur och hålla sig till studiens syfte (Hassmén och Hassmén 2008, s. 243). I en 

halvstrukturerad intervju, till skillnad från en strukturerad, finns utrymme för följdfrågor 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 254). Det var anledningen till att metoden valdes, eftersom 

följdfrågor kan bidra till rikare och fördjupade förklaringar på allmänna svar (Kvale 2014, s. 

165 f.). 
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Huvuddelens teman var Tema 1: Dans för dig, Tema 2: Psykiskt välmående, vardag och 

livskvalitet innan DansSteget och idag samt Tema 3: Upplevelser av DansStegets utformning. 

Exempel på frågor som ställdes var “Hur känns det när du dansar?”, “Upplever du någon 

direkt effekt på ditt mående efter passet? Om ja, beskriv hur det känns.” och “Hur har 

föreläsningar om psykiska tillstånd påverkat din syn på din egen hälsa?”. 

Intervjuguiden testades i en pilotintervju med en tidigare deltagare i DansSteget. Detta för att 

se huruvida de frågor som ställdes gick att förstå och om något behövde formuleras 

annorlunda (Hassmén & Hassmén 2008, s. 262). Guiden uppfattades fylla sitt syfte väl och 

det beslutades att pilotintervjun, på grund av värdefull insamlad data, skulle inkluderas i 

studien. Allt eftersom anmälningar med tillhörande MADRS-S-enkäter inkom kontaktades 

deltagarna i studien per telefon eller mejl. I de flesta fall stämdes träff vid Gymnastik- och 

idrottshögskolan där ett avskilt grupprum bokats till intervjun. En av intervjuerna ägde rum i 

hemmiljö i en av deltagarnas lägenhet.  

Båda författarna till detta arbete medverkade som intervjuare vid varje intervju. Den ena 

författaren läste vid varje intervju frågorna från avsnitten Inledning, Etiska aspekter 

(anonymitet), Öppningsfrågor och Tema 1. Vidare ställde den andra författaren frågor enligt 

Tema 2, Tema 3 och Avslutande frågor. Intervjuerna spelades in med diktafon och deltagarna 

gjordes medvetna om detta. De informerades även om att ljudfilen, efter att intervjun var 

avslutad, skulle analyseras och därefter raderas när examensarbetet blivit godkänt (Kvale 

2014, s. 109). Likaså framgick i början av varje intervju vilket syftet med studien var och att 

deltagande var helt frivilligt (Hassmén & Hassmén 2008, s. 255; Kvale 2014, s. 107) samt att 

respondenterna skulle hållas anonyma genom hela processen. Mer om detta står under 

rubriken Etiska överväganden.  

Enligt Hassmén och Hassmén (2008, s. 259) bör en intervju hållas kortare än en timme. Detta 

för att respondenten ska orka koncentrera sig och behålla sitt intresse (Hassmén & Hassmén 

2008, s. 259). Planerad tid för intervju var i denna studie 20-30 minuter. När samtliga 

intervjuer avslutats beräknades intervjutiden stäcka sig mellan 14-27 minuter, beroende på hur 

mycket respondenterna hade att säga och hur snabbt de kunde formulera sig.  

Intervjuarna arbetade för att skapa en avslappnad och förtroendeingivande miljö genom att 

utstråla öppenhet och acceptans. Detta för att undvika social önskvärdhet, det vill säga att 

respondenten svarar som han eller hon tror intervjuaren önskar, och istället få ut ärliga och 
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sanna svar (Hassmén & Hassmén 2008, s. 258). Med inledande allmänna och sakliga frågor 

byggdes intervjun upp inför de mer djupgående reflekterande frågorna. Detta var en metod för 

att få en chans att lära känna varandra samt att få respondenterna att slappna av och bli 

”varma i kläderna”. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 256) Innan intervjuns avslut rundades 

samtalet av genom att respondenten fick chans att lägga till något som inte frågats, formulera 

något annorlunda och säga till om någon viss del önskades tas bort. Här ställdes även frågan 

om någon fråga uppfattats som känslig och jobbig att svara på. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 

248) Efter avslutade intervjuer transkriberade studiens författare ordagrant ner ljudfilernas 

innehåll med programmet Microsoft Word.  

 

2.5 Fenomenografi som metodansats vid analys 

I den fenomenografiska analysmetoden är det första steget att göra sig bekant med materialet. 

Detta gör forskaren genom att läsa transkriberingarna flera gånger (Fejes & Thornberg 2009, 

s. 127). Därefter skiljs meningsfulla passager ut ur texten genom att antingen skrivas ned på 

ett nytt papper eller alternativt klippas ut ur utskrifterna (ibid, s. 128). I nästa skede söker 

forskaren skillnader och likheter mellan olika passager och därefter grupperas dessa (ibid, s. 

129). Efter att intervjuinnehållet grupperats läggs fokus på likheterna i dessa och gränser dras 

mellan olika uppfattningar, därefter namnges kategorierna (ibid, s. 130). Slutligen granskas 

textinnehåll för att se om de platsar i fler än en kategori, i så fall görs försök att slå ihop dessa 

kategorier till en och samma. Resultatet inom fenomenografi kallas för utfallsrum. (ibid, s. 

130 f.) 

 

2.5.1 Analysprocessen 

Först läste båda författarna enskilt igenom samtliga transkriberingar flertalet gånger för att få 

en egen uppfattning om deras innehåll. Författarna gjorde således varsin tolkning av 

innehållet och en första selektion av meningsfulla passager. Tolkningarna skedde utifrån 

forskarnas uppfattningar av intervjuerna, det nedskrivna innehållet samt deras egen 

förförståelse inom ämnet. I nästa steg gick författarna tillsammans igenom, jämförde och 

sammanställde de av båda extraherade avsnitten. Författarna kondenserade sedan gemensamt 

de till slut utvalda passagerna till ett 140-tal ord eller kortare meningar. De passager som 

författarna tolkade handla om samma sak skrevs ihop på en post-it-lapp vilket genererade ett 

antal olika lappar. Dessa placerades ut på ett bord och granskades även i denna utformning för 
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att söka hitta lämpliga kategorier. Författarna kom fram till två huvudkategorier som 

tillsammans skulle kunna innefatta all meningsbärande data, Faktorer och Effekter.  

Kategoriseringen separerade faktorer som deltagarna upplevt bidra till en påverkan på deras 

mående från effekter deltagarna upplevt som ett resultat av dessa. Indelningen möjliggjorde 

sortering av data i underkategorier som passade under båda huvudkategorierna. Dessa blev 

Dans och musik, Föreläsningar, Grupp samt Frekvens. Ett exempel på en faktor kunde vara 

att respondenten gillat musiken på danspassen och att effekten blivit att hon känt en 

rörelseglädje på grund av musiken. När det var konstaterat att inget innehåll kunde passa in i 

mer än en kategori fastställdes dessa till att bli de slutgiltiga kategorierna. En matris 

konstruerades för att förtydliga indelningen av kategorier. 

 

 

Figur 2. Matris för indelning av kategorier. 
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2.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet inom kvalitativ forskning handlar främst om tillförlitlighet, pålitlighet men även 

om upprepbarhet. Ett resultat blir mer tillförlitligt och pålitligt om flera forskare gör samma 

tolkningar av materialet i en studie. För att öka tillförlitligheten i denna studie gjorde 

författarna först varsin tolkning av materialet enskilt innan dessa jämfördes. Hur reliabiliteten 

kan ha påverkats av detta redovisas under rubriken Metoddiskussion. En metod anses ha hög 

reliabilitet om andra forskare kan genomföra en identisk studie med samma metod vid ett 

senare tillfälle, och få likartade resultat. Detta är det som kallas upprepbarhet. (Hassmén & 

Hassmén 2008, s. 136) Denna metod för att undersöka upprepbarheten har ej varit möjlig att 

tillämpa i denna studie. 

Social önskvärdhet är en annan faktor som kan påverka reliabiliteten genom att de finns en 

risk att respondenten ger svar utifrån vad denne tror är accepterat i stället för att svara 

uppriktigt och sanningsenligt (Hassmén & Hassmén 2008, s. 183). Som nämnt tidigare sökte 

intervjuarna att skapa en förtroendeingivande och trygg miljö vid intervjutillfället för att 

minska risken för social önskvärdhet. Informationsbrevet kan påverka respondentens svar i en 

viss riktning om syftet med studien eller frågeställningar beskrivs ordagrant (ibid, s. 232). 

Genom att inte skriva syftet ordagrant i informationsbrevet sökte författarna att minska risken 

för denna påverkan. 

