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Bakgrund: En åldrande befolkning innebär ett ökat behov av hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande insatser. Deltagande i kulturella aktiviteter skapar sannolikt en bättre 

hälsa och bidrar till minskade hälsoklyftor i befolkningen. Syfte: Litteraturstudien syftar till 

att undersöka musikens och dansens hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande effekter hos 

äldre över 60 år. Metod: Metoden var en allmän litteraturstudie där tio vetenskapliga artiklar 

valdes ut, analyserades och sammanställdes utifrån musikens och dansens effekter på äldres 

hälsa. Resultat: Musik och dans kan fungera som värdefulla interventioner för att öka äldres 

upplevda välbefinnande och livskvalitet. Dansinterventioner har även visat på positiva resultat 

gällande förbättring av äldres kognitiva förmåga och balans. Det finns starka indikationer på 

att musik är en vanlig aktivitet såväl som en viktig del av äldres liv och musikinterventioner 

lyfts fram som en potentiell del av folkhälsoarbetet då musik påvisat goda effekter på äldres 

hälsa. Konklusion: Utifrån de resultat som redovisats i litteraturstudien vad gäller musik- och 

dansinterventioners effekter på äldres hälsa, föreslås en ökad implementering av musik och 

dans i folkhälsoarbetet hos äldre. Fler studier med musik- och dansinterventioner föreslås i 

Sverige då flertalet publicerade artiklar inom området var från andra delar av världen.  
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Title: The music and dance, health promoting and disease preventing effects among older 
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___________________________________________________________________________ 
Background: An aging population necessitates increased health promotion and disease 

prevention activities. Participation in cultural activities has the potential to promote better 

health and help reduce health inequalities. Aim: The aim of this study was to investigate the 

health promoting and disease preventing effects of dance and music on the elderly over 60 

years. Method: The design was a literature review where ten scientific publications on the 

effects of dance and music on the health of the elderly were selected for analysis. Results: 

Music and dancing can serve as valuable interventions to improve the elderly’s perceived 

wellbeing and quality of life. Dance interventions have further shown positive results in 

cognitive ability and balance of the elderly. There are strong indications that music is a 

common activity as well as an important part of the elderly person's life. Music interventions 

are considered a potential part of public health work. Conclusion: Based on the results 

reported in this literature review an increased implementation of music and dance in public 

health is proposed. More studies with music and dance interventions are proposed in Sweden 

as the majority of published articles were from other parts of the world. 
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Inledning 

Medellivslängden är idag 83 år för kvinnor och 80 år för män. Denna siffra beräknas stiga till 

86,2 år för kvinnor respektive 83,6 år för män år 2050 (Statens folkhälsoinstitut, [FHI], 2010). 

Sveriges befolkning består av 9,5 miljoner människor varav 1,8 miljoner är 65 år eller äldre; 

detta motsvarar 19 % av befolkningen (FHI, 2011). År 2030 beräknas antalet äldre över 65 år 

stiga till 23 % och 2060 kan andelen äldre ha ökat till 25 %, motsvarande 2,7 miljoner (a.a). 

En åldrande befolkning ses som en positiv utveckling men en stigande ålder medför stora 

kostnader för samhället och ett ökat behov av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

insatser (FHI, 2010). I regeringens proposition (2007:08/110) Tid för kultur är äldres 

livskvalitet en central målsättning och det finns starka etiska argument för att vidta åtgärder så 

att äldre personer kan bibehålla en god hälsa (FHI, 2010).  

I regeringens proposition (2009/10:3) En förnyad folkhälsopolitik ses en ökad insikt 

om kulturen och kreativitetens betydelse för samhället. “Alla oavsett funktionsförmåga, ålder, 

kön, utbildning, bostadsort eller födelseland, bör ges reell tillgång till de kulturaktiviteter, som 

är hälsofrämjande och rehabiliterande” (FHI, 2005b, s. 27). Deltagande i kulturella aktiviteter 

ger ökad hälsa och bidrar till minskade hälsoklyftor vilket sannolikt skapar en bättre folkhälsa 

(FHI, 2005b). Vidare stödjer både nationell och internationell forskning argumenten om att 

deltagande i kulturella aktiviteter kan verka hälsofrämjande (Murrock & Higgins, 2010; 

Ruud, 2002; Skingley & Vella-Burrows, 2010; Nyström, 2004). 

 

Statens folkhälsoinstitut bytte år 2014 namn till Folkhälsomyndigheten. Samtliga rapporter är 

skriva innan 2014 och refereras därför till Statens folkhälsoinstitut.  

Bakgrund 

Musik och dans ur ett historiskt perspektiv  

Kulturen har haft en genomgripande och livsviktig betydelse för människan genom historien 

då musik, sång och rytmik har varit en hjälp för människan att skapa en känsla av 

grupptillhörighet (FHI, 2005b). Musiken och dansen är två av de mest utforskade områdena 
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inom kultur och hälsa och de är nära besläktade (a.a). Musikens terapeutiska effekter 

dokumenterades redan av de antika egyptierna och Florence Nightingale (Murrock & Higgins, 

2010). Dans och rörelse är sannolikt de mest ursprungliga sätten att uttrycka kultur (FHI, 

2005b). 

Folkhälsovetenskaplig betydelse  

Folkhälsopolitikens övergripande nationella mål är att skapa samhälleliga förutsättningar för 

en god hälsa på lika villkor hos hela befolkningen (FHI, 2011b). Vidare menar FHI (2007) att 

vården måste utvecklas utanför den traditionella vården för att bli bättre och påverkbara 

orsaker såsom hälsofrämjande miljöer och aktiviter måste betonas tidigare. Kulturell 

delaktighet ses som särskilt viktigt ur ett folkhälsoperspektiv då det finns ett samband mellan 

deltagande i kulturella aktiviteter och minskad dödlighet (FHI, 2005b).  

