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Sammanfattning
Bakgrund: Inom fysioterapin ser man på individen utifrån ett bio-psyko-socialt perspektiv.
”International Classification of Function, Disability and Health” (ICF) är ett ramverk för att
mäta hälsa ur ett bio-psyko-socialt perspektiv. Kunskapen om hur dans som fysisk aktivitet
påverkat personer med ryggmärgsskada är bristfällig. Det saknas kvalitativa studier inom
området.
Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur personer med ryggmärgsskada upplever dans
ur ett bio-psyko-socialt perspektiv.
Metod: Metoden var kvalitativ och induktiv, baserad på semistrukturerade intervjuer med
fem informanter: två män och tre kvinnor i åldrarna 21–57 år som dansat i rullstol mellan 2–
33 år. Data analyserades med innehållsanalys.
Resultat: Informanterna upplevde kroppslig påverkan: Förbättrad styrka, kondition, rörlighet,
koordination och balans. Ändrad kroppsuppfattning (fått mer kontakt med kroppen). De hade
även fått minskad smärta. De upplevde personlig påverkan: Psykiskt välmående (ökad selfefficacy, förbättrad självkänsla och glädje) samt fysiskt välmående. Dansen hade även varit
ångestframkallande. De upplevde att de hade påverkats omgivningsmässigt: Socialt (fått nya
vänner, upplevt unik gemenskap och utvecklat socialt samspel). De hade mött acceptans, viss
okunskap men fått stöd från närstående. De upplevde påverkan på aktivitets- och
delaktighetsnivå: Mer självständig i vardagen (de hade blivit bättre på förflyttningar).
Delaktig i samhället (deltar i fler aktiviteter, delaktig i att påverka samhället).
Konklusion: Personer med ryggmärgsskada upplever att dans har många positiva effekter
bio-psyko-socialt. Fysioterapeuter och andra yrkesverksamma inom vård och omsorg, samt
personer med ryggmärgsskada behöver få kunskap om vinsterna av dans som fysisk aktivitet
för personer med ryggmärgsskada så att fler kan få del av dansens fördelar.

Key words: dance – spinal cord injury – qualitative – bio-psycho-social – physiotherapy –
wheelchair dancing

Abstract
Background: In physiotherapy you look at the individual through a bio-psycho-social
perspective. “International Classification of Function, Disability and Health” (ICF) is an
instrument to measure health from a bio-psycho-social perspective. The knowledge about how
dance as a physical activity effects people with spinal cord injury is insufficient. Qualitative
research in this area is nonexistent.
Purpose: The purpose with the study was to examine people with spinal cord injury’s
experiences with dance as a physical activity in a bio-psycho-social manner.
Method: The study design was qualitative and inductive, based on semi-structured interviews
with five study-participants: two men and three women in the ages 21-57, who had been
dancing in wheelchair 2-33 years. The data was analyzed with qualitative content analysis.
Results: The participants experienced that dancing had an impact on bodily functions:
improved strength, condition, flexibility, coordination and balance. Changes in body
perception (more contact with the body). They had also reduced pain. They experienced
effects in personal factors: Psychological wellbeing (improved self-efficacy, self-esteem and
joy) and physical wellbeing. The dance had also been generating anxiety. They experienced
impact on factors involving their surroundings: social (they got more friends, experienced a
unique fellowship and developed social interaction skills). They had met acceptance, some
ignorance but support from close ones. They experienced impact on their activity and
participation: More independent in daily life (they had become better in locomotion).
Participating in the community (participating in more activities, participating in having an
impact on the community).
Conclusion: People with spinal cord injury experience that dancing has many positive
outcomes on bio-psycho-social factors. Physiotherapists and other professionals in health
care, and people with spinal cord injury need to get knowledge about the profits of dance as a
physical activity for people with spinal cord injury so that more people can take part of the
benefits of dancing.

Key words: dance – spinal cord injury – qualitative – bio-psycho-social – physiotherapy –
wheelchair dancing

Innehållsförteckning
BAKGRUND ............................................................................................................................. 1
ICF – ett ramverk för att se hälsa ur ett bio-psyko-socialt perspektiv .................................... 1
Ryggmärgsskada ..................................................................................................................... 2
Fysisk aktivitet och träning..................................................................................................... 3
Påverkan på bio-psyko-sociala faktorer .............................................................................. 3
Fysisk aktivitet och träning vid ryggmärgsskada ................................................................ 4
Dans – mer än bara rörelse och fysisk aktivitet ...................................................................... 4
Dans och ryggmärgsskada – ett mindre beforskat område ................................................. 5
Problemformulering................................................................................................................ 6
Syfte ........................................................................................................................................ 6
Frågeställning ......................................................................................................................... 6
METOD ...................................................................................................................................... 6
Design ..................................................................................................................................... 6
Urval ....................................................................................................................................... 6
Undersökningsgruppen ....................................................................................................... 7
Genomförande ........................................................................................................................ 9
Databearbetning .................................................................................................................... 10
Etiska överväganden ............................................................................................................. 11
RESULTAT ............................................................................................................................. 11
Kroppsligt ............................................................................................................................. 12
Kroppsfunktion ................................................................................................................. 12
Kroppsuppfattning ............................................................................................................ 12
Minskad smärta ................................................................................................................. 12
Personligt .............................................................................................................................. 12
Psykiskt välmående ........................................................................................................... 13
Fysiskt välmående ............................................................................................................. 14
Motivation ......................................................................................................................... 14
Ångestframkallande .......................................................................................................... 14
Omgivningsmässigt .............................................................................................................. 15
Socialt ............................................................................................................................... 15
Acceptans .......................................................................................................................... 15
Stöd från närstående .......................................................................................................... 15

Okunskap .......................................................................................................................... 15
Aktivitet & delaktighet ......................................................................................................... 15
Mer självständig i vardagen .............................................................................................. 16
Delaktig i samhället .......................................................................................................... 16
DISKUSSION .......................................................................................................................... 16
Resultatsammanfattning ....................................................................................................... 16
Resultatdiskussion ................................................................................................................ 17
Kroppsligt ......................................................................................................................... 17
Personligt .......................................................................................................................... 18
Omgivningsmässigt ........................................................................................................... 19
Aktivitet & delaktighet ..................................................................................................... 19
Metoddiskussion ................................................................................................................... 20
Studiens kliniska och samhälleliga relevans ........................................................................ 22
Konklusion............................................................................................................................ 22

Bilaga 1 – Intervjuguide
Bilaga 2 – Annons
Bilaga 3 – Informationsbrev till informanterna som är intresserade att delta i studien
Bilaga 4 – Information till verksamhetsansvariga och chefer

BAKGRUND
Fysioterapi är en profession och ett vetenskapsområde som har som utgångspunkt att främja
hälsa och verka sjukdomsförebyggande genom rörelse och fysisk aktivitet. Individen är i
centrum och hälsofrämjande och förebyggande aktivitet och åtgärder ska ske i samklang med
individen (1). Att ha utgångspunkt i individens egna situation och erfarenheter är en del av att
arbeta evidensbaserat som fysioterapeut (2).
Inom fysioterapin ser man på människan utifrån ett helhetsperspektiv där fysiska och
emotionella faktorer för individens välmående interagerar sinsemellan och tillsammans med
individens miljö. Detta helhetsperspektiv kallas för ett bio-psyko-socialt perspektiv vilket
innebär ett kombinerat naturvetenskapligt, humanvetenskapligt och samhällsvetenskapligt
perspektiv inom fysioterapi (1).