Extern validitet inom kvalitativ forskning diskuterar ofta överförbarhet snarare än 

generaliserbarhet, men eftersom man inom den kvalitativa ansatsen ofta är intresserad av att 

hitta det unika och det som särskiljer en individ, grupp eller miljö så läggs sällan mycket 

fokus vid detta. Resultatet i denna studie blir på grund av detta endast giltigt för den specifika 

grupp som undersökts. Intern validitet som handlar om huruvida det råder kausalitet mellan 

variabler är inte intressant i denna typ studie då inga antaganden av detta slag undersöks. 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 155) 

En annan faktor som påverkar validiteten i en studie är att datan och att tolkningen av denna 

känns trovärdig. För att få en hög trovärdighet är det viktigt att genomförandet är noggrant. I 

denna studie har tid och fokus lagts på förberedelse till datainsamlingen (Bilaga 1) så att 

intervjufrågorna skulle vara relevanta för frågeställningarna. På så sätt sökte författarna öka 

giltigheten och därmed validiteten i studien. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 155 f.) 
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2.7 Etiska överväganden 

Forskare som genomför kvalitativa forskningsintervjuer möter en del etiska utmaningar. Inom 

den kvalitativa ansatsen vill man, som tidigare nämnts, få så detaljerade och djupgående 

beskrivningar av upplevelser som möjligt. Samtidigt är det viktigt att respektera 

respondenternas integritet. (Kvale 2014, s. 110) Det talas om en balansgång mellan att få 

detaljerade svar på sina frågor och att respektera personens eventuella gränser för vad som 

kan tillfrågas. Då med risk att få ut ett svar som endast “skrapar på ytan”. (Kvale 2014, s. 98) 

Intervjuarna i denna studie sökte ha känsla för hur ingående respondenterna var bekväma med 

att beskriva svar på ställda frågor och anpassade hur frågorna ställdes utefter detta. 

Den kvalitativa forskningsintervjun bygger på en personlig interaktion mellan intervjuare och 

respondent. Intervjuarna arbetade för att skapa en öppen och accepterande miljö för att inge 

en känsla av förtroende hos respondenten. I ett avslappnat klimat finns dock en risk för att 

mötet blir väldigt intimt och personligt, vilket innebär en risk för att respondenten blir 

påverkad till att dela med sig av något som han eller hon i efterhand känner sig obekväm med 

att ha berättat. (Kvale 2014, s. 110) För att förhindra detta i denna studie fick respondenterna i 

slutet av intervjun frågan om de ville stryka eller ändra något de sagt.  

När intervjuerna är avklarade och det är dags för analys gäller det att hålla ett etiskt 

förhållningssätt i tolkningen av materialet. Inom kvalitativ forskning innebär det att hålla sig 

opartisk genom hela forskningsprocessen. Forskaren ska alltså vara öppen för alla möjliga 

resultat. (Hassmén och Hassmén, s. 388) Eftersom det är forskaren själv som fungerar som 

analysinstrument finns det en risk för feltolkning och även att tolkningar dras för långt, och 

detta är oetiskt. (ibid, s. 385) Forskaren måste även vara försiktig med att bortse från vissa 

delar av materialet och lägga mer tyngd på andra. Detta kan nämligen bidra till att resultatet 

blir riktat, felaktigt och inte minst osant och därmed oetisk. För att förhindra detta i denna 

uppsats läste och tolkade båda författarna den insamlade datan. (Hassmén & Hassmén 2008, 

s. 383) Om det skulle finnas någon osäkerhet kring sanningen i denna studies resultat finns 

datan sparad för granskningsändamål. (ibid, s 385) 

Utöver dessa utmaningar finns även fyra etiska krav. Dessa berör områdena information, 

samtycke, konfidentialitet och nyttjande (Hassmén & Hassmén 2008, s. 390) och hänsyn ska 

alltid tas till dessa i forskningsarbete. Information och samtycke innebär att samtliga deltagare 

har rätt att bli informerade om studiens syfte och tillvägagångssätt, att det är frivilligt att delta 

i studien, att de kan välja att avstå från att svara på frågor samt att man kan avbryta när man 
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vill utan att avkrävas motiv för detta. Här ingår även att deltagarna ska delges det färdiga 

materialet, och få information om hur det skall publiceras för allmänheten. (Kvale 2014, s. 

107) Konfidentialitet står för det ansvar forskaren har att skydda insamlad data och 

deltagarnas identitet. Det krävs även av forskaren att informera deltagarna att de är anonyma 

genom hela forskningsprocessen samt i slutgiltig redovisning av studien. (ibid, s. 109) I denna 

studie har samtliga deltagare informerats enligt detta innan påbörjad intervju. Utöver dessa 

krav gäller även att den data som samlas in endast får användas till det ändamål det är avsett. 

Detta kallas för nyttjandekravet. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 390) 

 

3 Resultat 

Av intervjuerna framkom att samtliga deltagare alltid tyckt om att dansa och vid 

intervjutillfället svarade alla deltagare ”ja” på frågan ”gläds du åt att dansa idag?”. Det 

visade sig även att alla upplevde sitt psykiska mående som bättre vid intervjutillfället än innan 

de började med DansSteget.  

Deltagarnas upplevelser under och efter genomförande av DansStegets pass delades i 

analysen in i två huvudkategorier som benämndes som Faktorer och Effekter. Detta för att på 

ett effektivt sätt kunna påvisa vad inom DansSteget som haft en påverkan på deltagarnas 

upplevda mående och hur effekterna av dessa faktorer yttrat sig. Fyra underkategorier 

framträdde i intervjuerna och fick namnen Dans och musik, Föreläsningar, Gruppen, och 

Frekvens. Samtliga av dessa analyserades under både Faktorer och Effekter. Utifrån dessa 

följer nedan en presentation av utfallsrummet där faktorer och effekter kombineras i resultaten 

för varje underkategori.  

 

3.1 Faktorer och effekter – dans och musik 

Samtliga deltagare lade stor vikt vid att dansen haft en stor påverkan på deras mående. De 

nämnde många komponenter inom dansen som upplevts ha genererat denna påverkan.  

Motionsaspekten i dansen har av två deltagare (deltagare 1 & 6) uppfattats som en bidragande 

faktor till deras välmående. Deltagare 5 nämnde istället en skön känsla i kroppen i samband 

med dansen men talade inte om motionsaspekten som orsak till detta. Dansen har upplevts 

fungera som ett verktyg för mental avslappning som lett till en förändrad sinnesstämning. 

Detta har beskrivits som en känsla av att kunna släppa tankar på omgivningen och kunna 
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försvinna in i dansen (deltagare 1 & 5). Upplevelser av fokus, avslappning och 

stressreduktion uppfattades komma som följd av den mentala närvaro dansen krävt. “Jag har 

svårt att sitta så här och vara mindful och så men jag har kommit på att jag tror att dansen 

ger mig lite av det.” (deltagare 2) “Det kan också bli att jag blir ganska gråtig men det är ju 

lite också för att det har släppt, tror jag, massa spänningar och sånt som man har hållit inne 

[…] det är ju lite befriande också på något sätt […] jag känner mig lite mer avslappnad 

liksom.”, var en annan effekt hon upplevt av dansen. 

En uppfattning om prestige- och kravlöshet har i samtliga intervjuer lyfts fram som en starkt 

bidragande faktor till ökat välmående. Deltagarna har upplevt ett dansklimat utan prestation 

där det varit okej att tappa bort sig. På DansSteget har de inte behövt göra rätt eller vara 

duktiga. “DansSteget är ju så kravlöst. Det är det som är så skönt.” (deltagare 3). “Där [på 

DansSteget] fann jag liksom glädjen, alltså det här kravlösa, alltså att man ska dansa för sig 

själv.” (deltagare 4). “Det är liksom ingen som behöver bry sig om jag är liksom helt väck 

och bara gör helt loco.” (deltagare 1). 