Utsatt grupp i samhället 

Kulturaktiviteter kan användas för att bygga upp ett försvar mot sjukdom och kulturen kan 

därmed spela en viktig roll för äldre som är mer utsatta för sjukdom (FHI, 2005a; Ruud, 

2002). Många äldre i åldersgruppen 65-74 år uppges ha en stillasittande fritid där kvinnor 65-

74 år är överrepresenterade (a.a). Vidare minskar det sociala nätverket ofta när människor blir 

äldre, något som kan leda till en känsla av ensamhet, nedsatt allmäntillstånd, psykisk ohälsa 

och depression (FHI, 2011a). Enligt Nilsson, Nilsson, Räftegård och Åkeson (2009) ser de 

äldre själva den sociala samvaron som viktigast för den upplevda hälsan.              

Vad gäller olycks- och skadestatistiken är äldre överrepresenterade. Ett stort 

folkhälsoproblem är fallolyckor bland äldre som ofta medför nedsatt fysisk förmåga och ökat 

vård- och omsorgsbehov. Vidare ökar risken att drabbas av funktionsnedsättning med åldern. 

År 2008 hade en halv miljon av de äldre mellan 65-84 någon typ av funktionsnedsättning 

(Boström, 2008). Risken att drabbas av demens ökar med åldern och siffror visar att var femte 

person över 80 år drabbas. I Sverige finns det idag ca 160 000 personer med demens, en siffra 

som förväntas stiga med den växande befolkningen. Demens försämrar de kognitiva 

förmågorna, såsom minne, språk och tidsuppfattning (Svenskt demenscentrum, 2014).  
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Implementering av musik och dans i folkhälsoarbete 

Skingley och Vella-Burrows (2010) föreslår i en litteraturstudie att musik för vissa äldre 

skulle kunna medverka till en förbättrad livskvalitet och öka äldres välmående om 

vårdpersonalen var mer medveten om dess effekter. De goda effekterna ses som viktiga i 

hälsopromotion och sjukdomsprevention då de kan minska riskerna att bli vårdberoende på 

långtidsboende (Skingley & Vella-Burrows, 2010). Musik har en förmåga att förändra 

sinnestillstånd, ge kraft till handling och bidra till människors utveckling och framsteg (Ruud, 

2002). Författaren menar vidare att musik kan vara en betydande och viktig form av 

medicinering för att väcka livskraften till liv, förbättra den fysiska hälsan samt verka 

smärtlindrande. Inom äldrevården används musik för att stimulera till fysisk aktivitet samt att 

låta vårdtagare få utlopp för sina känslor (Ruud, 2002).  

 

Enligt Grönlund (1991) handlar dans om samspelet mellan kropp och själ då dansen har en 

förmåga att skapa en känsla av samhörighet hos folk. Dansen ger de äldre livsenergi i form av 

ökad social kontakt som bidrar till ett mindre isolerat liv. Med hjälp av dansrörelser tränas 

djupandningen upp vilket leder till en ökad energinivå i kroppen, något som kan bidra till ett 

förbättrat rörelseomfång hos äldre. Vidare beskriver Grönlund (1991) socialdans som ett sätt 

för människor att roa sig på där fokus ligger på det sociala samspelet och ger salsa, bugg, 

tango och gammeldans som exempel på dansstilar som går under rubriken socialdans. Ruud 

(2002) menar att socialdans i form av pardans väcker minnen och friskar upp sociala mönster 

och färdigheter.  

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård  

Folkhälsopolitikens nationella mål består av 11 målområden där målområde sex är 

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (FHI, 2011b). FHI (2005b) skriver om hälsofrämjande 

hälso- och sjukvård och kulturens påverkan och betydelse för äldres hälsa. På 1930-talet kom 

de första politiska besluten om att införa kultur i den svenska vården, men det var först på 

1970-talet som kulturen fick ett större värde. Vidare skriver FHI (2005b) om 

forskningsprojektet Kultur i vården och vården som kultur som undersökte betydelsen av att 

som vårdtagare och vårdgivare ha tillgång till kulturella aktiviteter. Detta projekt berörde en 

rad olika ämnesområden såsom medicin, omvårdnad, omsorg, pedagogik, psykologi, 

socialantropologi, etnologi, dans och musik (FHI, 2005b). Resultat från forskningsprojektet 
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visar att kultur i olika former gav positiva effekter på den psykiska, fysiska och emotionella 

hälsan hos äldre (a.a). Vidare menar FHI (2005b) att vårdpersonal och anhörigas förståelse för 

patienternas situation förbättrades. Kulturen sågs därmed som ett värdefullt komplement till 

traditionellt vårdarbete inom äldrevården (a.a).  

 

Nyström (2004) beskrev i sin rapport om forskningsprogrammet Av liv och av dans en 

intervention med syftet att implementera dans, musik och sång i praktiken hos vårdpersonal 

inom äldrevården. Metoden bestod av att utveckla och utvärdera ett arbetssätt och en 

pedagogisk modell för att sedan färdigställa en videofilm där arbetet presenterades. Under 

interventionen blev deltagarna mer närvarande i gruppen då gemensamma rörelseuttryck i 

gruppen skapade en känsla av samvaro och trygghet. Bland annat uttryckte en av deltagarna 

att hon under danstillfällena ”glömde bort” sin onda höft och att hon var sig själv och rörde 

sig som hon ville (Nyström, 2004). Nedan följer några av personalens observationer om 

metoden: “Man blir glad när man ser att dom blir glada. Dom blir piggare… De gamla frågar 

om det inte ska bli dans nu” (Nyström, 2004, s. 19). “Man ser att dansen är bra för dem, de 

visar det. Det väcker minnen och känslor” (Nyström, 2004, s. 21). “Man har ju sett hur 

mycket det underlättar de vardagliga stunderna” (Nyström, 2004, s. 21).   

Begrepp 

Hälsa: Begreppet hälsa kan beskrivas utifrån två olika perspektiv: ett sjukdomsorienterat där 

hälsa innebär frånvaro av sjukdom, och ett holistiskt där hälsa beskrivs i relation till hur väl 

individen kan förverkliga sina mål i livet (FHI, 2005b). Undersökningar om människors 

upplevelse av hälsa handlar många gånger om fysiskt välbefinnande, energi och vitalitet, 

sociala relationer och att fungera effektivt (Ruud, 2002).  

Folkhälsa: Beskriver befolkningens hälsa och fördelningen av hälsa där målet är en så bra 

hälsa som möjligt och att hälsan också ska vara jämnt fördelad (FHI, 2005a).  