ICF – ett ramverk för att se hälsa ur ett bio-psyko-socialt perspektiv
ICF står för internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa
(International Classification of Function, Disability and Health) och är framtaget av
Världshälsoorganisationen (WHO) (3). ICF syftar bland annat till att ge en vetenskaplig grund
för att förstå och studera hälsa och hälsorelaterade tillstånd samt till att skapa ett gemensamt
språk för att beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd (3).
ICF kan ses som ett ramverk för att se hälsa ur ett bio-psyko-socialt perspektiv. Det delas in
i två delar: dels funktionstillstånd och funktionshinder, dels kontextuella faktorer. Dessa delar
berör biologiska, psykologiska och sociala aspekter av hälsa (1).
Funktionstillstånd innefattar komponenterna kroppsfunktioner, kroppsstrukturer, aktiviteter
och delaktighet. “Kroppsfunktioner är kroppssystemens fysiologiska funktioner (inklusive
psykologiska funktioner). Kroppsstrukturer är kroppens anatomiska delar såsom organ,
lemmar och deras komponenter. Aktivitet är en persons utförande av en uppgift eller
handling. Delaktighet är en persons engagemang i en livssituation” (3).
Funktionshinder innefattar begreppen funktionsnedsättningar, strukturavvikelser,
aktivitetsbegränsningar och delaktighetsinskränkningar. “Funktionsnedsättningar och
strukturavvikelser är problem i kroppens funktioner eller struktur i form av en betydande
avvikelse eller förlust. Aktivitetsbegränsningar är svårigheter som en person kan ha vid
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utförandet av aktiviteter. Delaktighetsinskränkningar är problem som en person kan ha i
engagemang i livssituationer” (3).
De kontextuella faktorerna är omgivningsfaktorer och personliga faktorer. “Personfaktorer
är den individuella bakgrunden till en persons liv och leverne och utgörs av personliga
egenskaper som inte hör till hälsobetingelser eller hälsotillståndet. Dessa faktorer kan bl.a.
vara kön, ras, ålder, andra hälsofaktorer, kondition, livsstil, vanor, uppfostran, copingsätt,
social bakgrund, utbildning, yrke och tidigare respektive aktuell erfarenhet (händelser i det
förflutna eller aktuella händelser), allmänna beteendemönster och karaktär, individuella
psykologiska tillgångar och andra egenskaper, som tillsammans eller var och en kan påverka
funktionshinder på varje nivå. Omgivningsfaktorer omfattar den fysiska, sociala och
attitydmässiga omgivning i vilken personer lever sina liv. Faktorerna finns ”utanför” personen
och kan ha positivt eller negativt inflytande på personens genomförande som
samhällsmedlem, på personens kapacitet att utföra uppgifter eller handlingar eller på
personens kroppsfunktion eller struktur” (3).

Ryggmärgsskada
Vid ryggmärgsskada påverkas nervförbindelserna mellan ryggmärgen ovan skadeområdet och
ryggmärgen nedom skadeområdet (4). Skadan som blir kan antingen vara traumatisk eller
icke-traumatisk (5).
I Sverige föds det ett 30-tal barn med ryggmärgsskada per år och totalt 200-210 personer
förvärvar en ryggmärgsskada per år enligt uppgifter från 2010 (6). Av de förvärvade
ryggmärgsskadorna per år utgörs 160 av fallen av traumatiska skador och 40-50 av fallen av
icke-traumatiska skador (6).
Är skadan lokal är det en nedre motorneuronskada. Symptomen som uppstår vid lokal
skada är segmentella med reflex- och känselbortfall i drabbat segment samt slappa pareser och
muskelatrofier. Påverkas de långa bansystemen är det en övre motorneuronskada. Symtomen
kan då till exempel vara motoriskt funktionsbortfall och spastiska pareser nedanför
skadeområdet, sensoriskt funktionsbortfall och stegrade reflexer samt Babinskis tecken (7).
Vid parapares uppstår förlamning i de två nedre extremiteterna medan det vid tetrapares
uppstår förlamning i alla fyra extremiteter (7). Konus-kaudaskador är de lägst belägna
skadorna i ryggmärgen. De medför förlamning i nedre extremiteter samt störd tarm- och
blåsfunktion (4). Kaudaskador medför även störd sexuell funktion (8).
Ryggmärgsskador brukar delas in i inkomplett eller komplett skada. Inkomplett skada är
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vanligast och innebär att det åtminstone finns viss sensation kvar i det sensoriska
utbredningsområdet för nervrötterna S4-S5. Vid komplett skada saknar individen helt
sensation och motorisk funktion nedanför skadeområdet (5).
Perifera nerver som är skadade kan läka och individen kan förbättras signifikant i sitt
skadetillstånd. Graden av förbättring vid ryggmärgsskador varierar beroende på skadetyp.
Vissa kan exempelvis få tillbaka förmågan att gå medan andra kan till viss del förbättras
motoriskt men utan att det blir till någon funktionell nytta för individen (5).
Fysisk träning är en del av rehabiliteringen för personer med ryggmärgsskada (9–12).

Fysisk aktivitet och träning
Fysisk aktivitet definieras som all kroppsrörelse som ökar energiförbrukningen utöver den
energiförbrukning vi har i vila (13).
Fysisk träning innebär planerad, strukturerad och repetitiv fysisk aktivitet där syftet med
träningen är att bibehålla eller öka någon komponent för upplevt fysiskt välmående och fysisk
kapacitet (13).

Påverkan på bio-psyko-sociala faktorer
Vid fysisk träning aktiveras och påverkas många system i kroppen. Effekterna av träning når
såväl skelettmuskulatur som hormonella system i kroppen. Musklerna blir uthålligare av
konditionsträning samt ökar i volym utav styrketräning. Blodtrycket sänks och konditionen
förbättras (14). Vid träning utsöndras även betaendorfiner som kan ha betydelse för
välmåendet (15). Smärta kan också lindras av fysisk aktivitet genom att endogena opioider
eller endorfiner utsöndras (16).
Fysisk aktivitet och träning påverkar mer än bara fysiska aspekter. Flera studier visar på
samband mellan fysisk aktivitet och förbättrad livskvalitet (17–19). Steptoe et al. (20) visar i
sin studie att fysisk aktivitet kan leda till förbättrat välmående och Gerber et al. (21) visar på
att fysisk aktivitet kan minska stress och depressiva symptom och förbättra sömnen till
exempel genom att ge längre faser av djupsömn och REM-sömn.
Det har även visat sig finnas samband mellan fysisk aktivitet och sociala faktorer. I en
brasiliansk studie av Mendonça et al. (22) visade det sig att de som hade socialt stöd från
familj och vänner tenderade att vara fysiskt aktiva jämfört med de som inte hade samma stöd.
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Fysisk aktivitet och träning vid ryggmärgsskada
Enligt van der Sheer et al. (9), som gjorde en litteraturgranskning över effekterna av träning
på kondition, muskelstyrka och kraftutveckling samt kardiometaboli hälsa hos personer med
ryggmärgsskada, finns det måttligt till starkt vetenskapligt underlag att träning kan förbättra
kondition, kraftutveckling, muskelstyrka, kroppssammansättning och minska kardiometabola
riskfaktorer. I litteraturgranskningen uppmärksammade van der Sheer et al. (9)10 av 12
studier som var av hög kvalitet och publicerade mellan 2011 och 2016. Dessa studier visade
på en markant förbättring hos interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen gällande
samtliga ovannämnda områden.
I en annan studie, en RCT-studie, av Dong-Il et al. (10) deltog personer med kronisk
ryggmärgsskada. Interventionsgruppen tilldelades ett träningsprogram med en handcykel för
inomhusbruk under 6 veckors tid. Deltagarna i interventionen fick bättre utfallsmått jämfört
med kontrollgruppen som inte tilldelades något träningsprogram. Interventionsgruppen hade
bättre resultat gällande BMI, VO2 max (syreupptagningsförmåga) och muskelstyrka.
Psyko-sociala parametrar påverkas också av fysisk aktivitet och träning hos personer med
ryggmärgsskada. I en studie av Sahlin et al. (11) deltog barn och ungdomar med CP-skada
och myelomeningocele i sportaktiviteter. En ökad självuppfattning, större kompetens och ökat
allmänt egenvärde rapporterades. Personer med ryggmärgsskador som deltog i organiserad
sport uttryckte förutom större integration i samhället och fler arbetsanställningar även att de
blev mer belåtna och utåtriktade samt fick minskad grad av ångest och depression.
I Raveneks et al. (12) litteraturstudie visade tolv av tretton studier att fysisk aktivitet
påverkade livskvaliteten positivt hos personer med ryggmärgsskada.

Dans – mer än bara rörelse och fysisk aktivitet
Dans definieras som rörelser till rytm och melodi, rörelser som ges en speciell form och utförs
i en viss tid och ett visst rum. Det kan innefatta rörelser av bål, extremiteter, huvud och även
av ögon. Dans kan utföras liggandes, sittandes och upprätt och innefatta allt från bara
ögonrörelser till väldiga språng och luftfärder (23).
Men dans är mer än bara rörelse och fysisk aktivitet. Människor har dansat i alla tider till
exempel i samband med ceremonier, för sociala skäl, för nöje och för konstens skull. Dans
kan även vara ett uttryck för tillhörighet såsom av kulturellt och religiöst slag (23).
Inom vården har man använt sig av dans som behandling. Många studier har gjorts på
dansens effekt hos parkinsondrabbade personer och visat att dansterapi har haft positiv effekt
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hos personer drabbade av Parkinsons sjukdom (24–26). Dansterapin förbättrade den
funktionella rörelsen, gången, balansen och sjukdomens svårighetsgrad samt livskvaliteten
hos de drabbade och resulterade i signifikanta motoriska och kognitiva förbättringar (24–26).
Det har också har gjorts studier på dans relaterat till den äldre befolkningen. Dans har visat
sig ha goda effekter på såväl fysiska som psykologiska parametrar hos de äldre (27, 28).