Dansstilarna i DansSteget har upplevts ge skilda effekter på det psykiska måendet. Medan 

Zumban av deltagare 2 har upplevts passa kroppens naturliga rörelsemönster, har två andra, 

deltagare 3 och 6, haft svårt att slappna av i dansens rörelser. Trots detta förklarade samtliga 

deltagare Zumban som rolig. Deltagare 1 och 2 har till följd av sin diagnos upplevt en 

försämrad minnesförmåga och därför har Zumba uppfattats vara en skön dansform, eftersom 

de där kunnat följa efter ledaren utan att behöva memorera koreografier. Samtidigt har den 

minnesträning linedance inneburit uppskattats av deltagare 2. Stegräkningen har uppfattats 

som viktig för att öva upp hennes inlärnings- och koncentrationsförmåga. “Linedancen är 

jättebra, […] hjärnan har varit lite stressad på något sätt så jag tycker att det är bra med så 

här lite minnes[träning].” (deltagare 2). Deltagare 5 har upplevt att det varit svårt att 

koncentrera sig de sista 15-30 minuterna av passet. Hon har blivit trött och haft svårt att hänga 

med i nya koreografier som introducerats i slutet av passen. Tröttheten benämnde hon vid 

intervjun som en härlig känsla. 

Trots en accepterande miljö och prestigelöshet på passen var en uppfattning att linedancen, 

som begärt att deltagarna kommit ihåg koreografin, varit prestationskrävande. Deltagare 1 

menade att samtidigt som hon ibland blivit ledsen på sig själv när koreografin inte suttit, har 

hon tyckt att det varit roligt när hon klarat av att göra rätt. Vid dessa tillfällen har hon upplevt 

en “wow-känsla”. 
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En till faktor som framträtt och verkat haft påverkan på deltagarnas upplevelser av dansen har 

varit att följa musikens rytm och dansa rätt i takt till denna. Deltagare 6 har upplevt det som 

svårt att njuta medan hon dansat för att hon fokuserat på att kroppen ska göra rätt rörelser till 

musiken. “Men när det blir rätt så är det klockrent och det kan ju bara vara några takter 

[…]. Då kan jag känna glädje i själva dansupplevelsen.” Det är några deltagare (deltagare 3, 

5 & 6) som har poängterat att de känt ett välbefinnande av att dansa i takt till musiken. 

Musiken har även haft en allmän påverkan. Den har hos några av deltagarna (deltagare 1, 3 & 

7) bidragit till både förbättrad sinnesstämning och rörelseglädje. Att musiken varit bra och 

passat till stilarna har uppfattats bidra till en lust till rörelse. En upplevelse var att: “man kan 

börja röra sig innan man ska dansa.” (deltagare 7). En annan kvinna, deltagare 3, berättade 

att hon känt igen musiken på radion och börjat dansa för sig själv hemma, vilket hon tyckt 

känts jättebra. 

De effekter som upplevts medan de dansat till musik har bland deltagarna varit ett ändrat 

stämningsläge, en känsla av att vara fri, frisk och lätt i sinnet samt att känna glädje, lycka och 

att tänka positiva tankar. Deltagarna har upplevt att dansen och musiken har gett energi. En 

majoritet av deltagarna (deltagare 2, 3, 5, 6 & 7) har kommit dit trötta eller nedstämda och 

först inte alls känt för att dansa för att sedan gå därifrån pigga och glada. När de kommit hem 

har samtliga deltagare uttryckt att de varit gladare eller mer tillfreds än innan. “På kvällen när 

jag kommer hem efter, då vill jag ju helst showa hemma liksom, då är jag glad.” (deltagare 

2). Även energin har upplevts hålla i sig när de kommit hem. Deltagare 3 berättade att detta 

lett till att hon orkat göra saker hon annars inte tagit sig för. 

 

3.2 Faktorer och effekter – föreläsningar 

Ett generellt uttryck som framträtt i intervjuerna har varit att föreläsningarna på något sätt 

berört deltagarna. Föreläsningar om kropp, hjärna, stress och utmattning har uppfattats vara 

mest intressanta. Alla deltagare, förutom deltagare 6, har uttryckt att föreläsningar där de känt 

igen sig i de tillstånd som tagits upp har berört dem mest. I dessa fall har de kunnat applicera 

den nyförvärvade kunskapen på sig själva och fått insikt i sin diagnos. En kvinna (deltagare 4) 

menade att hon tack vare föreläsningarna kunde tänka tillbaka till när hon insjuknade och se 

sammanhang hon inte sett då och att hon fått hjälp till insikt i sitt eget sjukdomsförlopp och 

på så sätt lärt sig att iaktta sig själv. 
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Fysisk aktivitet och dess påverkan på både fysisk och psykisk hälsa har upplevts som ett 

viktigt ämne vid föreläsningstillfällena (deltagare 1 & 7). Deltagare 1 belyste hur 

föreläsningarna om detta fungerat som en påminnelse för henne att röra på sig varje vecka. 

“Det är liksom väldigt bra för mig, som inte har det där jättenaturligt i mig att hålla på och 

hurta runt.” 

Samtidigt som det uppfattats vara viktigt att prata om psykisk ohälsa, för att undvika att ämnet 

blir tabubelagt, har deltagare 2 uttryckt en risk för lättja kring tillstånden, som då kan bli 

normaliserade. Hon uttryckte bekymrat att detta i sin tur skulle kunna leda till responsen 

”Jaha, har du också en släng av utmattning?” Hon tillade: “Var och en kämpar ju ändå med 

sitt.” På DansSteget upplevdes ännu inte en sådan lättja, men deltagare 2 menade att det fanns 

en risk att det i föreläsningen skulle kunna leda till detta. Då gästföreläsare kommit och 

berättat om hur de tagit sig ur sin depression har samma deltagare uppfattat det som något 

stressande att “alla är så lyckade” och handlingskraftiga som lyckats. Även om hon har 

förstått att berättelserna innehåller utvalda delar av ibland flera års kämpande, och att resan 

kan ha varit längre än hon uppfattat, har hon upplevt att det kan bli lite fel att höra 

solskenshistorier ifall ens eget tillfrisknande känns långt borta. Samtidigt har hon (deltagare 

2) uppfattat de personliga berättelserna om tillfrisknande som hoppingivande, att det varit 

hoppfullt att höra om någon som tagit sig vidare.  

Alla deltagare har på något sätt upplevt att de fått nya perspektiv på sitt eget mående genom 

att höra andras historier. Det har hjälpt dem förstå att det kan finnas personer som har haft det 

sämre men som ändå klarat sig ur det. Dessa historier har även bidragit till en känsla att man 

inte är ensam eller onormal som mår dåligt. Att det är vanligare än de trott att må psykiskt 

dåligt. 

Föreläsningarna omtalades av deltagare 7 som ett värdefullt inslag i DansSteget och en annan 

kvinna, deltagare 4, uttryckte en tro på föreläsningar för ökad kunskap och igenkänning. 

Föreläsningarna har dock inte direkt uttryckts vara en bidragande faktor till ett ökat 

välmående. Deltagare 4 hävdade att föreläsningarna inte gett henne särskilt mycket och trodde 

att detta kan ha berott på att hon eftersom hon tidigare arbetat som sjuksköterska och gått i 

KBT haft en förförståelse i ämnet. En annan uppfattning om att välmåendet inte kommit av 

föreläsningarna uttrycktes så här: “Jag tror inte att det är så mycket de här, det här 

hälsopratet, men det är ju bra på andra sätt, men jag tror inte att det är det som gör att jag 

liksom mår bättre på kvällen efter att jag varit där.” (deltagare 1).  
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3.3 Faktorer och effekter – grupp  

Gemensamt för deltagarna var att de uppskattat att det varit en gruppaktivitet. “Det var ju en 

stor del för mig, att känna att jag liksom, på något sätt tillhörde någon grupp eftersom jag 

tillhö…, fick inte tillhöra på jobbet och har ingen a[annan]... lite så.” (deltagare 2). Gruppen 

har beskrivits vara heterogen (deltagare 1, 4, 5 & 7). Deltagare 7 har beskrivit det vara en 

positiv grupp som skrattat mycket tillsammans. Att dansa tillsammans med trevliga personer 

med dansglädje har upplevts vara en faktor med positiv verkan på välmåendet. Detta har varit 

en generell uppfattning. Det har uppskattats att gruppen haft ett stort åldersspann (deltagare 1 

& 7) och att målgruppen, personer med psykisk ohälsa, har varit bestämd (deltagare 2, 3 & 4). 

En deltagares åsikt var att det även varit skönt att gruppen endast bestått av kvinnor. Hon 

uttryckte att hon “skulle bli irriterad om det var en man där som tog en massa plats.” 

(deltagare 1). Kvinnor som tagit plats i gruppen skapade inte irritation på samma sätt, tyckte 

hon. 

Den bestämda målgruppen har varit en bidragande faktor till en känsla av samhörighet. I 

DansSteget har deltagarna fått chans att träffa andra som varit i samma eller liknande 

situation. “Alla som kommer hit har på nått sätt kommit hit av en av en anledning. Det är inte 

tipp topp kanske jämt.” (deltagare 2). “Man förstår, även om inte alla pratar om det, så förstår 

man att de har något slags liknande problem.” (deltagare 3).  