Folkhälsoarbete: Målinriktade och organiserade insatser inom hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande arbete (Pellmer & Wramner, 2007).  

Hälsofrämjande arbete: Definieras som den process som ger människor möjlighet att ta 

kontroll över och förbättra sin egen hälsa och innefattar insatser såväl på individnivå som 

sociala och miljömässiga interventioner (WHO, 2014).  

Sjukdomförebyggande arbete: Syftar till att förebygga sjukdom och delas in i primär-, 

sekundär- och tertiärprevention. Primärprevention är insatser som görs innan upptäckt 
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sjukdom t ex vaccination. Sekundärprevention görs för att tidigt upptäcka ohälsa exempelvis 

en blodtrycksundersökning. Tertiärprevention innefattar behandling av handikapp samt 

rehabilitering hos redan sjuka och syftar till att minska risken för ytterligare sjukdomsbesvär 

och försämring hos de som redan har nedsatt hälsa (Pellmer & Wramner, 2007).  

Kultur: Kulturbegreppet innefattar både natur, miljö och traditionella konstarter, däribland 

musik, dans, berättande, skrivande, konst, och drama. Kulturbegreppet kan delas upp i det 

estetiska och det etnologiska där förstnämnda innefattar klassiska konstarter medan det 

etnologiska begreppet fokuserar på sociala sammanhang och livsprocesser (FHI, 2005b).  

Kognitiv förmåga: Samlingsnamn för kognitiva förmågor såsom intelligens, förmåga att 

minnas, använda språk, upptäcka likheter och skillnader, motivation, förmåga att ta initiativ, 

uppmärksamhet, impulskontroll och tidsuppfattning (Psykologguiden, 2014). 

Syfte  

Litteraturstudien syftar till att undersöka musikens och dansens hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande effekter hos äldre över 60 år utifrån utvalda artiklar.  

Frågeställningar 

Litteraturstudien undersöker följande frågeställningar utifrån utvalda artiklar för att besvara 

syftet:     

 Vilka effekter kan musik ha på äldres hälsa och välbefinnande?              

 Vilka effekter kan dans ha på äldres hälsa och välbefinnande?  

Metod              

Design 

Designen var en allmän litteraturstudie. En allmän litteraturstudie syftar till att sammanställa 

en beskrivande bakgrund vilket vidare motiverar varför en studie bör göras. Denna typ av 
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studie beskriver även kunskapsläget inom ett visst område där utvalda artiklar granskas, 

värderas och identifieras utifrån det valda syftet (Forsberg & Wengström, 2013).  

Datainsamling och urval 

För rekommendationer inom området kontaktades två forskare i musikvetenskap, Lars 

Lilliestam via telefon och Even Ruud via mail. De gav förslag på litteratur för 

litteraturstudiens bakgrund och sökord som de ansåg relevanta för urval av artiklar inom 

området. Även en dansterapeut vid namn Barbro Carelius Hallgren kontaktades via mail. Hon 

rekommenderade en rapport från ett forskningsprogram om Av dans av liv av Krister 

Nyström. Denna rapport används dock inte i resultatdelen.  

Inklusion- och exklusionskriterier 

Litteraturstudien inkluderade studier med personer som var 60 år eller äldre. Vidare 

inkluderades studier som undersökte musikens och dansens effekter utifrån att främja hälsa 

eller förebygga sjukdom. Studier med både kvalitativ och kvantitativ ansats inkluderades. För 

att få med aktuella studier valdes en avgränsning av artiklar som publicerats mellan 2004 och 

2014. Vidare söktes enbart artiklar med abstrakt som var skrivna på engelska, gratis och 

tillgängliga med full text. Litteraturstudien exkluderade studier med personer som var yngre 

än 60 år och studier som enbart undersökte kvinnor eller män. Studier som syftade till att 

behandla sjukdom exkluderades.  

 

I litteraturstudien användes databaserna PubMed och Medline EBSCO. Det primära syftet 

med datainsamlingen var att undersöka bredden av befintlig data inom området, detta för att 

få en översikt över studier inom det valda ämnet. Den första sökningen gjordes därför med 

sökorden Health, wellbeing, music OR dance på PubMed, sökningen begränsades till äldre 

över 65 år. För att finna artiklar som fokuserade på musikens och dansens hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande effekter inkluderade vi följande sökord i olika kombinationer: 

intervention, prevention, successful aging, effects. Många studier har gjorts på äldre från 60 

år, vi valde därför att ta bort vår begränsning och lade istället till sökordet elderly. Utifrån 

valda inklusions- och exklusionskriterier lästes artiklarnas titlar överskådligt. Därefter lästes 

abstrakt på valda titlar i relation till litteraturstudiens syfte och ett första urval av artiklar för 

genomläsning gjordes. De artiklar som inte innehöll valda inklusionskriterier exkluderades 
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och slutligen valdes tio artiklar ut som överensstämde med valt syfte. Totalt lästes 70 abstract, 

varav 31 hela artiklar. Se tabell 1.  

 

Tabell 1- Översikt över sökta artiklar  

Databas Sökord Träffar Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Utvalda 

artiklar 

Datum för 

sökning 

Pubmed Health 58 583 5 0 0 2014-04-14 

Pubmed Wellbeing 822 6 2 0 2014-04-14 

Pubmed Music 801 5 2 0 2014-04-14 

Pubmed Dance 162 9 4 0 2014-04-14 

Pubmed Wellbeing AND dance OR music 148 7 4 0 2014-04-14 

Pubmed Music intervention 172 13 3 1 2014-04-14 

Pubmed Prevention AND dance 59 7 5 3 2014-04-16 

Pubmed Dance AND successful ageing 3 2 1 1 2014-04-16 

Pubmed Effects AND dance AND wellbeing 59 5 2 1 2014-04-16 

Medline Music intervention AND health 25 7 4 2 2014-04-17 

Pubmed Music AND wellbeing AND elderly 78 3 3 1 2014-04-17 

Manuell 

sökning 

Well-being later in life through music    1 1 1 1 2014-04-18 

Databearbetning och analys  

De tio utvalda artiklarna skrevs ut och lästes individuellt i sin helhet upprepande gånger. 