Dans och ryggmärgsskada – ett mindre beforskat område
ICF benämner funktioner relaterade till rörelsesystemet, leder, skelett, reflexer och muskler
för neuromuskuloskeletala och rörelserelaterade funktioner (3). Få studier har gjorts på dans
och personer med neuromuskuloskeletala och rörelserelaterade funktionsnedsättningar. I de
studier som har gjorts på personer som faller inom denna grupp har deltagarna haft Parkinsons
sjukdom, vilket har berörts tidigare. Det har även gjorts någon studie kring dans och personer
med cerebral pares (CP). I en RCT studie analyserades det hur unga med CP-skada
påverkades funktionellt och psykosocialt av dansträning jämfört med träningsprogram med
traditionell terapi (29). Interventionsgruppen deltog i dansklasser som grundas på olika
danstekniker såsom Graham- och Labankonceptet, 2 gånger i veckan i 12 veckor.
Kontrollgruppen fick terapeutiska övningar i samma dos som interventionsgruppen. I
träningsschemat för kontrollgruppen ingick övningar för att öka rörelseomfång passivt och
aktivt, övningar för koordination, övningar för kroppsuppfattning (i tid och rum) och övningar
för proprioception. Resultaten visade att interventionsgruppen hade förbättrade resultat vad
gällde fysisk funktion, aktivitet och deltagande enligt ICF. Förbättrad självständighet,
förbättrad förmåga att ta hand om sig själv, bättre rörlighet och rörelseförmåga samt bättre
kommunikation och kognitiv funktion återfanns också bland resultaten (29).
Dans har en positiv effekt på neurologiska sjukdomar men när det gäller forskning på
effekterna av dans vid ryggmärgsskada är forskningen mycket sparsam enligt vad författarna
till denna studie har sett. Det finns dock ett par studier som har gjorts inom detta område.
Masters et al. (30) har studerat de fysiska effekterna som personer med ryggmärgsskada fick
av att delta i social dans under sex veckor fyra timmar per vecka. Resultatet visade att
deltagarna fick förbättrad rörlighet i bål och armar, bättre styrka i överkroppen, förbättrad
koordination samt att de kunde förflytta sig en längre sträcka jämfört med tidigare på sex
minuter. Deltagarna hade även minskat i vikt, fått minskad smärta samt en minskad
reaktionstid efter sex veckor. I en annan studie av Sapezinskiene et al. (31) deltog sammanlagt
108 personer med ryggmärgsskada som var under rehabilitering. 37 av deltagarna utgjorde en
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experimentgrupp och 71 av deltagarna utgjorde en kontrollgrupp. Deltagarna i
experimentgruppen fick delta i ett 12 veckors dansprogram till skillnad från kontrollgruppen
som inte deltog i något dansprogram. Resultatet visade att experimentgruppen hade förbättrat
sin balans och sin självständighet mer jämfört med kontrollgruppen efter de 12 veckorna.

Problemformulering
Det har gjorts många studier på de goda effekterna av fysisk aktivitet och träning generellt
samt forskning på effekterna av fysisk aktivitet och träning vid ryggmärgsskada (9–12, 14–
22). Forskningen på dans som fysisk aktivitet och intervention är dock mycket sparsam enligt
vad författarna till denna studie har sett. Det saknas kvalitativa studier som beskriver
ryggmärgsskadades upplevelser av dans ur ett bio-psyko-socialt perspektiv.

Syfte
Syftet med studien är att undersöka hur personer med ryggmärgsskada upplever dans ur ett
bio-psyko-socialt perspektiv.

Frågeställning
Hur upplever personer med ryggmärgsskada dans ur ett bio-psyko-socialt perspektiv?

METOD

Design
Designen är kvalitativ och induktiv (32) och baseras på intervjuer. Kvalitativ och induktiv
ansats har valts då syftet med studien är att undersöka informanternas egna upplevelser av
dans ur ett bio-psyko-socialt perspektiv.

Urval
Studien omfattar fem informanter som valts ut genom bekvämlighetsurval, snöbollsurval och
strategiskt urval. De personer som innefattades i inklusionskriterierna och som inte
innefattades i exklusionskriterierna bjöds in att delta i studien.
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Ett bekvämlighetsurval användes då författarna till studien förstod att antalet diponibla
deltagare som innefattades i inklusionkriterierna var begräsat. En deltagare från Spinn och två
möjliga deltagare från Skaraborg samt personen som var med i pilotintervjun från
rullstolsdans i Göteborg lokaliserades genom mellanhänder som företräder
dansverksamheterna. Den sistnämnda lokaliserades via en Facebookannons. Bland de möjliga
deltagarna från Skaraborg valdes den deltagren ut som bidrog till störst variation och
spridning bland deltagarna. Denna valdes alltså ut genom strategiskt urval. Författarna
tipsades av ansvariga och deltagare i dansverksamheterna Spinn och Rullstolsdans i Göteborg
om ytterligare deltagare som kunde vara intresserade av att vara med i studien. En deltagre
från SpinnUnga och två deltagare från Rullstolsdans i Göteborg lokaliserades på detta sättet,
det vill säga genom snöbollsurval.
Inklusionskriterierna för deltagandet i studien var att personerna i fråga skulle ha en
ryggmärgsskada samt ha dansat under minst en termins tid med ryggmärgsskadan (för att
lättare kunna tala om sina upplevelser av dansträningen). Exklusionskriterie för deltagandet i
studien var kognitiv funktionsnedsättning samt en ålder under 18 år.
En av deltagarna angav att hen hade en intellektuell funktionsvariation. Men eftersom
informanten kunde redogöra för sina upplevelser av dans valde författarna till studien att ta
med intervjun.
Danskompaniet Spinn är ett professionellt danskompani, med dansare med och utan
funktionsvariationer som brinner för att utmana stereotyper kring vad dans är. För
verksamheten handlar arbetet om att skapa och presentera danskonst på nya sätt (33).
SpinnUnga är en dansutbildning som riktar sig till dansare med olika funktionsvariationer.
Dansens inriktning är baserad på modern och nutida dans. I SpinnUnga tränar de olika
danstekniker, skapar koreografi, dansar improviserat och utvecklas i konstnärligt uttryck (34).
Rullstolsdans Göteborg organiserar regelbundet dansträning och riktar sig till personer med
rörelsehinder som använder någon typ av rullstol. Dansträningen är framförallt inriktad på
bugg, vals och hambo (35).
Rullstolsdans i Skaraborg är en idrottsgren där man tränar och tävlar i olika pardanser.
Inom verksamheten bör minst en av deltagarna vara rullstolsburen (36).

Undersökningsgruppen
Undersökningsgruppen bestod av två män och tre kvinnor i åldrarna 21–57 år, anges i tabell 1
nedan som dansare 1 till 5. Bland deltagarna fanns både förvärvad och medfödd
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ryggmärgsskada representerad och dansstilarna som var representerade var modern dans,
bugg, vals, gammeldans, schottis, polka, standard latin, foxtrott och hip-hop. Dansarna hade
dansat allt ifrån 2–33 år (tabell 1). Samtliga dansare dansade med rullstol.