En uppfattning (deltagare 3) var att känsla av trygghet och gemenskap i en grupp styrdes av 

dess deltagarantal. Gruppen fick således varken vara för stor eller liten. I en stor grupp syftade 

deltagarna (deltagare 2, 5 & 7) till att det kan kännas opersonligt medan det i en liten grupp 

kan vara svårt att gömma sig om man ibland inte orkar hälsa eller prata, och att det kan 

kännas jobbigt att inte veta om det kommer vara några andra där. I DansSteget har grupperna 

upplevts vara lagom stora då de bestått av cirka tio deltagare, men att det ibland har känts som 

att lokalen varit lite trång. (Deltagare 2,3, 4 & 5) I en grupp där de tidigare varit väldigt få 

uttryckte en kvinna att “det är kul med koreografierna när man är fler. Man kan gå på rad och 

det blir ju särskilt på linedancen tycker jag. […] Det blir en energi när alla går och gör 

samma, så exakt.”(deltagare 5). Hon beskrev det som en läcker känsla att vara mitt i detta.  
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Gruppen har uppfattats som tillåtande och avslappnad (deltagare 1, 2,5 & 7). Deltagarna har 

inte känt sig bedömda av varken varandra eller gruppledaren. Uttryckt av två kvinnor var att 

de kände sig bekväma i gruppen. “Man kan vara sig själv, så. Eller jag tillåter mig [att vara 

det].”(deltagare 2). “För mig så känns det som en tillåtande grupp. Jag känner mig inte 

obekväm eller så i gruppen.” (deltagare 7). I det tillåtande klimat, som gynnats av gruppen, 

har deltagarna upplevt att de kan prata och vara så sociala de vill. Relationerna som bildats 

har inte setts som djupa, men det har känts bra att kunna prata med alla i gruppen om man 

vill.  

Att se sinnesstämningen förändras hos andra har av deltagare 4 uppfattats ge en god effekt på 

hennes välmående. Hon berättade att många i gruppen har sett ut som de velat “dra en filt 

över sig” när de kommit dit och att hon blivit energifylld av att se förvandlingen när de dansat 

och blivit glada. Ledarens glädje har enligt en annan kvinna (deltagare 5) varit en faktor som 

upplevts påverka hennes välmående. “Hon är ju så glad.”, var förklaringen till detta.  

 

3.4 Faktorer och effekter – frekvens 

De flesta (deltagare 1, 2, 3, 4, 5 & 7) har uttryckt att dansen varit ett positivt inslag i vardagen 

och något att se fram emot. Frekvensen av de veckovisa träffarna som varit en fast hållpunkt, 

har uppskattats av deltagarna. En kvinna (deltagare 1) beskrev att det varit bra för henne med 

en regelbunden stimulans för hjärnan att lyssna på föreläsningar och hon trodde att hon fått ett 

ökat välmående av att röra sig ordentligt en gång i veckan. Hon förklarade även att de 

veckovisa föreläsningarna ibland varit det enda hon orkat ta in på hela veckan samtidigt som 

hon uppskattat den input de givit. Förutom detta har frekvensen av passen också beskrivits 

hjälpa flera av deltagarna att hålla sinnesstämningen på en högre nivå. En deltagare berättade 

att: “det är därför jag är så glad att ha DansSteget, alltså, för det gör ju att jag inte bara 

sätter mig helt apatisk och bara grottar ner mig i mitt dåliga mående.”(deltagare 4), hon 

påstod även att hon var glad att hon haft självdisciplinen att ta sig dit och förklarade att hon 

blivit glad när hon varit där. På ett liknande sätt har en annan deltagare upplevt effekten av 

frekvensen på följande sätt:  

“Jag går ju på tisdagkvällar […] det har varit en grej som har hållit, som har hållit mig uppe 

liksom, att det är min tid liksom […] det har absolut bidragit till att det finns en, ett positivt 

inslag i min tillvaro […] en situation som jag har valt, för resten känner jag att jag inte har 

valt liksom.”(deltagare 2).  
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En annan fråga som ställdes var om de känt en effekt direkt efter passet och hur länge denna i 

så fall varat. Svaret från samtliga var att en effekt funnits men den varade olika länge för olika 

personer. De som dansat på dagtid beskrev att känslan höll i sig resten av dagen (deltagare 3 

& 5). För de som dansat kvällstid varierade längden på den upplevda effekten från några 

timmar till en eller två dagar. En deltagare förklarade att det lugn som uppstått på passet hållit 

i sig endast samma kväll men att hon trodde att det även fanns en effekt som pågått hela tiden 

av att veta att hon skulle dit igen (deltagare 1).  

På frågan om vad deltagarna tycker om att DansSteget äger rum en gång i veckan svarade 

majoriteten av deltagarna (deltagare 2, 3, 4, 5 & 6) att de gärna haft fler danstillfällen men att 

det skulle räcka med att ha föreläsning i samband med endast ett av dessa pass. Deltagare 1 

och 7 svarade att ett pass räcker. Deltagare 7 menade att fler pass hade känts svårt att hinna 

med.  

 

4 Diskussion 

I det här avsnittet kommer resultatet diskuteras utifrån de två rubrikerna Metoddiskussion och 

Resultatdiskussion. I metoddiskussionen diskuteras och problematiseras studiens 

tillvägagångssätt och kvalitet. Därefter följer resultatdiskussionen där studiens utfallsrum 

kopplas till tidigare forskning och diskuteras utifrån studiens syfte, som var att undersöka 

deprimerades upplevelser av psykiskt välmående under och efter genomförande av 

koreograferad dans kombinerad med föreläsningar om psykiska tillstånd. 

 

4.1 Metoddiskussion 

Urvalet i denna studie gjordes genom att personerna, efter att de lämnat intresseanmälan, 

fyllde i enkäten MADRS-S där de skulle tänka tillbaka hur de mått innan de började på 

DansSteget. Det kan vara problematiskt att minnas sitt mående så lång tillbaka i tiden och det 

var flera deltagare som tog upp denna svårighet. Dessutom är det i denna enkät meningen att 

personen som fyller i endast ska göra detta utifrån hur den mått de senaste tre dagarna. Därför 

blir det svårt att uttala sig om huruvida de resultaten från enkäterna i denna studie är reliabla, 

då deltagarna kan ha haft en högre eller lägre grad av depression än resultatet visade. Detta 

kan ha resulterat i att personer inkluderats i denna studie som egentligen skulle ha uteslutits. I 

intervjuguiden fanns en fråga där deltagaren ombads att jämföra sitt mående nu och innan de 
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började med DansSteget, dock nämns inte detta som en del av syftet med studien och därav 

har utfallsrummet troligtvis inte påverkats nämnvärt på grund av detta.  

Deltagarna i studien bestod endast av kvinnor och de hade olika diagnoser som utmattning, 

depression och Aspberger. Om urvalet bestått av både män och kvinnor finns en möjlighet att 

spridningen på upplevelser hade blivit större. Detta är å andra sidan endast spekulationer då 

det inte går att veta om män och kvinnor skulle uppleva DansSteget på olika sätt. Faktumet att 

alla inte hade exakt samma diagnos kan möjligtvis ha påverkat utfallsrummet. Upplevelser av 

ett fenomen skulle kunna skilja sig beroende på vilken diagnos en person har. Om detta har 

påverkat utfallsrummet i denna studie går dock inte att utläsa.  

Majoriteten av deltagarna i denna studie åt antidepressiv medicin. De flesta åt selektiva 

serotoninåterupptagshämmare som är den vanligaste formen av antidepressiva läkemedel 

(Björklund 2016). Dessa preparat används för att balansera serotoninnivåerna i hjärnan vilket 

i sin tur kan leda till att stämningsläget normaliseras. Det kan ta upp till tre månader innan 

medicinen ger effekt (FASS 2016). Samtliga deltagare som ätit dessa preparat har gjort det en 

längre tid och antas därför ha vant sig vid dosen. Eftersom preparatets funktion är att hålla 

stämningsläget balanserat dygnet runt, och personerna hunnit vänja sig vid dosen av 

läkemedlet, bör medicineringen inte haft en påverkan på upplevda effekter av interventionen. 