Artiklarnas struktur studerades utifrån författarnas metod, resultat och slutsats vilka 

presenteras nedan i tabell 2. Därefter påbörjades analys av författarnas resultat och 

meningsbärande termer markerades med överstrykningspennor i olika färger, detta för att 

urskilja författarnas fynd samt likheter och olikheter mellan de olika studierna. Analysfynden 

diskuterades sedan mellan litteraturstudiens författare i relation till litteraturstudiens syfte. För 

att sammanställa litteraturstudiens resultat kategoriserades fynden i olika områden som 

slutligen resulterade i fem olika teman: Åldrande och livskvalitet med dans och musik, 

Musikens effekter på äldres hälsa, Musik i äldres dagliga liv, Dansens effekter på äldres 

hälsa, Dans och musik i folkhälsoarbete.  
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Etiska aspekter 

De artiklar som användes i litteraturstudien var etiskt granskade och godkända av en etisk 

kommitté. Litteraturstudien innehöll tio utvalda artiklar varav alla artiklarna redovisas i 

resultatet. Eventuella referenser som visade på att musik och dans hade negativa effekter på 

äldre hälsa uteslöts ej (Forsberg & Wengström, 2008).  

Resultat  

Resultat av utvalda artiklar presenteras nedan utifrån de fem olika teman som framkom i 

analysen: Åldrande och livskvalitet med dans och musik, Musikens effekter på hälsa, Musik 

i äldres dagliga liv, Dansens effekter på hälsa och Musik och dans i folkhälsoarbete.  

Åldrande och livskvalitet med dans och musik 

Studier visar att dans och musik kan fungera som värdefulla interventioner för att öka äldres 

upplevda välbefinnande och livskvalitet (Lee, Chan, & Mok., 2010; Hays, 2005; Merom et 

al., 2013; Hui, Chui & Woo., 2008). Merom et al. (2013) gjorde en enkelblind randomiserad 

kontrollstudie där syftet var att undersöka socialdans och fallprevention. Studien bestod av 

450 deltagare. Interventionsgruppen fick delta i totalt 80 timmars dans under 12 månader, 

dessa dans-tillfällen bestod av olika sällskapsdanser (Meron et al, 2013). Kontrollguppen fick 

instruktioner om att inte delta i någon form av dansaktivitet under denna period men fick 

fortsätta med annars vardagliga aktiviteter. Författarna understryker i sin studie att socialdans 

har en positiv effekt gällande hälsosamt åldrande.  

 

Tabell 2 – Sammanställning av utvalda artiklar  

Författare Plats för 

studien 

Population Studiedesign/metod    Resultat Slutsats 

Lee, Chan & Mok 

(2010) 

Kina 66 deltagare, 

65-90 år. 

Kvantitativ ansats - 

randomiserad kontroll-

studie. 

Deltagarnas upplevda 

livskvalitét förbättrades 

veckovis hos 

interventionsgruppen. 

Musik interventioner kan vara en 

kostnadseffektiv metod att öka äldres 

stimulans samt förbättra deras livskvalitét. 

Laukka (2007) Sverige 500 deltagare, 
65-70 år. 

Kvantitativ ansats - 
tvärsnittsstudie. 

Resultat visar att musik i 
det dagliga livet är vanligt 

förekommande och ofta 

sammankopplat med 
positiva känslor hos äldre. 

Studien ger en värdefull inblick i äldres 
användande av musik och ger ledtrådar till 

möjliga samband mellan musik-aktiviteter och 

välmående. 



9 
 

Hui, Chui & Woo 

(2008) 

Kina 111 deltagare, 

60-75 år. 

Kvantitativ ansats - 

randomiserad kontroll-
studie. 

Interventionsgruppen 

visade på förbättrad 
vilopuls, balans och 

rörlighet. 

Studien visar att ett strukturerat dansprogram 

ger positiva effekter på äldres psykiska och 
fysiska hälsa. Rekommendationer om att dans 

kan fungera som ett hjälpmedel inom hälso-

och sjukdomsprevention. 

Kim, Kim, Ahn, 

Lim, Kang, Cho, 

Park & Song 
(2011) 

Korea 38 deltagare, 

från 60 år. 

Kvantitativ ansats – 

kohort-studie. 

I interventions-gruppen 

förbättrades 

minnesfunktion samt tal – 
och reaktionsförmåga. 

Dans har många fördelar i jämförelse med 

andra fysiska aktiviteter. Dans är ett 

användbart verktyg för att främja socialt 
engagemang hos äldre och resultat visar på 

förbättring av kognitiva funktioner. 

Kattenstrath, 

Kalisch, 
Tegenthoff & 

Dinse (2013) 

Tyskland 35 deltagare, 

60-94 år. 

Kvantitativ ansats - 

randomiserad 
kontrollstudie. 

Signifikant förbättring på 

alla faktorer som 
undersöktes (livsstil, 

kognition, hållning, balans 

och kondition). 

Dansinterventioner kombinerar flera faktorer, 

social interaktion, förbättrad fysisk aktivitet 
och balansträning. Dansinterventioner kan på 

så sätt bidra till hälsosamt åldrande. 

Merom, 

Cumming, 

Mathieu, Kaarin, 
Rissel, Simpson, 

Morton, Cerin, 

Sherrington & 
Lord (2013) 

Australien 450 deltagare, 

från 65 år. 

Kvantitativ ansats - 

singel blind 

randomiserad kontroll-
studie. 

Studien visar att en 

dansintervention 

förbättrade balansen hos 
äldre. 

Dans erbjuder mer inom det sociala än andra 

interventioner och har därför större potential 

att nå ut till fler och på så sätt bidra till 
hälsosamt åldrande. 

Lai & Good 

(2005) 

Taiwan 60 deltagare, 

60-83 år. 

Kvantitativ ansats - 

randomiserad kontroll-

studie. 

Musiklyssnande innan 

sänggående ledde till 

signifikant förbättrad 
sömnkvalité. 

Musik kan användas i ett terapeutiskt syfte för 

att hjälpa äldre med sömnsvårigheter. 

Hays (2005) Australien 54 deltagare, 

från 60 år. 