Tabell 1. Undersökningsgruppen
DELTAGARE KÖN

ÅLDER

TYP AV
SKADA

DANSSTIL

HUR LÄNGE DE
HAR DANSAT
SOM
RYGGMÄRGSSKADAD

Dansare 1

Kvinna 37 år

Förvärvad
sedan 32 år
tillbaka

Modern

9 år

Dansare 2

Man

21 år

Medfödd

Bugg,
modern vals

11 år

Dansare 3

Man

57 år

Förvärvad
sedan 25 år
tillbaka

Bugg,
21 år
gammeldans,
hambo,
schottis,
polka, vals,
standard
latin

Dansare 4

Kvinna 37 år

Medfödd

Bugg,
foxtrott,
gammeldans

Dansare 5

Kvinna 28 år

Medfödd

Modern, hip- 2 år
hop

33 år

Datainsamlingsmetod
Data samlades in via intervjuer med fem informanter. Intervjuerna var semistrukturerade och
spelades in med diktafon. I intervjuerna ställdes bakgrundsfrågor om deltagarnas ålder,
diagnos/typ av ryggmärgsskada, hur länge de har haft ryggmärgsskadan, om de har övriga
8

sjukdomar, om de använder något förflyttningshjälpmedel, vilken dansstil de dansar samt hur
länge de har dansat. Deltagarnas kön noterades. Frågeområdena i intervjuguiden innefattade
ICF:s komponenter: kroppslig funktion och struktur, personliga faktorer, omgivningsmässiga
faktorer samt aktivitet och delaktighet. Intervjufrågorna syftade till att informanterna öppet
fick berätta om sina upplevelser av dansen utifrån de olika områdena för att ett bio-psykosocialt perspektiv av informanternas upplevelser av dans skulle erhållas. Följdfrågorna var
mer specifika och användes vid behov för att få mer information kring frågan eller förtydliga
vad som menades med frågan (bilaga 1). En pilotintervju föregick intervjuerna med de fem
utvalda informanterna. Data från denna intervju togs inte med tillsammans med den andra
datan i studien. Efter pilotintervjun valde författarna att notera informanternas kön istället för
att fråga om det, eftersom personen som intervjuades i pilotintervjun till synes upplevde
frågan märklig.

Genomförande
Två informanter från Spinn och SpinnUnga tillfrågades om intresse att vara med i studien
genom mellanhänder som företräder danskompaniet och genom verksamma deltagare inom
Spinn. Likaså tog författarna kontakt med två personer från Skaraborg som var intresserade
att vara med i studien med hjälp av ansvariga för Rullstolsdans i Skaraborg, varav en valdes
ut. En annons lades upp på Facebook-sidan som Rullstolsdans i Göteborg har för sin
verksamhet med hjälp av ansvariga för rullstolsdans i Göteborg. Annonsen bjöd in folk att
delta i studien (bilaga 2). Genom annonsen och ansvariga för Rullstolsdans i Göteborg
rekryterades personen för pilotintervjun och författarna till studien fick även tips på två andra
personer från Rullstolsdans i Göteborg som kunde vara intresserade att vara med. Dessa
tillfrågades om intresse att delta i studien. Informanterna som valdes ut att delta i studien
informerades muntligen och skriftligen om studiens syfte samt om hur intervjun skulle gå till.
De informerades även om att deltagandet i studien var frivillig, att de hade rätt att dra sig ur
när som helst och att allt intervjumaterial skulle behandlas konfidentiellt (bilaga 3). Denna
information gavs även till berörda chefer och verksamhetsansvariga på Spinn, SpinnUnga och
för Rullstolsdans i Göteborg och Skaraborg (bilaga 4). Skriftligt godkännande att genomföra
intervjuerna inhämtades från informanterna (bilaga 3) och från samtliga berörda chefer och
verksamhetsansvariga via mejl.
Datainsamlingen ägde rum i februari månad 2018 i Göteborg då författarna träffade två av
informanterna personligen samt personen som deltog i pilotintervjun. Resterande tre
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intervjuer utfördes via Skype i Göteborg och Uppsala. Datainsamlingen pågick sammanlagt
under tre dagar. Plats och tid för intervjun bestämdes utifrån vad som passade bäst för
respektive informant. Intervjuerna genomfördes med en informant åt gången. Författarna
intervjuade tre informanter var (pilotintervjun inkluderad). Båda författarna var närvarande
vid samtliga intervjutillfällen. Den författare som inte utförde intervjun gavs möjlighet att
komplettera med någon fråga eller be om något förtydligande från informanten i slutet av
intervjun. Intervjuerna tog mellan 30 till 40 minuter.

Databearbetning
Kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Graneheim (32) användes vid analysen av den
insamlade datan. Transkriberingen av intervjuerna skedde ordagrant. Stakningar, omtagningar
och pauser togs inte med i transkriberingen, inte heller ljud som inte är ord då dessa inte
behövdes för att förstå sammanhanget. Sedan läste författarna var för sig igenom alla
analysenheter, det vill säga intervjuerna. Författarna valde ut meningsenheter på varsitt håll.
Sedan läste författarna igenom varandras meningsenheter för att nå konsensus kring dessa.
Författarna bearbetade fram kondenseringar och koder utifrån de meningsbärande enheterna,
först på varsitt håll och sedan tillsammans och delade in innehållet i subkategorier, kategorier
och domäner. För att kontrollera tillförlitligheten i analysen gjordes en interbedömar
verifiering med hjälp av handledaren till studien. Handledaren läste inte intervjuerna men var
med från och med processen att ta fram meningsenheter och kondenseringar samt att skapa
koder och dela in innehållet i kategorier.
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Tabell 2. Exempel på databearbetningsprocess
MENINGSENHET

KONDENSERING

KOD

SUBKATEGORI

KATEGORI

DOMÄN

”För det jag
kände då med en
gång var att jag
fick kontakt med
hela min kropp på
ett sätt som jag
inte upplevt förut.
Utan det har varit
ganska avstängd.
Ja men typ
huvudet
och underkroppen
liksom. Men jag
fick kontakt med
huvudet och
kroppen och jag
fick kontakt även
med mina ben
som
jag inte haft..
Alltså så här, dom
kändes som dom
tillhörde min
kropp för första
gången.”

Jag fick kontakt
med hela
kroppen på ett
sätt som jag inte
upplevt förut.
Huvudet och
kroppen fick
kontakt, och jag
fick även
kontakt med
mina ben. De
kändes som de
tillhörde
kroppen för
första gången.

Mer
kontakt
med
kroppen

Mer kontakt med
kroppen

Kroppsuppfattning

Kroppsligt

Etiska överväganden
Allt material från intervjuerna behandlades konfidentiellt. Informationen från intervjuerna
bearbetades endast av författarna under vägledning av handledaren till studien och användes
enbart i denna studie. Deltagandet i studien var frivilligt, och deltagarna hade rätt att dra sig ur
när som helst. Skriftligt godkännande från informanterna (bilaga 3) och berörda
chefer/ansvariga inhämtades. All data kopplad till informanternas personuppgifter förstördes i
och med att examensarbetet blev klart i början av sommaren 2018. Om någon informant valde
att dra sig ur studien förstördes dennas data i och med detta.

RESULTAT

Ur analysen identifierades 13 kategorier och 15 subkategorier som ur ett biopsykosocialt
perspektiv belyser informanternas upplevelser av dans. Kategorierna och subkategorierna
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bildade fyra domäner som motsvarar frågeområdena utifrån ICF:s komponenter: kroppsligt,
personligt, omgivningsmässigt samt aktivitet & delaktighet. Resultatet presenteras med en
översiktlig tabell över domäner, kategorier och subkategorier (tabell 3). Respektive domän,
kategori och subkategori beskrivs även i löpande text.

Kroppsligt
Kategorierna som bildade domänen ”kroppsligt” var: kroppsfunktion, kroppsuppfattning och
minskad smärta.

Kroppsfunktion
Informanterna upplevde att deras kroppsfunktion hade påverkats positivt av dansandet.
Kategorin framtogs av subkategorierna: styrka, kondition, rörlighet, koordination och balans.
Samtliga informanter tyckte att koordinationen hade förbättrats. Majoriteten tyckte att dansen
hade gett en förbättring på styrka, kondition och rörlighet. Några tyckte även att dansen hade
lett till en förbättrad balans.

Kroppsuppfattning
Informanterna upplevde också att dansandet bidragit till en förändrad kroppsuppfattning.
Subkategori till denna kategori var ”mer kontakt med kroppen”. Upplevelsen av mer kontakt
med kroppen gav en känsla av att vara mer hel som människa bland informanterna. Förutom
en direkt upplevelse av mer kontakt med kroppen upplevde även informanterna att de hittat
nya muskler t.ex. i bålen i samband med dansen.

Minskad smärta
En del av informanterna upplevde att dansen hade minskat smärta. Effekten av minskad
smärta upplevdes dels under det att dansen pågick, dels direkt efter avslutad dansträning.

Personligt
Kategorierna som bildade domänen ”personligt” var: psykiskt välmående, fysiskt välmående,
motivation samt ångestframkallande.
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DOMÄN

Aktivitet & delaktighet

Omgivningsmässigt

Personligt

Kroppsligt
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KATEGORI

”Men ju mer jag hållit på med dans så har jag absolut övat upp min koordination mycket.”