Om effekten av medicinen varit ojämn, och personens humör varierat under dagen på grund 

av detta, hade det varit svårare att skilja mellan interventionens och medicineringens effekt på 

det upplevda välmåendet, till exempel på kvällen när deltagarna kommit hem. Intervjuarnas 

uppfattning var, utifrån deltagarnas beskrivningar, att medicinerna inte varit bidragande till 

den effekt deltagarna upplevt.  

Social önskvärdhet kan ha påverkat validiteten i denna studie genom att det finns en risk 

respondenten gett svar utifrån vad denne trodde var accepterat i stället för att svara uppriktigt 

och sanningsenligt (Hassmén & Hassmén 2008, s. 183). Det intervjuarna gjorde för att 

motverka detta var, som nämnt tidigare, att vid intervjutillfället skapa en förtroendeingivande 

och öppen atmosfär. Däremot uttrycktes syftet i början av varje intervju och det medför en 

risk för riktade svar (ibid, s. 232), samtidigt är det forskarens skyldighet att delge syftet till 

deltagarna så denna möjliga bias hade inte helt gått att undvika (Kvale 2014, s. 107). För att 

minimera risken för riktade svar på grund av syftet så hade detta formulerats på ett så neutralt 

sätt som möjligt.  
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Informationsbrevet kan också ha en påverkan på respondentens svar om syftet med studien 

eller frågeställningar beskrivs ordagrant (Hassmén & Hassmén 2008, s. 232). För försöka 

undvika detta i denna studie valde författarna att, istället för att skriva syftet ordagrant, 

beskriva studien och dess syfte mer övergripande. I en framtida studie av liknande karaktär 

bör dock ytterligare tid och tanke läggas ner i formulering av informationsbrevet. Detta 

eftersom brevet, trots eftertänksamhet, innehöll frasen ”vi är intresserade av att se hur hälsan 

kan påverkas i positiv riktning hos personer med nedstämdhet eller depression.”. Möjligen har 

frasen kunnat tolkas som riktande och eventuellt påverkat vilka som valt att vara med i 

studien, beroende på om de haft en positiv erfarenhet av DansSteget eller inte. 

Förhoppningsvis har inte resultatet av studien påverkats av detta. De som tilldelades brevet 

var trots allt deltagare i DansSteget som valt att delta under en längre period och det hade nog 

ingen gjort om de haft en negativ upplevelse av fenomenet.  

Intervjuguiden och de frågor som ställs utifrån denna är direkt avgörande för vilket 

utfallsrummet blir i den kvalitativa studien. Därför är det viktigt att guiden täcker alla 

områden som kan vara av intresse att beröra, och att de eventuella frågeställningar som finns 

blir representerade. Detta så att utfallsrummet ska svara på syftet och för att validiteten, alltså 

giltigheten, ska bli hög. (Hassmén och Hassmén 2008, s. 243) Därav skapades teman i 

intervjuguiden utifrån de olika delarna av DansSteget som undersöktes i studien i ett försök 

att behandla hela fenomenet. För författarna var det viktigt att varje tema skulle få lika stort 

fokus för att inte ge intryck att något var viktigare eller mer intressant än något annat. I 

konstruktionen av en intervjuguide finns en risk i att välja särskilda frågor. Det kan leda till 

att respondenten inte lyfter fram synpunkter som inte har tillfrågats. Utrymme att prata om 

uppfattningar som inte berörts i intervjuguiden gavs därför i slutet av varje intervju (Hassmén 

& Hassmén 2008, s. 248). På så sätt öppnades det upp för svar som inte tillhörde något av 

studiens teman. Författarnas uppfattningar efter insamlingen var att vissa teman inte blivit lika 

representerade som andra. Slutsatsen blev att detta berott på att deltagarna valt att lägga fokus 

på dessa teman, och inte på strukturella svagheter i intervjuguiden. 

Ett annat försök till att stärka reliabiliteten i denna studie var att båda intervjuarna 

medverkade vid samtliga intervjuer, intervjufrågorna delades upp i två delar och samma 

person ställde samma frågor vid alla intervjuer. Detta för att frågorna skulle ställas på ett så 

identiskt sätt som möjligt till samtliga respondenter. Intervjuarna gjorde även sitt yttersta när 

frågorna ställdes, att inte styra svaren på frågorna, för att stärka pålitligheten (Hassmén & 
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Hassmén 2008, s. 258). I den semi-strukturerade intervjun fanns utrymme för följdfrågor. Ju 

fler intervjuer som genomfördes desto bättre blev intervjuarna på att ställa följdfrågor som 

gav relevant information till studien. Därmed finns en möjlighet att intervjuerna i slutet gav 

mer nyanserad information än de första.  

För att underlätta analysarbetet och minska risken för misstolkningar genomfördes 

transkriberingarna noggrant, detta ökade både reliabiliteten och validiteten i studien (Hassmén 

och Hassmén 2008, s. 261). Det finns dock en risk att författarnas tolkningar inte stämde 

överens med vad deltagarna menade då tolkningarna var subjektiva. Däremot kan tolkningen 

anses vara god på grund av att författarna, då tolkningen genomförts, använt sig av deras 

kunskap inom området som de fått under hälsopedagogutbildningen och i sin roll som 

dansinstruktörer (ibid, s. 105).  

Vidare påbörjades analysprocessen av båda författarna på varsitt håll för att kunna jämföra 

tolkningar av transkriberingarna. När båda författarna gått igenom samtliga transkriberingar 

och valt ut de passager de fann viktiga jämfördes dessa med varandra. Det visade sig att de 

passager som valts ut var ungefär desamma för båda författarna och vilka passager som skulle 

behållas i analysprocessen beslutade de tillsammans. Genom att två personer gjort liknande 

tolkningar av vad som varit viktigt i intervjuerna stärktes interbedömarreliabiliteten jämfört 

med om endast en person gjort tolkningarna (ibid, s. 136). Även vid sammanställningen av 

utfallsrummet var båda författarna delaktiga. Båda författarna var överens om hur 

utfallsrummet skulle presenteras och på så sätt kan reliabiliteten ha stärkts. (ibid.) 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Utfallsrummet i studien blev att samtliga deltagare upplevt sitt välmående bättre vid 

intervjutillfället än innan de börjat på DansSteget. Faktorer som haft en påverkan på måendet 

rörde dansen, musiken, gruppen och frekvensen. Dansen i kombination med musik ändrade 

stämningsläget hos deltagarna genom att skapa en rörelseglädje. I dansen kände de sig 

befriade från tunga tankar och släppte fokus på omvärlden. Även att motionsaspekten i dansen 

kan ha haft en påverkan på det psykiska välmåendet framkom. Föreläsningarna uppfattades 

inte ha haft någon direkt påverkan på det upplevda måendet, men uttrycktes vara givande på 

andra sätt. Gruppen upplevdes vara viktig för att den gav en känsla av gemenskap och 

tillhörighet. Glädjen hos ledaren och andra personer i gruppen smittade av sig och upplevdes 

som energigivande. Frekvensen av passen upplevdes spela roll i deltagarnas allmänna mående 
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under veckan. Den direkta effekten av passen höll i sig antingen i några timmar eller i två till 

tre dagar, och att ha ett pass att se fram emot varje vecka upplevdes också ha en effekt på det 

psykiska välmåendet. Det förklarades som att ha en positiv hållpunkt som höll en uppe under 

veckan. Det ökade välmåendet som deltagarna upplevt på DansSteget har yttrat sig i form av 

känslor av ökad energi, handlingskraft, glädje, lättnad och avslappning.  

 

4.2.1 Dansen och musiken 

Dansen i kombination med musik har upplevts påverka stämningsläget positivt. Flera 

deltagare har upplevt en befrielse i dansen och att de fått en medveten närvaro under passen. 

Tre deltagare har berättat att de känt sig piggare efter att ha varit där och samtliga har blivit 

gladare av dansen. Flera av de tidigare studierna som presenterats i bakgrunden har visat på 

att dans eller dansterapi har en positiv inverkan på humör, upplevt välmående och kan minska 

depressiva symtom (Jeong et al. 2005; Koch et al. 2007, s. 340; Koch et al. 2014; Mehibe, 

Akandere & Demir 2011; Pylvänäinen et al 2015). Detta går i linje med de fynd som gjorts i 

den här studien. Några av deltagarna har även berättat att de känt en ökad energi och 

handlingskraft efter passen. Enligt arbetsmodellen för hälsa av Winroth och Rydqvist (2008) 

så mår människor bra av ha en lagom spänningsnivå (s. 18). Detta i kombination med 

minskade depressiva symtom skulle kunna leda till en ökad energi hos deltagarna som då kan 

hantera vardagliga krav bättre. 