Kvalitativ ansats – 

fokusgrupper och 
intervjuer. 

Musik är kopplat till 

identitet och bidrar till 
känslan av tillhörighet 

samt ökat välmående hos 

äldre. 

Musik bidrar till stimulans vilket kan leda till 

ett rikare socialt liv samt bidra till högre 
välmående hos äldre. Understryker behovat av 

ökad insikt om musikens betydelse hos 

gerontologer. 

Coubard, Duretz, 

Lefebvre,  

Lapalus & 
Ferrofino (2011) 

 

Frankrike 110 deltagare, 

65-89 år. 

Kvantitativ ansats - 

randomiserad kontroll-

studie. 

En intervention med 

improviserad dans ledde 

till förbättringar inom 
kognitiva funktioner. 

Signifikanta förbättringar 

inom flexibel 
uppmärksamhet. 

Interventioner med improviserad dans kan 

bidra till större effekter gällande förbättrad 

kognitiv flexibilitet hos äldre i jämförelse med 
andra preventions program. 

 

 
 

Chan, Chan, Mok 

& Tse 

(2009) 

Hong-Kong 47 deltagare, 

från 60 år. 

Kvantitativ ansats-

randomiserad kontroll-

studie. 

Signifikant förbättrade 

resultat på deltagarnas 

blodtryck,puls, 
andningsfrekvens och 

depressions-nivå efter 

avslutat intervention. 

Vårdpersonal uppmuntras till att använda sig 

av musik i vårdomsorgen då 

musikinterventioner är kostnadseffektiva och 
bidrar till positiva resultat på äldres hälsa. 

 

Hays (2005) undersökte i en kvalitativ studie hur musik kan påverka välmående hos äldre. 

Studien bestod av fokusgrupper och intervjuer och med 54 deltagare över 60 år. Resultat av 

studien visar att deltagarna såg välmående som att kunna vara fysiskt, kognitivt och socialt 

aktiva så länge som det är möjligt (a.a). Lee et al. (2010) gjorde en randomiserad 

kontrollstudie för att mäta äldres livskvalitet och vilken effekt musik kan ha på detta mått. 

Studien bestod av 66 deltagare i åldrarna 65-90 år där interventionsgruppen fick lyssna på 

musik 30 min per vecka och kontrollgruppen vila under samma tid (Lee et al, 2010). 

Livskvalitet mättes på följande åtta områden; fysisk funktion, begränsning i det dagliga livet 

på grund av fysiska problem, smärta, generell hälsa, vitalitet, social funktion, emotionella 

problem och mental hälsa. Resultat av studien visade att livskvaliteten förbättrades hos 

musikgruppen för varje vecka som gick och man såg en gradvis ökning av deltagarnas 

upplevda livskvalitet, efter intervention hade livskvaliteten förbättrats signifikant på samtliga 

åtta områden (a.a). Laukka (2007) undersökte musikens effekter på äldres psykiska 
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välmående i en tvärsnittstudie på 500 deltagare i åldern 65-75 boende i Sverige. Resultat av 

studien visar att det finns ett samband mellan musik och upplevt välbefinnande, oberoende 

deltagarnas bakgrund (a.a).  

 

Musik kan fungera som ett hjälpmedel för att stärka självförtroendet, öka delaktigheten samt 

undvika känslan av att känna sig ensam (Hays, 2005). Lee et al. (2010) menar att 

musikaktiviteter av olika slag kan förbättra äldres förmåga att minnas egna tidigare 

upplevelser och öka kontakt med andra människor. Vidare ser Merom et al. (2013) socialdans 

som ett sätt att uppmuntra till social interaktion vilket de menar kan resultera i ett mer aktivt 

liv hos äldre.  

Musik i äldres dagliga liv  

Musik är en vanlig sysselsättning hos äldre i Sverige (Laukka, 2007). Av de 500 äldre som 

deltog i studien uppgav 64 % att de lyssnade på musik en eller flera gånger varje dag, 28 % 

lyssnade på musik en eller flera gånger i veckan, 6 % några gånger i månaden och 2 % några 

gånger om året. Vidare fick deltagarna uppskatta hur viktig musik varit eller är för dem i olika 

åldrar där resultatet visade att musiken hade störst vikt från 65 års ålder. Dessa resultat är 

enligt författaren starka indikationer på att musik är en vanlig aktivitet såväl som en viktig del 

av den äldres liv. Forskning tyder på ett samband mellan den eget valda musiken och de 

positiva effekterna då resultat visar att deltagarna själva önskar välja den musik de ska lyssna 

på (Laukka, 2007).  

Positiva känslor var de vanligast förekommande känslorna i samband med 

musiklyssnande (Laukka, 2007). Hays (2005) såg i sin studie en direkt koppling mellan 

musik, välmående, stimulans och motivation. Vidare menar Hays (2005) att musik väcker 

fantasin och på så sätt utmanar och stimulerar människor samtidigt som musik kan hjälpa 

människor att utveckla en identitet.  

   

Laukka (2007) undersökte deltagarnas motiv till musiklyssnandet och studiens resultat tyder 

på en bred variation av motiv där de flesta är kopplade till psykiska funktioner. De vanligaste 

motiven var det gör mig tillfreds, det ger mig njutning och för underhållning. Deltagarna fick 

därefter svara på hur ofta de upplevde känslor som en respons av musiken. Av de 500 som 

deltog i studien svarade 11 % sällan, 43 % ibland, 40 % ofta och 5 % alltid (a.a).  
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Musikens effekter på äldres hälsa  

Chan, Chan, Mok och Tse (2009) utförde en randomiserad kontrollstudie på ett äldreboende 

där syftet var att undersöka musikens effekter på depressionsnivå och fysisk respons hos 

äldre. Studien bestod av 47 deltagare och urvalet innefattade äldre över 60 år. Interventionen 

utfördes i ett vilorum där musikgruppen lyssnande på musik 30 minuter och kontrollgruppen 

vilade under samma tid utan musik. Detta gjordes varje kväll innan sänggående under en 

månad. Deltagarnas blodtryck, puls, andningsfrekvens och depressionsnivå undersöktes efter 

varje interventionstillfälle. Samtliga mått visade på signifikant förbättrade värden hos 

musikgruppen efter avslutad intervention. Författarna menar att musik är en kostnadseffektiv 

metod för att minska såväl blodtryck, puls, andningsfrekvens som depressionsnivå hos äldre 

(a.a).  

 

En randomiserad kontrollstudie utfördes av Lai & Good. (2005) med syftet att undersöka 

effekterna av lugn musik på sömnkvaliteten hos äldre. Studien exkluderade äldre med primära 

sömnstörningar och äldre som använde alternativa metoder för att förbättra sömnen. Studien 

inkluderade personer i åldrarna 60-83 år som sov dåligt. Antalet deltagande var 60 personer. 

Musikgruppen bestod av 30 deltagare som lyssnade på musik 45 minuter innan sänggående i 

tre veckor och kontrollgruppen bestod av 30 deltagare som fick instruktioner att inte lyssna på 

musik under samma tidsperiod. Båda grupper förde sömndagbok och varje vecka fick 

kontrollgruppen med intygande från familjemedlemmar rapportera att musiklyssnande inte 

hade förekommit. Resultatet av studien visade på signifikant bättre sömnkvalitet hos 

musikgruppen där sömnkvaliteten förbättrades på följande punkter: bättre sömnkvalitet, 

längre sömntid, djupare sömn, kortare insomningstid, mindre sömnrubbningar och ökad 

daglig funktion (Lai & Good, 2005).  

Dansens effekter på äldres hälsa  

Hui et al. (2008) utförde en randomiserad kontrollstudie med syfte att undersöka dansens 

effekter på fysiskt och psykiskt välmående hos äldre. Studien bestod av 111 deltagare, en 

dansgrupp som omfattade 57 deltagare och en kontrollgrupp som omfattade 54 deltagare. 

Interventionen varade i 12 veckor á 23 danstillfällen för dansgruppen, kontrollgruppen fick 

utföra sina vanliga aktiviteter dock ej dans. Resultat av studien visade att 77 % av deltagarna i 

dansgruppen upplevde att dansen var till stor hjälp gällande förbättring av deras fysiska hälsa 
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och 83 % av deltagarna upplevde att dansen var till stor hjälp i förbättring av deras psykiska 

hälsa (Hui et al., 2008).  

Forskning visar på positiva effekter av dans vad gäller äldres balans och rörlighet (Hui 

et al., 2008; Merom et al., 2013). Hui et.al. (2008) och Merom et al. (2013) påvisar att 

dansinterventioner resulterar i ökad balans och rörlighet hos deltagarna. Vidare menar Merom 

et al. (2013) att dans kan minska fallrisken hos äldre.  

 

Resultat av studier visar på förbättrad kognitiv funktion hos äldre (Kattenstroth, Kalisch, Holt, 

Tegenthoff och Dinse., 2013; Merom et al., 2013; Coubard, Duretz, Lefebvre, Lapalus och 

Ferrufino., 2011; Kim et al., 2011). Merom et al. (2013) ser socialdans som ett hjälpmedel för 

förbättring av den kognitiva förmågan. Vidare menar Kattenstroth et al. (2013) att dans har en 

viktig funktion när det gäller upprätthållandet av kognitiva förmågor hos äldre. Kattenstroth et 

al (2013) gjorde en studie på 35 deltagare där man undersökte livsstil och aktivitetsnivå, 

kognition och uppmärksamhet, reaktionsförmåga, hållning, rörlighetsförmåga samt kondition. 

Studien innebar att kontrollgruppen skulle fortsätta med vardagliga aktiviteter medan 

interventionsgruppen fick delta i 60 min dansträning per vecka under sex månader 

(Kattenstroth et al, 2013). Resultat från denna studie visade på signifikant förbättring inom 

samtliga undersökta områden hos interventionsgruppen motsvarande kontrollgruppens 

resultat (a.a).  

Coubard et al. (2011) gjorde en randomiserad kontrollstudie med 110 deltagare, 

studien bestod av en dansinterventionsgrupp och två kontrollgrupper, en grupp som utförde 

thai chi och en fallpreventionsgrupp. Resultat av studien visade att modern 

improvisationsdans kan fungera bättre som hjälpmedel gällande förbättring av 

uppmärksamhet och den kognitiva funktionen hos äldre än de andra två preventions-

interventionerna (Coubard et al, 2011). Även Kim et al. (2011) undersökte i en prospektiv 

studie effekterna av en dansintervention på den kognitiva funktionen hos äldre. Studien 

bestod av 38 deltagare, där samtliga hade en ökad risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom. 

Författarna menar att dansinterventionen gav positiva resultat på deltagarnas verbala förmåga, 

reaktionsförmåga och minnesfunktion.  

Dans och musik i folkhälsoarbete  

Hui et al. (2008) menar att dans kan vara ett effektivt hjälpmedel i hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande arbete. I en kvalitativ studie av äldres upplevelse av musik lyfter Hays 
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(2005) fram musikens potentiella roll inom hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete 

då flera av deltagarna upplevde att musik var nyckeln till välmående och god hälsa, oavsett 

sjukdomstillstånd. Lai och Good (2005) föreslår musik som en intervention för äldre som 

sover dåligt då det är en tacksam och säker metod. Vidare menar författarna att metoden är 

kostnadseffektiv och lätt för personalen att lära sig. Chan et al. (2009) menar att musiken kan 

hjälpa vårdpersonal att knyta an till de boende och författarna uppmuntrar musikinterven-

tioner inom äldrevården då det är en kostnadseffektiv intervention och en del av den holistiska 

vården. Lee et al. (2010) sammanfattar sin studie om musik och livskvalitet med att musik är 

en enkel och terapeutisk metod för att förbättra studiens valda mått på livskvalitet hos utvalda 

deltagare.  

Sammanfattning  

Dans och musik kan fungera som värdefulla interventioner för att öka äldres upplevda 

välbefinnande och livskvalitet (Lee et al., 2010; Hays, 2005; Merom et al., 2013; Hui et al., 

2008). Merom et al. (2013) menar att socialdans har en positiv effekt gällande hälsosamt 

åldrande. En dansintervention av Hui et al. (2008) visar att 77 % av de 57 som deltog i 

interventionsgruppen upplevde förbättring av den fysiska hälsan och 82.7 % av dessa 57 

deltagare upplevde förbättring av den psykiska hälsan.  