Koordination
Balans

Deltar i fler aktiviteter

Delaktig i samhället

Delaktig i att påverka samhället

Bättre på förflyttningar

Mer självständig i vardagen

”Och då så tänker jag att då bidrar jag ju med att normfungerande ser att jag också kan och att det är möjligt och att jag lär
normfungerande någonting.”

” Och då har man sått ett frö för någon känner någon som sitter i stol. Och kanske den personen inte mår så bra. Men den
kan då få en hint om att du vet att du kan dansa va?”

”Jag är ju mycket bättre på förflyttningar och så nu.”
” Jag har börjat se mer på kultur, gå mer på dansföreställningar för att jag har någon att göra det med.”

” Ja men det är väl just att jag kan klara mig själv helt enkelt.”

”Det är många som inte har någon aning om hur man kan leva ett ganska normalt liv med en funktionsvariation.”

Okunskap

”Jag har känt mig såhär välkomnad i dansvärlden.”

”Och jag kan säga att det är mer folk som tittar när vi dansar än när de med stående dansare håller på.”

”Man har ju lärt sig det här sociala samspelet lite mellan andra människor, och man har ju fått lära sig att ja hur man beter
sig lite mot andra människor.”

”Ja men alltså det är ju allt, det är ju liksom en del av dem som är som familjemedlemmar. Jag har ju liksom mer kontakt med
dem än med mina egna syskon, vissa av dem. Så om jag inte hade dem så hade jag nog varit väldigt ensam faktiskt. Jag har
inte så många kompisar som inte dansar utan det är liksom det gänget.”
”Och det är ju inte bara för att hålla sig vid liv utan det är ju gemenskapen. Och den är den viktigaste egentligen för finns inte
den så fungerar det inte. Vi tränar ju på en dansskola
ibland och det är ju individer som är där och lär sig att dansa. Det finns ingen gemenskap, den är borta.”

”Och jag vet att mina syskon och min svägerska och så där har ju hjälpt till ibland när det har varit tävlingar och sådana där
grejer.”

Utvecklat socialt samspel

Unik gemenskap

Nya vänner

Stöd från närstående

Acceptans

Socialt

”Så dansen var verkligen precis det som fick mig att börja vilja ta tag i min kropp.”

Motivation
Ångestframkallande

”Men har jag en dålig dag och känner mig typ avstängd så kan jag under en klass känna ganska mycket prestationsångest.”

”Det är som fjärilar i magen och allt och man vill bara att det ska komma ut, att alla andra ska känna den känslan också.
Massa bra energi som man vill ska komma ut.”

”Alltså både under och efter dansen så upplever man glädje och det spritter i hela kroppen liksom.”

Glädje

Fysiskt välmående

”Jag upplever att man vågar lite mer och att man vågar öppna sig och sådär. Alltså att man vågar synas inför folk.”

”Psyket stärks, det psykologiska att jag kan det här och det fungerar.”

Self-efficacy
Självkänsla

Psykiskt välmående

”Jag fick kontakt med huvudet och kroppen och jag fick kontakt även med mina ben. Dom kändes som dom tillhörde min
kropp för första gången.”
”Ibland kan jag känna att man är trött i kroppen eller att man har ont. Men det typ försvinner på dansgolvet.”

Mer kontakt med kroppen

”Man får en bättre rörlighet.”

Rörlighet
”Så på så sätt har det nog gett mig bättre balans."

”Ja uthålligt klarar man väl mer liksom, det gör man. Det är inga problem att gå ut och dansa från klockan sex på kvällen till
klockan två på natten liksom.”

Kondition

CITAT
”Ja det har ju stärkt kroppen.”

SUBKATEGORI

Styrka

Minskad smärta

Kroppsuppfattning

Kroppsfunktion

Tabell 3. Översikt av resultat

Psykiskt välmående
Kategorin ”psykiskt välmående” framtogs av subkategorierna: self-efficacy, självkänsla och
glädje.
Majoriteten av informanterna upplevde en stärkt self-efficacy, alltså en förhöjd tilltro till
sin egen förmåga att dansa och uppträda samt att klara av andra aktiviteter och uppgifter de
kommit i kontakt med via dansen. Informanterna hade börjat våga mer, t.ex. börjat våga ta sig
an mer utmaningar i livet, sedan de börjat dansa.
En förbättrad självkänsla var också något som majoriteten av informanterna upplevde.
Detta kunde exempelvis yttra sig i att dansen hade hjälpt informanterna att inte skämmas för
sin funktionsvariation. Man vågade istället att synas inför folk och att visa upp sig offentligt.
Det kunde också yttra sig i att man kände sig mer bekväm med sin kropp och brydde sig
mindre om vad andra tyckte.
Något som många informanter upplevde i samband med dansen och ansåg vara viktigt var
känslan av glädje.

Fysiskt välmående
Informanterna beskrev även ett ökat fysiskt välmående på grund av dansen. Detta tog sig i
uttryck i form av positiva känslor i kroppen som t.ex ökad energi på grund av dans, en
sprittande känsla i kroppen, fjärilar i magen och en flygande känsla i kroppen.

Motivation
En del av informanterna upplevde att dansen hade framkallat en inre motivation hos dem. Det
kunde handla om att de fått motivation till att träna för att utvecklas fysiskt i dansen. De
upplevde även en motivation till att ta hand om sig själva och sin egen kropp sedan de börjat
dansa.

Ångestframkallande
Informanterna hade inte bara positiva upplevelser i samband med dansen. Det framkom också
att dansen hade framkallat ångest. Detta var t.ex. vid jämförelse med mer erfarna dansare och
då den dans som man deltagit i upplevts som prestationsinriktad.
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Omgivningsmässigt
Socialt, acceptans, stöd från närstående och okunskap var kategorierna som bildade domänen
”omgivningsmässigt”.

Socialt
Den sociala aspekten med dansen var tydlig och genomgående i alla intervjuer. Kategorin
framtogs av subkategorierna: nya vänner, unik gemenskap samt utvecklat socialt samspel. Att
ha fått nya vänner i och med dansen var bland de viktigaste för informanterna under denna
kategori.

Acceptans
Majoriteten av informanterna upplevde att de i dansen har mötts av acceptans från
omgivningen. Det kunde exempelvis handla om att ha fått positiv respons från omgivningen,
att känna sig välkomnad i dansvärlden och att delta i dans som andra gärna tar del av och
intresserar sig för.

Stöd från närstående
I intervjuerna kom det fram att informanterna har fått stöd från närstående, t.ex. att familj har
hjälpt till vid det praktiska kring danstävlingar.

Okunskap
Förutom acceptans och stöd har informanterna i och med dansen också upplevt att de har
mötts av okunskap från omgivningen. Det har t.ex. funnits en okunskap om att personer med
funktionsvariation kan leva ett rätt normalt liv. Man har mötts av uppfattningen från
omgivningen att man är generellt okapabel, att man bor på institution och att dansen bara är
en social verksamhet man deltar i, inte något man satsar på.

Aktivitet & delaktighet
Kategorierna som bildade domänen ”aktivitet & delaktighet” var: mer självständig i vardagen
och delaktig i samhället.
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Mer självständig i vardagen
Några av informanterna uttryckte att dansen bidragit till att de kände sig mer självständiga i
vardagen på grund av dans. Subkategori till denna kategori var ”bättre på förflyttningar”.
Informanterna upplevde t.ex. att det hade blivit lättare med förflyttningar i och ur bil. Utöver
att ha blivit bättre på förflyttningar upplevde informanterna att de hade blivit mer
självständiga i vardagen genom att de kände sig friare att möta nya situationer. Dansen hade
även hjälpt dem att bibehålla fysiska resurser så att de själva kunde klara av vardagliga
aktiviteter.

Delaktig i samhället
Majoriteten av informanterna redogjorde för att dansen gjort dem mer delaktiga i samhället,
dels genom att de blev delaktiga i fler aktiviteter och dels genom att de blev delaktiga i att
påverka samhället. Exempelvis berättade informanterna att man i samband med dansen fått
resa och uppleva roliga saker. En subkategori till denna kategori blev därför “deltar i fler
aktiviteter”. Den andra subkategorin blev “delaktig i att påverka samhället”. Den handlade
mycket om att informanterna, genom dans, motbevisat fördomar som normfungerande kan ha
gentemot personer med funktionsvariation. Man hade visat normfungerande att man också
kan dansa. Påverkan på samhället var dock inte bara gentemot normfungerande utan också
gentemot andra som sitter i rullstol och som har en funktionsvariation. Man ville visa dessa
personer att livet behöver inte vara över för att man har hamnat i rullstol. Man ville istället ge
hopp till dem och uppmuntra dem till att fortsätta leva, fortsätta göra saker som t.ex. att dansa.