Stressreduktion och avslappning är två effekter som nämnts i utfallsrummet till följd av 

dansen. Dessa effekter bekräftas av de resultat som Jeong et al. (2005) kommit fram till. De 

har kunnat visa att dans kan ge en minskning av det stressrelaterade hormonet kortisol samt 

minskade spänningar och känslomässiga störningar (Jeong et al. 2005). 

Alla deltagare beskrev att det varit skönt att DansSteget varit så krav- och prestigelöst. Nieri 

och Hughes (2016) som undersökt upplevelser av Zumba har återberättat att deltagarna 

upplevt att det i Zumban varit mer fokus på att ha roligt och inte på resultat och prestation. 

Detta stämmer överens med de upplevelser deltagarna i DansSteget beskrivit.  

En deltagare har angett att rörelserna i Zumban har känts naturliga i kroppen medan andra haft 

svårare att slappna av. Ändå har alla upplevt Zumban som rolig. Detta stämmer överens med 

de upplevelser av att Zumba varit en rolig träningsform som Nieri och Hughes (2016) 

beskrivit. Flera studier har visat att Zumba kan ha en positiv effekt på mentalt välbefinnande 
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och hälsorelaterad livskvalitet (Delextrat et al. 2016; Domene et al. 2015, s. 1396; Vendramin 

et al. 2016). Även dansterapi har visat sig kunna ha en positiv inverkan på humöret. Eftersom 

dansterapi inte är en väldefinierad metod så finns möjligheten att även andra dansformer kan 

ge denna effekt, exempelvis linedance som är den andra dansstilen i DansSteget (Koch et al. 

2014).  

Det är vanligt vid depression att personer som drabbats får svårt att fungera normalt i det 

vardagliga livet (Socialstyrelsen 2016, s. 13). En deltagare har upplevt att linedancen krävt 

högre prestation än Zumban för att hon ibland haft svårt att minnas stegen i koreografierna. 

Detta har kunnat göra henne ledsen. Däremot har hon tyckt att det varit roligt när hon väl 

klarat av en stegkombination. Det är två personer som har beskrivit att det varit positivt att få 

öva upp minnet genom att räkna och memorera steg i koreografierna, särskilt i linedancen, 

just för att de upplevt att minnesfunktionen varit nedsatt.  

Inga av artiklarna som tagits upp i bakgrunden i den här studien har undersökt hur musik kan 

ha påverkat resultatet. Däremot har en av dem haft en interventionsgrupp som dansat till 

musik och en kontrollgrupp som endast lyssnat på musik. Där framkom att de som dansat till 

musik fått en bättre effekt än de som endast lyssnat på musik (Koch et al. 2007). Flera 

deltagare i DansSteget har uttryckt att de upplevt att musiken haft en direkt påverkan på deras 

mående. Både att de blivit glada av musiken och att de uppskattat att dansa i takt.  

 

4.2.2 Föreläsningarna 

I DansSteget kombineras dans och föreläsningar med visionen att rörelseglädje och kunskap 

om det egna tillståndet kan hjälpa personer med psykisk ohälsa till ett bättre mående. 

DansStegets föreläsningar har behandlat många olika ämnen och alla deltagare utom en har 

haft uppfattningen att just de föreläsningar som behandlat deras egna tillstånd varit de som 

berört, och gett dem, mest. De mest intressanta ämnena har således handlat om kropp, hjärna, 

stress och utmattning. Kunskap är ett av nyckelorden under den psykiska dimensionen i 

Winroth och Rydqvists arbetsmodell för hälsa. Med detta menas att patienter med kunskap 

om sitt sjukdomstillstånd kan få en förståelse för sina symtom och beteenden. (Winroth & 

Rydqvist 2008, s. 68). Detta har upplevts av samtliga deltagare i den här studien genom att de 

kunnat se sammanhang till varför de mått dåligt och insikt i sina sjukdomsperioder. 



30 

 

Med hjälp av föreläsningarna har majoriteten av deltagarna uttryckt att de förstått att psykisk 

ohälsa är ganska vanligt vilket har fått dem att känna sig mindre ensamma. Att de upplevt det 

som något positivt går att koppla till det teoretiska ramverk som finns, och som säger att 

kunskap och känsla av samhörighet är viktiga komponenter för god hälsa (Winroth & 

Rydqvist 2008, s. 24). Samtliga deltagare har även upplevt att de fått nya perspektiv. En 

person uttryckte detta som att hon förstått att det finns människor som mått sämre och ändå 

lyckats bli fria från sina depressioner. Detta har givit hopp om tillfrisknande. En deltagare har 

uttryckt att det är viktigt att prata om psykisk ohälsa för att undvika att diagnoserna blir 

tabubelagda. Samtidigt har en annan åsikt varit att det är viktigt, i tal om diagnoser, att de bör 

respekteras för vad de är så att de inte blir normaliserade. 

Att kunskap kan hjälpa personer till ett ökat välmående visade resultat i studier vid 

avdelningen för affektiva tillstånd vid Sankt Görans sjukhus i Stockholm. Vårdtiden för 

bipolära patienter som deltagit i utbildning om sina sjukdomstillstånd förkortades och 

deltagarna upplevde att de haft användning av kunskapen de fått för att hantera sjukdomen 

(Tidemalm et al. 2007). Likt detta har några av deltagarna i DansSteget upplevt att 

föreläsningarna gett dem en insikt i sina tillstånd. En person har uttryckligen berättat att hon 

kunnat applicera den förvärvade kunskapen på sig själv. En deltagare hade gått i KBT och 

arbetat inom vården innan hon börjat på DansSteget och hade inte uppfattat att 

föreläsningarna påverkat varken hennes mående eller syn på sitt eget tillstånd. Detta trodde 

hon kunde bero på förförståelse inom området och att hon tack vare KBT:n redan haft verktyg 

för att hantera sina känslor. En annan deltagare uttryckte att hon inte känt att föreläsningarna 

varit det som påverkat hennes mående. Det var ingen deltagare som uttalade att 

föreläsningarna haft en direkt påverkan på det upplevda måendet.  

Forskning har visat att utbildningar om psykiska tillstånd lett till minskning av återfall och 

hospitalisering, och att föreläsningar kan vara en effektiv metod för att förebygga återfall i 

psykiska sjukdomar (Colem et al. 2007). Eftersom ingen deltagare i DansSteget lyft fram 

föreläsningarna som direkt orsak till ökat välmående finns inget utfallsrum som går i linje 

med resultatet i studien utförd av Colem et al. (2007).  
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4.2.3 Gruppen 

Trygghet, trivsel och social interaktion har benämnts vara tre viktiga komponenter för det 

upplevda måendet (Winroth & Rydqvist 2008, s. 24). Winroth och Rydqvist menar att 

deltagare i en trygg grupp vågar vara sig själva till följd av att de upplever ett accepterande 

klimat och att det är okej att misslyckas (ibid, s. 79). Utfallsrummet i den här studien har visat 

att majoriteten uppfattat att gruppen varit tillåtande och avslappnad och att de inte känt sig 

bedömda av varken gruppmedlemmar eller ledare. Detta har, precis som Winroth och 

Rydqvist beskrivit, lett till att exempelvis en deltagare känt sig bekväm i gruppen och att en 

annan att hon vågat tillåta sig att vara sig själv.  

Utfallsrummet visar även att antal deltagare kan vara avgörande för känslan av både trygghet 

och gemenskap i gruppen. Vid cirka tio personer har flera personer upplevt att gruppen är 

optimalt stor. Då kan man välja hur mycket man vill synas och känslan av att dansa 

synkroniserat blir effektfull utan att gruppen känns stor och opersonlig. Är gruppen för liten 

kan det leda till en rädsla att behöva vara ensam om de andra inte dyker upp. Tidigare 

forskning om dansinterventioner av det här slaget har inte fokuserat på gruppens storlek och 

upplevelser av denna. 

Att dansa i grupp med trevliga människor som utstrålar dansglädje har upplevts ge en positiv 

verkan på det psykiska måendet. Samtliga deltagare har uttryckt att de blivit glada av att 

dansa tillsammans. Ett tecken på trivsel är enligt Winroth och Rydqvist (2008, s. 80) att känna 

sig tillfreds, glad och energifull. Ett exempel på trivsel kan vara upplevelsen en av deltagarna 

beskrev, där hon sett gruppmedlemmar vara trötta och nere i början av passet och sedan bli 

fyllda med rörelseglädje. Här kan den iakttagna sinnesstämningen beskrivas som trivsel och 

det kan även hennes upplevelse av att bli energifylld.  