Vidare har dansinterventioner visat resultat i form av ökad balans hos äldre (Hui et 

al., 2008; Merom et al., 2013). Merom et al. (2013) menar att dans som en intervention kan 

minska fallrisken. Dansinterventioner har även visat på positiva resultat gällande äldres 

kognitiva förmåga (Kattenstroth et al., 2013; Coubard et al., 2011; Kim et al., 2011). Merom 

et al. (2013) menar att socialdans kan fungera som ett hjälpmedel att upprätthålla kognitiva 

förmågor medan Kattenstoth et al. (2013) fann en signifikant förbättring i kognition, 

uppmärksamhet och reaktionsförmåga hos interventionsgruppen. Resultat av en 

dansintervention av Kim et al. (2011) gav positiva resultat på deltagarnas verbala förmåga, 

reaktionsförmåga och minnesfunktion och även Coubard et al. (2011) föreslår att modern 

improvisationsdans kan förbättra uppmärksamheten och den kognitiva funktionen hos äldre.  

 

Det finns starka indikationer på att musik är en vanlig aktivitet såväl som en viktig del av den 

äldres liv (Laukka, 2007). Hays (2005) lyfter i sin kvalitativa studie fram musikens potential 

ur ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv och resultat av studien visade att 

musiken hade en direkt koppling till välbefinnande, stimulans och motivation. Flera av 
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studiens deltagare upplevde dessutom att musik var nyckeln till välmående och god hälsa, 

oavsett sjukdomstillstånd (a.a). Chan et al. (2009) avslutar sin studie med att uppmuntra 

vårdpersonal att använda musiken som en del av den holistiska vården. Vidare menar Chan et 

al. (2009) att musiken kan hjälpa vårdpersonal att knyta an till de boende och uppmuntrar 

musikinterventioner inom äldrevården som en del av den holistiska vården. Musik är en 

kostnadseffektiv intervention (Lee et al., 2010; Chan et al., 2009; Lai & Good, 2005).   

Diskussion             

Metoddiskussion 

I ett tidigt skede av arbetsprocessen formulerades ett tydligt syfte vilket fungerade fördelaktigt 

i sökningen av artiklar. Vidare gjordes en avgränsning med äldre som målgrupp vilket i 

kombination med ett välformulerat syfte ledde till att valet av sökord förenklades. Med hjälp 

av en tabell och noggrann läsning har meningsbärande termer och teman analyserats fram. 

Detta har bidragit till en tydligare översikt över likheter och olikheter av resultaten från de 

olika studierna och varit till stor hjälp i sammanställning av litteraturstudiens resultat. Vi 

upplever vårt urval av utvalda artiklar som vetenskapligt trovärdiga då samtliga artiklar var 

godkända av en etisk kommitté och hade tydliga metod-, resultat- och diskussionsdelar 

presenterade.  

 

Nackdelar med valt ämne kan ha varit att ämnesområdet blivit för brett då artiklar med både 

musik- och dansinterventioner har granskats. En fördel skulle kunna ha varit att fokusera på 

ett av de valda områdena för att få ett tydligare resultat. Fler studier om musik och dess 

effekter finns tillgängliga än om dansen och dess effekter. Ingen av de utvalda studierna har 

redovisat negativa resultat. Detta resultat hade troligen påverkats om vi valt att fokusera på 

musikens och dansens negativa effekter vilket kan vara ett ämne för framtida forskning. En 

majoritet av artiklarna som valts ut för granskning var av kvantitativ ansats då detta var den 

mest förekommande metoden inom valda område, endast en artikel var av kvalitativ ansats. 

Om vi inkluderat fler kvalitativa studier hade detta möjligen påverkat resultaten.  

Vi valde att inkludera äldre från 60 år och uppåt istället för enbart 65 år och uppåt. 

Anledningen till detta var dels för att majoriteten av de artiklar som fanns publicerade med 
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denna begränsning syftade till att undersöka behandling av sjukdom och dels för att det fanns 

en diffus åldersgräns kring begreppet äldre. Flera av studierna som undersökte äldre 

innefattade personer från 60 år och ibland också från 50 år. Att begränsa oss till gruppen 65 år 

eller äldre skulle troligen medföra en begränsning i denna litteraturstudie.   

Resultatdiskussion 

De utvalda artiklarna visar på en bredd av musikens och dansens hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande effekter på äldres hälsa, vilka vi upplever som relevanta i relation till 

syftet. En positiv aspekt är att studierna utförts i olika delar av världen, valda studier har 

gjorts i Australien, Asien och Europa, varav endast en i Sverige. Detta innebär att resultaten 

kan ses som generaliserbara över kulturer och kan även tolkas som att det finns såväl ett 

nationellt som internationellt intresse att utforska musikens och dansens effekter på äldres 

hälsa. Flest förekommande studier var gjorda i Asien. En trolig förklaring är att denna typ av 

interventioner sedan långt tillbaka har implementerats och ses som en naturlig del av hälso- 

och sjukvården i Asien.  

Tidigare nationell och internationell forskning stödjer argumenten om att deltagande i 

kulturella aktiviteter kan verka hälsofrämjande (FHI, 2005b; Murrock & Higgins., 2010; 

Ruud, 2002; Skingley & Vella-Burrows., 2010; Nyström., 2004). “Det finns en växande 

opinion som menar att kulturprojekts huvudsakliga värde ligger i att det bidrar till ›emotionell 

färdighet‹ genom att människor lär sig uttrycka behov, frustrationer och känslor som annars 

skulle förbli outtalade“ (FHI, 2005b, s. 42). Musikens och dansens hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande effekter är ett aktuellt ämne med folkhälsovetenskaplig relevans då 

FHI (2005a) ser äldre som en utsatt grupp i samhället.  

Resultatets användbarhet 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka musikens och dansens hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande effekter på äldres hälsa. Det valda syftet är relevant då resultat av 

litteraturstudien tyder på att musik- och dansinterventioner hos äldre har stora hälsovinster. 

Litteraturstudien redovisar att musik och dans kan ha stor betydelse för hälsosamt åldrande 

och förbättrad livskvalitet hos äldre (Lee et al., 2010; Hays, 2005; Merom et al., 2013; Hui et 

al., 2008). Musik väcker och inspirerar människor till ett större initiativtagande vilket kan 

bidra till ett rikare liv hos äldre (Hays, 2005). Dans ökar möjligheten till socialt liv och 
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förbättrar kroppsliga funktioner i form av att motorik, rörlighet och balans (Hui et al., 2008; 

Merom et al., 2013; Coubard et al., 2011). Vidare ser Kim et al. (2011) och Kattenstroth et al. 

(2013) att även kognitiva förmågor förbättras genom dans.  

 

I litteraturstudien belyses tidigare forskning och vikten av kultur för folkhälsan där FHI 

(2005b) menar att kulturaktiviteter skapar en bättre hälsa och minskar hälsoklyftorna i 

samhället. ”Deltagande i kulturlivet ger oss möjlighet att bruka våra resurser, utveckla starka 

intressen, skapa relationer och sociala nätverk, känna tillhörighet och inte minst finna mening 

och sammanhang i tillvaron” (Ruud, 2002, s. 13). Resultat av litteraturstudien styrker 

musikens och dansens potential i folkhälsoarbetet med äldre. Hays (2005) lyfter fram 

musikens potential ur ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv då resultat av 

författarens studie visade att musiken hade en direkt koppling till välbefinnande, stimulans 

och motivation. Resultat av litteraturstudien visar på en ökad insikt om musikens effekter i 

hälso- och sjukvården då Chan et al. (2009) belyser musiken som en möjlig del av den 

holistiska vården. Lai och Good (2005) menar att musik är en kostnadseffektiv intervention 

för att förbättra sömn hos äldre som sover dåligt. Vidare menar Chan et al. (2009) att musiken 

kan hjälpa vårdpersonal att knyta an till de boende samtidigt som författarna påvisar att 

musiken har goda effekter på äldres hälsa. Med hjälp av musik kan hälso- och 

sjukvårdspersonal ge kostnadseffektiv vård som förmedlar medkänsla (Lee et al, 2010). Chan 

et al. (2009) ser även musikinterventioner som är en del av den holistiska vården. Vidare 

menar Hui et al. (2008) att dans kan vara ett effektivt hjälpmedel i hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande arbete. Merom et al. (2013) ser dansinterventioner som en effektiv 

prevention för att minska fallrisken hos äldre. 

Förslag till framtida forskning  

Att vidare undersöka det individuella musikvalet och effekter på hälsan vore ett intressant 

uppslag för framtida forskning. Laukka, (2007) menar att musikens betydelse för hälsan är en 

individuell upplevelse. Flera av författarna i utvalda studier föreslår framtida forskning inom 

dans, musik och dess effekter. Lai & Good. (2005) önskar mer forskning om musikens effekt 

på sömn hos den äldre populationen med sjukdom och Coubard et al. (2011) menar att 

dansens effekter på sjukliga tillstånd är ett ämne för framtida studier. Lee et al. (2010) och 

Chan et al. (2009) har ett lågt antal deltagare i sina studier och samtliga författarna förelår 

vidare forskning med fler deltagare. Att göra fler omfattande studier kring både musikens och 
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dansens effekter på äldres hälsa skulle kunna bidra till ett ökat vetenskapligt stöd gällande 

denna typ av interventioner. Chan et al. (2009) önskar en studie där en placebogrupp 

inkluderas, detta för att utesluta möjliga placeboeffekter. En faktor som skulle kunna bidra till 

deltagarnas förbättrade hälsa och välbefinnande är den sociala faktorn. Nilsson et al. (2009) 

menar att de äldre själva ser den sociala samvaron som viktigast för den upplevda hälsan och 

Grönlund (1991) belyser dansens förmåga att skapa samhörighet och därigenom bidra till 

ökad hälsa hos äldre. Att inkludera en placebogrupp ser vi som en möjlighet till att stärka 

såväl musikens som dansens betydelse för hälsan hos äldre då kringliggande faktorer som 

eventuellt kan komma att påverka resultatet utesluts. Hays (2005) efterfrågar forskning som 

klargör musikens roll gällande stereotyper, sorg, social isolering senare i livet eller 

framkallande av negativa känslor och beteende. Att utforska möjliga negativa effekter av 

musikinterventioner skulle kunna vara ett relevant ämne för framtida forskning då samtliga 

studier fokuserar på musikens positiva effekter.  

Konklusion 

Artiklarna i litteraturstudien redovisade inga negativa resultat vilket väcker frågor och 

funderingar kring varför musik och dans i så fall inte används mer inom hälso- och 

sjukvården. Svaret skulle möjligen kunna vara att personal inte har kunskap om musikens och 

dansens betydelse för hälsan. En annan förklaring kan vara att de inte känner sig trygga med 

att använda musik och dans i arbetet med äldre. Vi upplever att det finns ett behov av 

ytterligare forskning och att det krävs utbildning om kulturens effekter på hälsa. Om vikten av 

kulturens positiva effekter på äldres hälsa hade lyfts fram mer så hade möjligen fler 

vetenskapligt beprövade interventioner funnits för att främja äldres hälsa. Ett förslag för att 

öka kunskapen om musikens och dansens effekter skulle kunna vara att involvera fler musik- 

och dansterapeuter i hälso- och sjukvården. Vidare skulle dessa terapeuter i sin tur kunna 

utbilda personal inom denna sektor genom föreläsningar och temadagar om sambandet mellan 

hälsa och kultur. “Kulturens och konstens innehåll ska inte och kan inte styras genom 

politiska beslut, men samhället kan, med en väl genomförd kulturpolitik, skapa förutsättningar 

för ett stärkt kulturliv som utvecklas och blomstrar på egna villkor” (prop 2009/10:3 s. 9). 

Sammanfattningsvis önskar vi fler studier med musik- och dansinterventioner, främst i 

Sverige då flertalet publicerade artiklar inom området var från andra delar av världen. Utifrån 
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litteraturstudiens resultat föreslår vi en ökad implementering av musik och dans i 

folkhälsoarbetet hos äldre. 
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