DISKUSSION

Resultatsammanfattning
De intervjuade dansarna upplevde att dansen hade påverkat dem kroppsligt med en positiv
påverkan på kroppsfunktion i form av förbättrad styrka, kondition, rörlighet, koordination och
balans. De upplevde att kroppsuppfattningen hade förändrats genom att de hade fått mer
kontakt med kroppen och dansen hade bidragit till att minska smärta.
Dansen hade även en påverkan på personliga faktorer. Den hade lett till psykiskt välmående
med ökad self-efficacy, förbättrad självkänsla samt givit glädje. Den hade även lett till fysiskt
välmående. De hade fått en ökad motivation till att träna och ta hand om sig själva och sin
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kropp. En negativ påverkan var att dansen upplevts ångestframkallande.
Omgivningsmässiga faktorer kopplade till dansen hade stor betydelse såsom nya vänskaper,
socialt samspel samt att de upplevt en unik gemenskap i dansgruppen. De hade mött acceptans
från omgivningen och de fick stöd från närstående. De stötte också på okunskap från
omgivning gällande personer med funktionsvariation och deras förmåga att delta i olika
aktiviteter, däribland dans.
Deras aktivitet och delaktighet var något som också hade påverkats av dansandet. De
upplevde en större självständighet i vardagen genom att de exempelvis hade blivit bättre på
förflyttningar. De upplevde även mer delaktighet i samhället. De deltog i fler aktiviteter och
bidrog till samhällsförändring genom att visa normfungerande och andra personer i rullstol att
man som rullstolsburen också kan göra saker, som t.ex. att dansa.

Resultatdiskussion

Kroppsligt
Det biologiska perspektivet av informanternas upplevelse av dans kommer fram i kategorierna
under domänen ”kroppsligt”. Denna studie visar att informanterna upplevde att deras styrka,
kondition, rörlighet, koordination och balans hade förbättrats i och med dansen. Detta
stämmer överens med resultaten från de kvantitativa studier som har gjorts på effekterna av
dans hos personer med ryggmärgsskada (30, 31). I Masters et al. (30) studie hade deltagarna
förbättrat sin styrka i överkroppen, fått bättre rörlighet i bål och armar samt förbättrat sin
koordination efter att ha deltagit i dans under sex veckor, fyra timmar per vecka. Samtliga
deltagare dansade i rullstol i likhet med deltagarna i denna studie. Det framkommer dock inte
tydligt om konditionen hade förbättrats hos Masters et al. (30) deltagare. Efter sex veckor
kunde deltagarna förflytta sig en längre sträcka på sex minuter jämfört med tidigare. Om detta
berodde på förbättrad kondition, styrka, rörlighet eller koordination eller förbättrad
rörelseteknik hos deltagarna framkommer inte. Troligt berodde det på en kombination av
dessa olika effekter eller på en kombination av vissa av effekterna. Att informanterna i denna
studie upplevde att de hade fått en bättre kondition av dansen stämmer överens med resultaten
i van der Scheers et al. (9) litteraturgranskning, att träning gav en förbättring på konditionen
hos personer med ryggmärgsskada. Den förbättring på balansen som informanterna i denna
studie upplevde är samstämmig med den förbättring på balans som deltagarna i
experimentgruppen i Sapezinskiene et al. (31) studie fick efter att ha deltagit i ett 12 veckors
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dansprogram jämfört med kontrollgruppen som inte deltagit i något dansprogram.
Kroppsuppfattningen hade förändrats hos informanterna i denna studie på grund av dansen.
De hade hittat nya muskler och fått mer kontakt med kroppen. Känslan av att inte ha kontakt
med hela sin kropp och framför allt inte med sina ben upplevdes även av personer med
ryggmärgsskada i en kvalitativ studie av Bailey et al. (37). Informanterna i Baileys et al.
studie hade upplevt att de nedre delarna av kroppen som inte fungerade var separerade från
resten av kroppen, att de var som en annan enhet, på liknande sätt som informanterna i denna
studie hade upplevt.
Informanterna i denna studie hade upplevt att de hade fått minskad smärta av att dansa.
Deltagarna i Masters et al. (30) studie hade även dem fått minskad smärta av dans.
Smärtminskningen hos Masters et al. deltagare bestod av en minskad vilosmärta.

Personligt
I kategorierna under domänen ”personligt” framträder det psykologiska perspektivet av
informanternas upplevelse av dans. Informanterna upplevde att deras self-efficacy hade
stärkts av dansen. Albert Bandura tar upp fyra sätt till att stärka self-efficacy: att få
erfarenheter av att man bemästrar något, att se andra lyckas och jämföra sig med dessa, att bli
milt övertalad av en förtroendeingivande person samt elimination av negativa fysiologiska
och psykologiska effekter (38). Informanterna i denna studie hade stärkts i sin tilltro till sin
förmåga att kunna dansa och uppträda men också till att genomföra andra aktiviteter och
uppgifter som de kommit i kontakt med via dansen. Genom dansen hade informanterna erfarit
att de bemästrade uppgiften de tog sig an och på så sätt stärktes de i sin self-efficay i enlighet
med Banduras teori. Informanterna hade även erfarit av att deras bemästring av en utmaning
hade föregåtts av att de hade sett andra med liknande skada ta sig an samma utmaning och
lyckats, vilket också överensstämmer med Banduras teori.
I denna studie upplevde informanterna att deras självkänsla hade förbättrats av dansen. De
skämdes exempelvis mindre för sin funktionsvariation, vågade visa upp sig mer, brydde sig
mindre om vad andra tyckte om dem och var mer bekväma med sin kropp. I Baileys et al. (37)
kvalitativa studie om ryggmärgsskadades kroppssyn beskrev deltagarna att de var upptagna
med sitt utseende i och med skadan och kände oro kring utseendet. De brydde sig mycket om
vad andra tyckte och vilket intryck de gjorde hos andra med sin funktionsvariation. De ville
t.ex. att omgivningen skulle uppfatta dem som mindre funktionsnedsatta än de var. Studier har
visat att dans har påverkat självkänslan positivt hos unga tjejer (39) speciellt har kroppssynen
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påverkats positivt bland unga tjejer och bland kvinnor som dansat (40,41). En annan studie
visade dock att dans inte hade någon positiv effekt på kroppsynen hos en grupp kvinnliga
studenter i Turkiet (42). En förklaring till de skiftande resultaten kan finnas i Burgess et al.
(40) resultat. Flickorna som hade fått en bättre kroppsyn hade en låg självkänsla kring sin
kropp redan innan studien gjordes. På liknande sätt kan man tänka att det, i likhet med
resultaten i denna studie, är troligt att dans förbättrar kroppssynen positivt hos personer med
ryggmärgsskada, som enligt Bailey et al. (37) tenderar att ha en låg självkänsla kring sin
kropp.

Omgivningsmässigt
I kategorierna under domänen ”omgivningsmässigt” framkommer ett psyko-socialt perspektiv
av informanternas upplevelse av dans. En viktig del av informanternas upplevelse av dans i
denna studie var dansens påverkan på informanternas sociala liv. Informanterna hade fått nya
vänner, upplevt en unik gemenskap i dansgruppen och utvecklat socialt samspel. Schimdt
Hanson et al. (43) har i sin kvantitativa studie visat att ryggmärgsskadade atleter som var
aktiva inom parasport upplevde större social integration i samhället jämfört med personer med
ryggmärgsskada som inte deltog i parasport på samma sätt.
Acceptans från omgivningen var något annat som informanterna hade upplevt i och med
dansen. Acceptansen bestod bland annat av att informanterna i sitt dansande hade mött
positiva reaktioner från omgivningen. Mendonça et al. (22) har i sin studie visat att positiva
och uppmuntrande kommentarer från omgivningen är en underlättande faktor för utövandet av
fysisk aktivitet.
Informanterna i denna studie upplevde även att de hade fått stöd från närstående. Att vara
delaktig i och att uppleva stöd från en grupp med människor som man kan identifiera sig med
är enligt Williams et al. (44) en nyckel för att personer med ryggmärgsskada ska kunna delta i
fysisk aktivitet. Specifikt visade litteraturstudien att emotionellt stöd från familj och vänner
samt stöd från intressegrupper för personer med funktionsvariation var av stor betydelse. En
annan studie av Boschen et al. (45) talar också för att stöd från närstående är en viktig
underlättande faktor till fysisk aktivitet hos personer med ryggmärgsskada.