Social interaktion är nära sammankopplat med tillhörighet. Detta beror på att den sociala 

interaktionen styrs av hur väl en person kan anpassa sig till den omgivande miljön och bli 

accepterad i en grupp. Känslan av tillhörighet kommer först då en person känner sig 

inkluderad. (Winroth & Rydqvist 2008, s. 76 f.) Winroth och Rydqvist (ibid.) menar att det är 

ett mänskligt behov att få höra till. Detta går i linje med en av deltagarnas upplevelser. Hon 

uttryckte att det varit väldigt viktigt för hennes välmående att hon fått räknas in i en grupp på 

DansSteget, eftersom hon inte blivit accepterad i sin arbetsgrupp på jobbet och inte heller 

hade någon på fritiden. DansSteget är avsett för personer med psykisk ohälsa. På DansSteget 

har alla som mått psykiskt dåligt uppfyllt kriteriet för att bli inkluderade i gruppen. Några av 
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deltagarna har uttryckt de uppskattat att det funnits en specifik målgrupp. De har kunnat sätta 

sig in i varandras tillstånd och känt en automatisk samhörighet eftersom alla haft något, 

psykisk ohälsa, gemensamt. 

Winroth och Rydqvist menar att social interaktion och mellanmänskliga relationer är 

komponenter vitala och avgörande för upplevd hälsa (ibid.). I danssteget har relationerna inte 

uppfattats vara djupa, men två har uttryckligen uppskattat att de kunnat interagera med alla i 

gruppen när de känt för det. Likaså har en uppfattning varit att det funnits en förståelse för att 

alla inte vill prata jämt, utan att man kunnat prata hur mycket eller lite man velat, och att det 

varit okej. 

 

4.2.4 Frekvensen 

Alla utom en av deltagarna har haft uppfattningen att DansStegets veckovisa pass varit ett 

positivt inslag i deras tillvaro. En deltagare har berättat att det hjälpt henne att hålla 

sinnesstämningen på en jämnare nivå och en annan att det gjort att hon inte ”grottat ner” sig i 

sitt dåliga mående. Uppfattningarna om hur länge effekten på måendet hållit i sig har varierat 

från några timmar till några dagar. Detta går i linje med de resultat som tidigare forskning 

visat, nämligen att effekten av dans är en färskvara och att den avtar om dansträningen inte 

fortlöper (Koch et al. 2007, s. 340; Mehibe, Akandere & Demir 2011; Pylvänäinen et al 

2015). DansStegets deltagare blev endast tillfrågade om de upplevt någon direkt effekt på 

måendet efter passet. Huruvida det funnits någon annan, övergripande effekt har ej tagits upp 

vid intervjuerna. Detta kan vara orsaken till att endast en person talat om en till, pågående 

effekt, som uppfattats vara mer långvarig. 

DansStegets pass äger rum en gång i veckan men flera deltagare har uttryckt att de gärna 

skulle dansa mer utan att ha fler föreläsningar. Rekommendationerna för aerob fysisk aktivitet 

vid depression stämmer överens med dessa deltagares önskan. Man ska enligt dessa röra sig 

på måttlig intensitet tre till fem gånger i veckan och totalt 150 minuter (FYSS 2017, s. 369). 

Om frekvensen av dans i DansSteget stämt överens med dessa rekommendationer finns en 

möjlighet att de upplevda effekterna på välmåendet kunnat vara större. Dessa 

rekommendationer har nämligen visat sig ge god effekt på psykiskt välmående. Om 

frekvensen av danspassen varit tätare hade kanske effekten inte hunnit avta innan nästa pass 

och därmed varit mer stabil under veckan. Detta skulle dock kunna styras av huruvida dansen 

fortfarande uppfattas som rolig, vilket är vitalt för en positiv upplevelse och på sikt ett 
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psykiskt välbefinnande (Delextrat et al. 2016). Frivillighet och individuellt anpassad frekvens 

pass genomförda i DansSteget kanske är den optimala lösningen. 

För personer som trivs med sin träningsform är sannolikheten att de bibehåller sin fysiska 

aktivitet större (Nieri & Hughes 2016). Forskning har visat att depression korrelerar med en 

låg fysiskt aktivitetsnivå (Kim et al. 2016). För personer med depression kan aspekten att 

tycka om sin träningsform, kopplat till Nieri och Hudges (2016) forskningsresultat, tolkas 

vara viktig för att komma igång och fortsätta sin fysiska aktivitet. Att träningen upplevs rolig 

kan fungera som en ytterligare motivation till att ta sig till passet.  

 

4.2.5 Dans som fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet är en skyddsfaktor som kan minska risken för att utveckla depression enligt 

Lawlor & Hopker (2001). De har även kunnat visa på att fysisk aktivitet kan lindra 

depressionssymtom på ett lika effektivt sätt som KBT eller antidepressiv medicin (ibid.). 

Zumba har visat sig vara en bra form av fysisk aktivitet som kan ge positiva effekter på bland 

annat mentalt välbefinnande, maximal aerob kapacitet och livskvalitet (Delextrat et al. 2016; 

Domene et al. 2015, s. 1396; Vendramin et al. 2016). Det finns ingen forskning på linedance 

och vilka effekter den kan ha på välmåendet.  Forskningen om fysisk aktivitet och Zumba 

stödjer ett av resultaten i den här studien, nämligen att samtliga deltagare upplevt att de mått 

bättre under tiden de deltagit på DansSteget än innan. Det var även två deltagare som lyfte 

fram att de trott att den fysiska ansträngningen som DansSteget inneburit kan ha haft en 

påverkan på deras mående vilket även detta går i linje med forskningen refererad ovan.  

 

4.2.6 Slutsatser 

Studien sökte undersöka upplevelser av välmående hos deprimerade deltagare i fenomenet 

DansSteget under och efter genomförande av dans i kombination med föreläsningar om 

psykiska tillstånd. Den undersökte huruvida fenomenet haft effekt på upplevt mående, vad 

som i så fall kan ha orsakat detta samt hur effekterna yttrat sig. Resultatet visade att samtliga 

deltagare upplevt sitt välmående bättre vid intervjutillfället än innan de börjat på DansSteget.  

Faktorer som upplevts ha en roll i denna förändring var dansen i kombination med musik, att 

vara en del av en grupp och frekvensen av passen. Effekter på välmåendet har exempelvis 

yttrat sig i form av lättnad och minskad spänningsnivå, ökad energi, handlingskraft och 
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glädje. Föreläsningarna i sig har inte upplevts vara orsak till ökat välmående, men 

igenkänning i föreläsningsmaterial och berörda ämnen har gett deltagare insikt i sitt tillstånd 

och förståelse för sitt mående, vilket enligt det teoretiska ramverket (Winroth och Rydqvist 

2008, s. 24) är något som främjar psykisk hälsa. Sett till de uppfattningar deltagarna haft om 

föreläsningarna skulle vidare forskning inom området vara av intresse. Detta för att kunna dra 

några slutsatser om och hur föreläsningar om psykiska tillstånd kan påverka välmåendet hos 

personer med depression. 

Slutsatsen i den här studien är därmed att dans i grupp har hämmat depressiva symtom hos 

deltagare i fenomenet DansSteget men inte gett någon långvarig effekt på deras välmående. 

Sett till detta, och liknande resultat från tidigare forskning, bör danspass hållas mer frekvent 

än en gång i veckan för en kontinuerlig effekt. DansStegets pass skulle alltså, om frekvensen 

av danstillfällen utökades, kunna vara en lämplig aktivitet för att förbättra välmåendet hos 

deprimerade kvinnor som tycker om att dansa. Kanske är en optimal lösning att erbjuda 

skräddarsydda program där frekvens av pass anpassas efter deltagarnas individuella behov 

och önskemål. Detta kräver dock vidare forskning för att belysa. 

 

5 Omnämnanden 

Slutligen vill vi tacka vår handledare Johnny Nilsson, som stöttat oss genom studieprocessen 

genom att motivera, ge kloka kommentarer och komma med god feedback. Vi vill också tacka 

kvinnorna från DansSteget för engagemang och deltagande. Tack även till Jill Taube, Eva 

Bojner Horwitz, Anna Rosén och Eva Andersson som alla på något sätt stöttat oss i vårt 

arbete och gett inspiration. Sedan ett särskilt tack till våra nära och kära som funnits vid vår 

sida och visat förståelse under hela processens gång. 
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Bilaga 1 Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar: Syftet var att undersöka deprimerades upplevelser av 

psykiskt välmående under och efter genomförande av koreograferad dans kombinerad med 

föreläsningar om psykiska tillstånd. 

 

Vilka sökord har du använt? 
“Physical activity”, depression 

“Physical activity”, depression, review 

Depression, dance 

Depression, dance, “physical activity” 

“Mental health”, dance 

“Line dance” 

“Dance therapy”, depression 

“Dance therapy”, “mental health” 

Zumba 

Zumba, health 

“Line dance” health 

Client, education, “quality of life”, depression 

Client, education, depression 

Psychoeducation, depression  

Knowledge, health, effects 

Knowledge, health, psychological, effects 

Knowledge, health, psychological, disease, effects 

“Knowledge about”, diagnosis, effect, “mental health”, depression 

“Education about diagnosis”, effect “mental health”, depression 

Education, diagnosis, effect, depression 

Education, diagnosis, antonovsky 

“Client education” or “patient education”, diagnosis, depression 

“Client education” or “patient education”, diagnosis, depression, knowledge 

 

Var har du sökt? 
Ebsco, PubMed och Google Scholar 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Ebsco:  

“Physical activity”, depression, review 

Depression, dance 

“Dance therapy”, depression 

Pubmed: 

"depression" "physical activity" 

“Zumba” 

"Depression" "Physical activity" "Dance" 

Google scholar: 

"depression" "physical activity" 

"Depression" "Dance" 



 

 

Kommentarer 
Förutom sökning i databaser har artiklar hittats med hjälp av snöbollsurval och vi har även 

själva sökt artiklar i referenslistor i litteratur. På dessa sätt har vi hittat flera av våra källor. 

Vi har även fått två artiklar i handen av experter inom området. 

 

  



 

Bilaga 2 MADRS-S 



 

  



 

 

 

  



 

Bilaga 3 Informationsbrev 

 

Vill Du delta i en studie om upplevelser av dans vid nedstämdhet eller depression?  

Psykisk ohälsa ökar i dagens samhälle och vi är intresserade av att se hur hälsan kan påverkas i positiv 

riktning hos personer med nedstämdhet eller depression. Syftet med vår studie är att undersöka hur 

olika aktiviteter upplevs och påverkar individers livskvalitet och välmående. I denna studie vänder vi 

oss endast till deltagare i Danssteget som har/ har haft en depression eller lider av/har lidit av 

nedstämdhet. 

Studien är ett examensarbete på kandidatnivå och är en del av utbildningen till hälsopedagog vid 

Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Studien kommer att genomföras med intervjuer under 

Mars månad 2017. Intervjun kommer att beröra din uppfattning och erfarenhet av verksamhet i 

Danssteget. Den kommer innehålla frågor kring mående innan Danssteget och hur nuläget 

är. Intervjun sker i ostörd miljö och beräknas ta 20-30 minuter. Förslagsvis ses vi i ett enskilt rum på 

Gymnastik- och idrottshögskolan eller alternativt på en plats efter ditt önskemål. Intervjun kommer att 

spelas in och skrivas ut i text. Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din 

medverkan utan närmare motivering. 

Den information som Du lämnar kommer att behandlas säkert och konfidentiellt d v s full anonymitet 

tillämpas. Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen individ kan identifieras. Resultatet 

kommer att presenteras i form av en muntlig presentation vid Gymnastik- och idrottshögskolan samt 

skriftligt i form av ett examensarbete. När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att 

finnas i en databas vid namn DIVA som är öppen för allmänheten. Inspelningarna och den utskrivna 

texten kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt. Du kommer ha möjlighet att ta del av 

examensarbetet genom att få en kopia av arbetet. 

Vi skulle uppskatta det mycket om Du vill delta i denna studie. För att vara med vill vi att Du ska ha 

deltagit i Dansstegets pass vid minst 10 tillfällen. Anmäl dig genom att skicka ett mail till Linnea eller 

Gabriella där Du skriver att Du vill vara med och godkänner att vi kontaktar Dig. Ange namn, 

telefonnummer samt poäng utifrån bifogad enkät. Den bifogade enkäten MADRS-S om nedstämdhet 

och depression fylls i utifrån hur Du mådde innan Du började med Danssteget. Efter anmälan lämnas 

ifylld enkät i kuvert till Jill Taube i samband med kommande danspass. Ansvariga för studien är 

Linnea Stenberg och Gabriella Garpenhag under handledning av Johnny Nilsson. Har Du frågor om 

studien är Du välkommen att höra av dig till antingen oss. 

 

Gabriella Garpenhag 

Hälsopedagogstudent 

073 058 12 12 

gabriella.garpenhag@student.gih.se 

 

Johnny Nilsson 

Högskolelektor, docent 

08-120 538 91 

Johnny.nilsson@gih.se   

Linnea Stenberg 

Hälsopedagogstudent 

073 639 72 96 

Linnea.stenberg@student.gih.se 

 

mailto:Gabriella.garpenhag@live.com
mailto:Johnny.nilsson@gih.se
mailto:Linnea.stenberg@student.gih.se


 

Bilaga 4 Intervjuguide 

Intervjuguide 

Inledning: 

 Förklara syftet med intervjun: 

Syftet är att undersöka skillnader i upplevelse av psykiskt välmående och livskvalitet före 

och under genomförande av koreograferad dans samt bildning kring psykiska tillstånd. 

- Vilka är deltagarnas upplevelser av konceptet? 

- Hur har interventionen påverkat deltagarnas välmående, vardag och livskvalitet? 

Etiska aspekter (anonymitet): 

 Identiteten kommer skyddas och du som deltagare vara anonym. 

 Ingen kommer att lyssna på ljudfilen. 

 Deltagande är helt frivilligt och du svarar på det du vill. 

Öppningsfrågor: 

 Hur länge har du deltagit i DansSteget? (Antal gånger/terminer/år) 

 När är du född? 

 Hur ser ditt arbetsförhållande ut idag? (Arbetar/Sjukpensionär/Ålderspensionär) 

 Hur såg ditt arbetsförhållande ut innan DansSteget? 

- Om sjukskriven, period? 

 Har du någon diagnos idag, i så fall vilken/vilka? 

 Hade du någon diagnos innan DansSteget, i så fall vilken/vilka? 

- Medicinerar du för någon diagnos idag, vad i så fall? 

- Medicinerade du innan DansSteget? 

 Har du någon annan diagnos/besvär/påverkan på mående du vill att vi ska känna till? 

Tema 1. Dans för dig: 

 Innan du började med DansSteget, hur kände du inför dans då? 

- Vilka är dina tidigare erfarenheter av dans? 

 Glädjes du åt att dansa idag? 

- Hur känns det när du dansar? 

Tema 2. Psykiskt välmående, vardag och livskvalitet innan danssteget och idag: 

 Hur ser en vanlig dag ut för dig idag med fokus på mående? 

- Jämför med vardagen innan du började med DansSteget. 

- Skulle du säga att du mår likadant, bättre eller mindre bra nu än innan du började? 



 

 Vilka faktorer inom DansSteget tror du kan ha haft en påverkan på ditt mående - och 

på vilket sätt? 

 Upplever du någon direkt effekt på ditt mående efter passet? 

- Om ja, beskriv hur det känns. 

- Hur länge håller effekten i sig? 

Tema 3. Upplevelser av DansStegets utformning: 

Del 1: Dansen 

 Danssteget består av två olika dansstilar som är olika varandra på många sätt, hur 

ställer du dig till Zumba Gold-inspirerad dans respektive Line dance? (Vad tycker du 

om stilarna?) 

 Vad har du för åsikter om musikvalet på passen? 

 DansStegets pass äger rum en gång i veckan, vad tycker du om det? 

- Hur många pass i veckan skulle kännas optimalt för dig, tror du? (förklara) 

Del 2: Gruppen 

 Vad tycker du om gruppens storlek? (Antal deltagare) 

 Beskriv hur du upplever gruppen och att tillhöra denna. 

Del 3: Föreläsningarna 

 Vilka är dina åsikter om föreläsningarna som kombineras med dansen? 

- Om du vill får du gärna ge exempel på givande/mindre givande ämnen. 

 Hur har föreläsningar om psykiska tillstånd påverkat din syn på din egen hälsa? 

Avslutande frågor: 

 Vi kommer att lyssna av bandet och skriva ner allt som sagts under intervjun. 

 Är det något du vet nu att du vill stryka eller lägga till? 

 Är det något vi inte borde ha frågat, som var obehagligt eller känsligt att svara på? 

 

 