Aktivitet & delaktighet
Det psyko-sociala perspektivet av informanternas upplevelser av dans kommer även fram i
kategorierna under domänen ”aktivitet & delaktighet”. Informanterna i denna studie upplevde
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att de blivit mer självständiga i vardagen tack vare dansen. På samma sätt visade det sig att
deltagarna i experimentgruppen i Sapezinskienes et al studie (31), utöver att förbättra sin
balans, även blivit mer självständiga efter att ha deltagit i dans, jämfört med gruppen som inte
deltog i dans. Att deltagande i fysisk aktivitet kan leda till ökad självständighet är något som
också Schmidt Hanson et al. (43) visat i sin studie. I studien utforskade författarna relationen
mellan deltagande i sport och integration i samhället hos personer med ryggmärgsskada.
Resultaten visade att de som deltog i parasport atletiskt upplevde en större fysisk
självständighet jämfört med de som inte deltog i sport på samma sätt.Som en del av att ha
blivit mer självständiga i vardagen upplevde informanterna i denna studie att de hade blivit
bättre på förflyttningar. Som tidigare nämnts blev på liknande sätt deltagarna i Masters et al.
(30) studie bättre på att förflytta sig under sex minuter efter att ha dansat i sex veckor.
En annan upplevelse som informanterna hade av dans var att de hade blivit mer delaktiga i
samhället. De upplevde t.ex. att de deltog i fler aktiviteter på grund av dansen. Atleterna som
deltog i parasport i Schmidt Hanson et al. (43) studie deltog i fler aktiviteter jämfört med
gruppen som inte sportade på samma sätt. Informanterna i denna studie upplevde även att de
blivit mer delaktiga i att påverka samhället i och med dansen. De stimulerades mycket av att
visa upp sin dans. De ville visa att man som person med funktionsvariation också kan dansa
och de hade som mål att genom dansen motbevisa fördomar som normfungerande kan ha om
personer med funktionsvariation. De ville även visa andra rullstolsburna att det finns hopp
och att bara för att man har en funktionsvariation så betyder det inte att man inte kan dansa. I
Williams et al. (44) litteraturstudie framfördes en intressant aspekt som kan sammankopplas
till detta. Ett resultat som de kom fram till var att personer som deltog i fysisk aktivitet i en
grupp med andra ryggmärgsskadade fick ny förståelse för sina egna möjligheter genom att
vara en del av gruppen. Deras sätt att se på sina begränsningar och sin funktion påverkades av
att se på de andra och vara i en grupp med andra med funktionsvariation. Detta påminner om
ett av de ovannämnda sätten Bandura tar upp för att stärka self-efficacy: att se andra lyckas
och jämföra sig med dessa (38). På samma sätt ville informanterna i denna studie visa andra
personer med funktionsvariation som sitter i rullstol att de kan dansa, och stärka deras selfefficacy.

Metoddiskussion
Till denna studie valdes en kvalitativ induktiv ansats. En kvalitativ metod används ofta för att
kartlägga ett område som är outforskat. Ytterst få studier har gjorts om dans som fysisk
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aktivitet för personer med ryggmärgsskada (30, 31) och det saknas kvalitativa studier på
området enligt vad författarna till denna studie har sett. En kvalitativ induktiv ansats valdes
även för att få fram ryggmärgsskadade personers egna erfarenheter av dans. Eftersom
utgångspunkten i patientens egna situation och erfarenheter är en del av att arbeta
evidensbaserat som fysioterapeut (2) är det av intresse att känna till denna grupps upplevelser
av dans när man möter dem i vården och överväger dans som hälsofrämjande åtgärd eller
insats för personer med ryggmärgsskada.
Genom semistrukturerade intervjuer kunde författarna se till att intervjuerna fokuserade på
informanternas bio-psyko-sociala upplevelser av dans genom att utgå från ICF:s komponenter
i frågeställningarna samtidigt som semistrukturerade intervjuer ger öppenheten att låta
informanterna tala fritt om sina upplevelser och låta dessa leda intervjun. ICF visade sig vara
ett bra verktyg att använda för att få fram informanternas bio-psyko-sociala upplevelser av
dans. Författarnas oerfarenhet att genomföra semistrukturerade intervjuer bör dock beaktas i
denna studie. Att hålla intervjun öppen och förutsättningslös samt att identifiera vilka
områden som man ska dyka djupare i under intervjun är något som kräver träning för att
bemästra.
Framtagandet av meningsbärande enheter, koder och kondenseringar gjordes individuellt
och på varsitt håll av författarna till denna studie. Sedan diskuterade författarna dessa
tillsammans för att nå konsensus kring dem och innehållet delades in i subkategorier,
kategorier och domäner. Handledaren integrerades i bearbetningsprocessen och på så sett
skedde en triangulering mellan författarna och handledaren. Att anlysen utfördes på det sättet
ökar tillförlitligheten av resultatet i den här studien (32).
Eftersom informanterna lokaliserades i Göteborg och Skaraborg representerar resultatet i
denna studie främst dansare med ryggmärgsskada från dessa områden, men överförbarheten
kan även tänkas vara för dansare med ryggmärgsskada från andra områden i Sverige.
Undersökningsgruppen var relativt heterogen vilket ökar överförbarheten av resultaten till
andra dansare med ryggmärgsskada. Exempelvis var både män och kvinnor representerade,
åldersspannet spände mellan 21 till 57 år och många olika dansstilar var representerade.
Många av informanterna hade flera års erfarenheter av dans vilket ökar trovärdigheten av
deras upplevelse av dans. Att en av informanterna inte helt innefattades av inklusionkriterna
ser författarna till denna studie inte ha någon betydelse för studiens slutgiltiga resultat.
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Studiens kliniska och samhälleliga relevans
Kliniskt bidrar den här studien till att ge fysioterapeuter och andra inom vård och omsorg
kunskap om upplevelser av dans hos personer med ryggmärgsskada ur ett bio-psyko-socialt
perspektiv. Denna studie visar att dans är en fysisk aktivitet som har många upplevda positiva
effekter hos personer med ryggmärgsskada och att dans som fysisk aktivitet mycket väl
förtjänar en plats bland aktiviteter som rekommenderas för den här populationen.
Studien kan även vara givande ur ett samhälleligt perspektiv för andra personer med
ryggmärgsskada. Att ta del av upplevelser av dansens positiva påverkan hos personer som är i
samma situation som en själv kan motivera till eget engagemang i dans som fysisk aktivitet.
Dans vid ryggmärgsskada är ett område som behöver studeras mer. Både mer kvalitativ
forskning och mer kvantitativ forskning behövs. Det fattas fortfarande, enligt vad författarna i
denna studie har sett, kvantitativa studier som belyser hur dans vid ryggmärgsskada påverkar
psyko-sociala faktorer.

Konklusion
Denna studie har visat att personer med ryggmärgsskada upplever att dans har många positiva
effekter. Dansen hade påverkat informanterna kroppsligt, personligt, omgivningsmässigt samt
på aktivitets- och delaktighetsnivå. Resultatet av den här studien ger kunskap till
fysioterapeuter och andra yrkesverksamma inom vård och omsorg, samt kunskap till andra
personer med ryggmärgsskada, om vinsterna av dans som fysisk aktivitet vid
ryggmärgsskada. Det behövs fler kvalitativa och kvantitativa studier på området.
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Bilaga 1 - Intervjuguide
BAKGRUND

·

Kön

·

Ålder

·

Typ av ryggmärgsskada

.

Hur länge de har haft ryggmärgsskadan

·

Andra sjukdomar

·

Förflyttningshjälpmedel

·

Dansstil

·

Hur länge deltagaren dansat

KROPPSLIGT (funktion och struktur)
·

·

Upplever Du att dansandet har påverkat dig kroppsligt? Berätta
-

Har dansen haft effekt på Din kondition, styrka, balans, koordination och
snabbhet i rörelser? Förklara

-

Har den haft effekt på Din förmåga att utföra olika uppgifter t.ex. i
vardagen?Berätta

-

Har den haft någon positiv påverkan? Vilken?

-

Har den haft någon negativ påverkan? Vilken?

Berätta hur Du har upplevt kroppen (före), under och efter ett danspass
-

Hur länge har upplevelserna hållit i sig?

PERSONLIGT

·

Upplever Du att dansandet har påverkat Dig som person? Berätta
-

Har det påverkat Dina känslor, Ditt sätt att tänka och bete Dig? Hur?

-

·

Har det påverkat Din syn på Dig själv? På vilket sätt?

Beskriv hur Dina tankar och känslor har varit innan, under och efter ett
danspass
-

Hur länge har Du haft kvar dessa tankar och känslor efteråt?

OMGIVNINGSMÄSSIGT
·

Har Din omgivning påverkats av Ditt dansande? Förklara
-

Har t.ex. Din fysiska miljö, Dina relationer och attityder i Din omgivning
påverkats av Ditt dansande? Hur?

AKTIVITET & DELAKTIGHET
·

Har vardagen förändrats sedan Du började dansa? På vilket sätt?
-

Har Ditt levnadssätt eller Dina beteenden förändrats? Förklara

-

Har Dina vardagliga aktiviteter förändrats? Berätta

·

Ser Du några vinster med dansen som Du har nytta av i vardagen?
Berätta

·

Ser Du några vinster med dansen som Du har nytta av i samhället? Vilka?

Bilaga 2 - Annons
Hej!
Vi heter Hanna och Sebastian och vi är två studenter som studerar fysioterapi (sjukgymnastik)
på Uppsala universitet. Vi gör vårt examensarbete och söker deltagare att intervjua till vår
studie. Syftet med studien är att undersöka hur personer med en ryggmärgsskada upplever
dans ur ett bio-psyko-socialt perspektiv.

Vi söker Dig som har en ryggmärgsskada, ej kognitiv funktionsnedsättning. Du behöver även
vara 18 år eller äldre och ha deltagit i någon form av dansverksamhet under minst 1 termin.

Intervjun kommer att äga rum mellan den 5–11 februari 2018 i Göteborg och kommer att ta
cirka 30–40 minuter. I intervjun vill vi veta hur Du upplever att dans har påverkad Dig ur
olika perspektiv. Plats och tid för intervjun bestämmer vi utifrån vad som passar bäst för Dig.

Deltagandet i studien är frivilligt och väljer Du att delta kan Du dra Dig ur när som helst utan
att behöva förklara varför. Intervjun kommer att spelas in digitalt och vi kommer att ta
anteckningar under tiden. Informationen kommer endast att bearbetas av oss under vägledning
av våran handledare samt enbart att användas i vårt examensarbete. I examensarbetet kommer
Din identitet att vara anonym.

Om Du är intresserad av att delta eller har frågor är Du varmt välkommen att höra av dig till
oss.

Sebastian Estrada Hidalgo
Epost:
Mobilnummer:

Hanna Barck
Epost:
Mobilnummer:

Bilaga 3 - Informationsbrev till informanterna som är
intresserade att delta i studien
Hej!
Du skickas det här brevet då du visat intresse att vara med i vår studie. Studien är vårt
examensarbete som vi gör på fysioterapeutprogrammet på Uppsala universitet. Syftet med
studien är att undersöka hur Du som har dansat minst en termin med en ryggmärgsskada
upplever dans ur ett bio-psyko-socialt perspektiv.
Väljer Du att delta i studien kommer Du att intervjuas om Dina upplevelser av att dansa.
Intervjun kommer att äga rum den 5–11 februari 2018 i Göteborg eller via Skype mellan den
5–18 februari och kommer att ta cirka 30-40 minuter. I intervjun frågar vi hur Du upplever att
dans har påverkat Dig ur olika perspektiv. Plats och tid för intervjun bestämmer vi utifrån vad
som passar bäst för Dig.
Deltagandet i studien är frivilligt och väljer Du att delta kan Du dra Dig ur när som helst utan
att behöva förklara varför. Du har självklart ingen skyldighet att svara på en fråga Du inte är
bekväm med. Du kan även när som helst välja att avbryta intervjun om Du så önskar.
Intervjun kommer att spelas in digitalt och vi kommer att ta anteckningar under tiden.
Informationen kommer att behandlas enligt konfidalitetskravet. Detta innebär att
informationen från intervjun endast kommer att bearbetas av oss under vägledning av våran
handledare samt enbart att användas i vårt examensarbete. I examensarbetet kommer Din
identitet att vara anonym. I samband med att examensarbetet blir klart i början av sommaren
2018, eller i samband med att Du av någon anledning väljer att avbryta Ditt deltagande,
kommer allt datamaterial kopplade till Dina personuppgifter att förstöras.
Deltagandet i studien ser vi som en möjlighet för Dig att vara en röst för upplevelser av dans
hos personer med ryggmärgsskada – ett område som vi hittills sett är obeforskat. Vi tror att
denna inblick i Dina upplevelser av dans kan tillföra ny kunskap till det fysioterapeutiska
studieområdet genom att tillföra mer förståelse för hur fysioterapeuter kan använda sig av
dans som hälsofrämjande åtgärd för personer med ryggmärgsskada.
Har Du frågor är Du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Vi ser fram emot att höra ifrån Dig!

Sebastian Estrada Hidalgo

Hanna Barck

Epost:

Epost:

Mobilnummer:

Mobilnummer:

Jag har tagit del av och förstått informationen kring studien. Jag har även fått möjlighet att
ställa frågor kring studien samt fått eventuella frågor besvarade. Jag önskar medverka i
studien vilket innebär att jag godkänner att delta i en intervju på 30–40 minuter samt att min
information får användas på ett konfidentiellt sätt i studien.

Datum:

Deltagarens underskrift:

Deltagarens namnförtydligande:

__________

____________________ __________________________

Datum:

Författares underskrift:

Författares namnförtydligande:

__________

___________________

___________________________

Bilaga 4 - Information till verksamhetsansvariga och
chefer
Hej, vi heter Hanna och Sebastian och vi är två studenter som studerar fysioterapi
(sjukgymnastik) på Uppsala universitet. Vi gör vårt examensarbete och söker deltagare för vår
studie att intervjua. Syftet med studien är att undersöka hur personer som har dansat minst en
termin med en ryggmärgsskada upplever dans ur ett bio-psyko-socialt perspektiv.
Vi söker deltagare som är 18 år eller äldre och har en ryggmärgsskada, ej kognitiv
funktionsnedsättning, och som deltagit i någon form av dansverksamhet under minst 1 termin
med en ryggmärgsskada.
Intervjun kommer att äga rum den 5–11 februari 2018 i Göteborg eller via Skype mellan den
5–18 februari och kommer att ta cirka 30–40 minuter. I intervjun frågar vi hur deltagarna
upplever att dans har påverkat dem ur olika perspektiv. Plats och tid för intervjun bestämmer
vi utifrån vad som passar bäst för respektive deltagare.
Deltagandet i studien är frivilligt och deltagarna kan när som helst välja att dra sig ur utan att
behöva förklara varför. De har självklart ingen skyldighet att svara på en fråga de inte är
bekväma med. De kan även när som helst välja att avbryta intervjun om de så önskar.
Intervjun kommer att spelas in digitalt och vi kommer att ta anteckningar under tiden.
Informationen kommer att behandlas enligt konfidalitetskravet. Detta innebär att
informationen från intervjuerna endast kommer att bearbetas av oss under vägledning av
våran handledare samt enbart att användas i vårt examensarbete. I examensarbetet kommer
deltagarnas identitet att vara anonym. I samband med att examensarbetet blir klart i början av
sommaren 2018, eller i samband med att någon deltagare av någon anledning väljer att
avbryta sitt deltagande, kommer allt datamaterial kopplat till deltagarens personuppgifter att
förstöras.
Deltagandet i studien ser vi som en möjlighet för deltagarna att vara en röst för upplevelser av
dans hos personer med ryggmärgsskada – ett område som vi hittills sett är obeforskat. Vi tror
att denna inblick i deras upplevelser av dans kan tillföra ny kunskap till det fysioterapeutiska
studieområdet genom att tillföra mer förståelse för hur fysioterapeuter kan använda sig av
dans som hälsofrämjande åtgärd för personer med ryggmärgsskada
Har Du frågor är Du varmt välkommen att höra av dig till oss.
Sebastian Estrada Hidalgo

Hanna Barck

Epost:

Epost:

Mobilnummer:

Mobilnummer:

