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Författarens tack till medverkande informanter 

Ett stort tack till de fyra dansterapeuter som tog sig tid att medverka i denna studie. 
Utöver er dansterapeutiska kunskap var det berikande att få ta del av ert engagemang för dans- 
och rörelseterapi. Tack för er tid och för era beskrivningar av det dansterapeutiska arbetet.  Jag 
vill även rikta ett stort tack till min handledare Helene Ybrandt för all hjälp och stöd under 
detta arbete. 
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Abstrakt 

Syftet med denna studie var att utforska dansterapeuters beskrivning av deras arbete inom dans- 
och rörelseterapi, detta utifrån frågeställningar som rör tillämpning av teori, klientrespons samt 
det unika med metoden. Material insamlades med hjälp av semistrukturerade intervjuer med 
fyra dansterapeuter och data analyserades utifrån tematisk analys. Studiens resultat visar på att 
tillämpningen av teori var eklektisk, i och med integreringen av olika teorier, samtliga arbetade 
dock utifrån psykodynamisk teori i grunden. Resultatet visade även på vikten av den 
terapeutiska närvaron i rummet tillsammans med klienten och att arbeta med det material som 
uppstod, oavsett teoretisk tillämpning. Gällande klientrespons påvisades resultatet vara 
förändring gällande klientens rörelsemönster, som ett tecken på en förändringsprocess. 
Metodens flera uttryckssätt betonades i resultatet som det unika med metoden, att genom ord, 
rörelse och lek kunna ge form åt klientens intrapsykiska innehåll vilket hade möjligheten att 
generera en fördjupad förståelse. Dessa resultat går i linje med tidigare forskning gällande det 
dansterapeutiska arbetet. Vidare forskning inom det dansterapeutiska arbetet rekommenderas 
inom metodens teoretiska ramverk, samt dess unika psykoterapeutiska inslag.  
 Nyckelord: Dans- och rörelseterapi, dansterapeut.  

Abstract 

The purpose of this study was to explore dance- and movement therapists description of their 
work within dance- and movement therapy, through questions regarding use of theory, client 
response and the uniqueness with the method. Material was gathered through semi-structured 
interviews with four dance- and movement therapists and data was analyzed with thematic 
analysis. The result of the study showed that the use of theory was eclectic, regarding the use 
of integrative theories, although all of the therapists worked with the psychodynamic theory. 
The result also showed the importance of the therapeutic presence in the room with the client 
and to work with the material that arouse in the moment, regardless of use of theory. Regarding 
the client response the results showed to be alteration in the client’s movement pattern as a sign 
of a changingprocess. The methods difference ways of expression were underlined in the result 
as the unique with the method, that through the use of words, movement and play be able to 
give form to the client’s intrapsychic content which had the possibility to generate an in-depth 
understanding. These results is in line with earlier scientific studies regarding the dance 
movement therapeutic work. Future research within the dance movement therapeutic work is 
recommended, within the methods theoretical framework, and its unique psychotherapeutic 
elements. 
 Keywords: dance- and movement therapy, dance movement therapist  
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Dansterapeuters beskrivning av dans- och rörelseterapi: med ett särskilt fokus på tillämpning 
av teori, klientrespons samt det unika med metoden 

 Dans- och rörelseterapi är en konstnärlig terapiform och kärnan i konstnärliga terapier 
är den kreativa processen där det intrapsykiska innehållet blir till en externaliserad 
representation (McMurray & Schwartz-Mirman, 2001). Chaiklin och Wengrower (2016) 
menar att det dansterapeutiska arbetet är en tvärvetenskaplig profession där grunden utgår från 
psykologi, rörelse och dans i en kreativ process. Terapiformen integrerar således både det 
psykologiska, emotionella och kognitiva genom användandet av dans som uttryckssätt 
(Wengrower, 2016, s. 14, ref. i Chaiklin & Wengrower, 2016). Professionen innefattar även 
kunskap kring mänskligt beteende, rörelseobservationer samt grupprocesser (Chaiklin, 2016, 
s. 9, ref. i Chaiklin & Wengrower, 2016) således innefattas även en fördjupad förståelse för hur 
dansens motoriska rörelser kan föregås av intrapsykiska sensationer. McMurray och Schwartz-
Mirman (2001) beskriver hur ens omedvetna innehåll innefattar ens internaliserade jag, 
objektrepresentationer samt primitiva impulser och fantasier. Enligt författarna är det 
omedvetna innehållet därmed en källa till information och genom icke verbala representationer 
och kreativa uttryck kan informationen bli mer tillgänglig för oss och tidiga objektrelationer 
kan bli återupplevda genom associerade känslor via användandet av konstnärliga uttryck. 
Homann (2010) menar att dans- och rörelseterapi är en effektiv terapiform för att få tillgång 
till implicita kroppsbaserade minnen. Trots att minnena är omedvetet ihågkomna har de en 
djupgående inverkan på ens uppfattning om både sig själv och andra, enligt författaren. Wittig 
och Davis (2012) förklarar att inom dans- och rörelseterapi ses rörelse och konst likt verktyg 
som bidrar med förmågan att öppna upp för känsloupplevelser, som annars hade legat fördolt 
i ens omedvetna. Författarna som är utbildad dansterapeut och konstnärlig terapeut, anser att 
början till förändring inom det dansterapeutiska arbetet sker genom ett icke verbalt uttryck, för 
att i ett senare skede tillföra medvetenhet och insikt genom en verbal dialog.  
 Enligt Rosén (2004, s.71, ref. i Englund, 2004) är dans- och rörelseterapi avsedd för 
alla åldrar, individuellt samt i grupp. Wittig och Davis (2012) anser att dans- och rörelseterapi 
är en terapiform som lämpar sig väl för gruppterapi och att terapiformen innefattar möjligheten 
att fördjupa ens kunskap om företeelserna i en grupprocess. Punkanen, Saarikallio och Luck 
(2014) beskriver även hur gruppterapi inom dans- och rörelseterapi bistår med möjligheten att 
uppleva stöd från övriga deltagare, samt att det finns en potential att lära sig nya förmågor 
deltagarna emellan. I Zubala och Karkou (2015) studie uttrycktes en dansterapeutisk 
övertygelse om att alla individer är passande för att utöva dans- och rörelseterapi.  
 Rosén (2004, s.71, ref. i Englund, 2004) menar även att dansterapi kan användas i både 
behandling, rehabilitering och i friskvård. Zubala och Karkou (2015) betonar att klienter som 
kan vara särskilt hjälpta av dans- och rörelseterapi är de som finner det svårt att sätta ord på 
sina känslor, klienter med kommunikationsproblem samt klienter i behov av ett känslomässigt 
utlopp. Acolin (2016) betonar även hur rörelse som kommunikation kan ses likt ett komplement 
till övriga uttryckssätt, vilket gör metoden extra hjälpsam för individer som antingen saknar 
kapacitet, språk eller mod för att uttrycka information på andra sätt. Författaren betonar hur 
metodens icke verbala utforskande via rörelse har möjligheten att innefatta två olika synsätt, 
antingen rörelse som kommunikation eller som information, där rörelse som information 
föregås av intrapsykisk information uttryckt i rörelse. Skiljelinjen mellan dessa synsätt är 
därmed intentionen bakom uttryckandet av information, enligt författaren 
 Homann (2017) beskriver hur metodens icke verbala utforskande kan vara till hjälp för  
klienter med ett intellektualiserande försvar, då nya mönster gällande ens perception kan 
utmynna genom utforskandet. Koch, Kunz, Lykou och Cruz (2014) beskriver hur 
psykologiska, medicinska och beteendemässiga åkommor har behandlats med dans- och 
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rörelseterapi. Genom en meta-analys har författarna påvisat hur metoden är en effektiv 
evidensbaserad intervention vid exempelvis autism, ätstörningsproblematik, schizofreni, 
demens och stress samt att det är en effektiv behandlingsmetod för att minska kliniska symtom 
gällande ångest och depression. Författarna beskriver även hur terapiformen kan öka en klients 
livskvalité. 

Teori och dess tillämpning 

 Capello (2006) presentar en översikt från ett sammanträde av American Dance Therapy 
Association, där huvudfokuset var att diskutera internationella utmaningar gällande dans- och 
rörelseterapi. Översikten fångar in åsikter från verksamma inom metoden från ett flertal länder 
och en åsikt som uttrycktes var metodens avsaknad av både en enhetlig definition, samt brist 
på ett enhetligt teoretiskt ramverk, enligt författaren. Åskådare på sammanträdet lyfte vikten 
av metodens tillgänglighet avseende kulturella skillnader gällande exempelvis synen på rörelse 
och dans. Författaren sammanfattar åskådarnas åsikter om att dans- och rörelseterapi som 
metod eventuellt inte innehar möjligheten att utveckla en standardiserad behandlingsmodell, 
på grund av metodens internationella utmaningar. Även Koch och Bräuninger (2006) 
presenterar en översikt av ett sammanträde från the Second International Research Colloquium 
in Dance Therapy där sammanlagt 39 forskare från 14 länder befann sig och diskuterade 
metoder, tekniker och instrument inom dans- och rörelseterapi. Författaren beskriver hur en 
aspekt som lyftes var utmaningen med att definiera de unika psykoterapeutiska inslagen inom 
dans- och rörelseterapi. Acolin (2016) betonar även hur dans- och rörelseterapi är i behov av 
forskning gällande teoretiska utgångspunkter, då metoden hänvisar till ett flertal 
förklaringsmodeller samt saknar en sammanhängande teori. 
 I en studie utförd i Storbritannien av Zubala och Karkou (2015) har 36 dansterapeuters 
val av teoretisk tillämpning, gällande behandling av depression, sammanställts. Författarna 
fann att majoriteten valde att tillämpa psykodynamisk teori, tätt följt av utvecklings- och 
anknytningsteori. Även integrativa tillvägagångssätt nämndes. Thelin (2008), som är utbildad 
dansterapeut och arbetar aktivt inom dans- och rörelseterapi i Sverige, beskriver att dans- och 
rörelseterapi baseras på psykoterapeutisk teori förankrad i exempelvis psykodynamisk teori, 
affektteori, anknytningsteori och existentiell psykologi. Skilberg (1999, s. 280, ref. i Grönlund, 
Alm & Hammarlund, 1999) beskriver utifrån en psykodynamisk grund hur dans- och 
rörelseterapi ser på människan utan uppdelning mellan kropp och själ. Arbetet inom dans- och 
rörelseterapi kan jämföras med ett psykoanalytiskt arbete (Rosén, 2004, s.64, ref. i Englund, 
2004), då det omedvetna innehållet eftersträvas att göras medvetet.  
 Berrol (2006) sammanfogar neurobiologiska mekanismer med dans- och rörelseterapi 
genom kopplingen mellan speglingsneuron och mänskligt beteende. Bauer (2007) beskriver 
hur speglingsneuron är grunden till vår uppfattning om perception, att se en annan människa 
utföra en handling aktiverar våra speglingsneuron genom ett motoriskt schema för samma typ 
av handling. Speglingsneuroner kan aktiveras genom att endast höra en handling beskrivas eller 
vid föreställandet av en viss typ av handling. När en människa imiterar en iakttagen handling 
blir avfyrning av speglingsneuron som starkast. Författaren beskriver hur den terapeutiska 
processens grund till stor del utgår från speglingsneuroner genom dess simultana och 
omedvetna funktion. Spegling medför att terapeuten får en inre simulering, en typ av spegelbild 
av klienten, som innefattar en förståelse som går djupare än vad intellektet kan bidra med. 
Berrol (2006) lyfter fram spegling som en av huvudfaktorerna i den dansterapeutiska 
processen, att klienten och dansterapeuten kan spegla varandras rörelser samt uttryckandet av 
känslor och beteenden. Denna samverkan av spegelneuron, att antingen röra sig med eller 
endast observera den andres rörelsemönster aktiverar spegelneuron vilket medför en 
samhörighet i upplevelsen mellan de två parterna. Berrol (2016) anser att speglingsneuron har 
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bidragit med en fördjupad kunskap gällande medvetenhet och förståelse för den 
dansterapeutiska processen, då upptäckandet av speglingsneuroners funktion har haft stor 
betydelse gällande förståelse för interpersonell utveckling och kopplingen till vårt motoriska 
system. Interaktionen mellan människor på neuronnivå, leder till en interaktiv terapeutisk 
process inom dans- och rörelseterapi, och har möjlighet att påverka alla aspekter av mänskligt 
beteende. Författaren anser även att forskningen gällande speglingsneuron har påverkat dans- 
och rörelseterapi både teoretiskt och praktiskt. Blum (2015) beskriver en teknik inom dans- 
och rörelseterapi där dansterapeuten använder sig av medveten spegling av klienten, detta 
genom embodied mirroring. Dansterapeuten härmar klientens rörelser och använder sin kropp 
i relation till klienten, för att därigenom väcka egna kroppssensationer som kan hjälpa 
dansterapeuten att uppleva klientens känslor i dennes närvaro. Författaren anser dock att 
tekniken inte bör appliceras förrän klienten har uppnått en viss nivå av trygghet, en trygghet 
innefattandes att bli sedd och därmed medvetet speglade. Författaren beskriver hur Accelerated 
experiential-dynamic psychotherapy (AEDP) är ett exempel på en terapi som är integrerad i 
tekniken embodied mirroring. Acolin (2016) betonar hur dans- och rörelseterapi innefattar ett 
flertal förklaringsmodeller gällande metodens teoretiska utgångspunkter, varav embodiment är 
en av dessa. Författaren beskriver hur embodiment är en individuell upplevelse som varken är 
teoretisk eller abstrakt, men att dansterapeuter besitter en unik kunskap om kroppen och att de 
genom teori och erfarenhetsbaserad kunskap kan navigera och tolka aspekter gällande 
embodiment.   
 Thelin (2008) påpekar hur mötet som uppstår mellan en dansterapeut och klient är lika 
central inom dans- och rörelseterapi som den är inom övrig psykoterapi och Heynen, Roest, 
Willemars och van Hooren (2017) lyfter att konstnärliga terapier har en välgörande effekt på 
den terapeutiska alliansen. Detta då konstnärliga terapierna innefattar en icke verbal dimension 
samt uppmuntrar till lek och rörelse, vilket bidrar till en stark terapeutisk allians. Punkanen et. 
al., (2014) beskriver hur det kreativa användandet av rörelse inom dans- och rörelseterapi är en 
essentiell faktor inom den terapeutiska alliansen och ur den kreativa processen har tillit och 
trygghet möjlighet att etableras (Young, 2017). Detta då dansterapeutens rörelserespons bjuder 
in klienten till en delad närvaro, vilken bidrar med en stödjande och accepterande känsla. 
Trygghet inom den terapeutiska relationen medverkar även till att omedvetna minnen med 
starkt emotionellt innehåll kan bli mer tillgängligt för det medvetna (Homann, 2010), samt att 
minnena kan bli mindre laddade. Genom den terapeutiska relationen kan information erhålla 
en fördjupad förståelse, vilken kan bidra med en möjlig förändring (Chaiklin, 2016, s. 10, ref. 
i Chaiklin & Wengrower, 2016). Enligt Blum (2015) är grunden till terapeutisk allians således 
väletablerad trygghet dansterapeut och klient emellan, samt en tro på den terapeutiska 
processen. Terapeutisk allians är ett begrepp som används inom dans- och rörelseterapi och 
forskning (Heynen et. al., 2017) kring konstnärliga terapier och terapeutisk allians med fokus 
på de tre huvudkomponenterna task, bond och goal har visat på att task var den starkaste 
komponenten gällande en stark allians. Författarna förklarar resultatet genom att konstnärliga 
terapier innefattar en överenskommelse från klientens sida gällande val av metoder i terapin, 
vilket medför att klientens upplevelse av delaktighet gällande task har en positiv inverkan på 
den terapeutiska alliansen. Studien undersökte även om symtomreducering, i detta fall gällande 
depression och ångest, var relaterat till en god terapeutisk allians. Författarna fann att de 
patienter som upplevde mest symtomreducering även var dem som upplevde alliansen som 
positiv. Zubala och Karkou (2015) fann i deras studie att dansterapeuters uppfattning kring 
kriterier för en klient och en dansterapeuts möjlighet att arbeta tillsammans, handlade om en 
gemensam känsla för att arbetet dem emellan kunde fortlöpa.  
 Regev, Chasday och Snir (2016) har studerat konstnärliga terapier och innefattandet av 
aspekten tystnad i terapi. Författarna fann att deltagarnas upplevelse av tystnad inom 
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konstnärliga terapier innefattade tid för bearbetning av inre innehåll och starka känslor. 
Deltagarna upplevde tystnaden som positiv när den inträffade under den kreativa processen, då 
tystnaden möjliggjorde introspektion och utrymme till att bearbeta mentalt innehåll, samt att 
deltagarna kände att de själva hade kontroll över tystnaden inom den kreativa processen. 
Författarna beskrev även hur tystnaden innefattade att terapeuten stundtals intog en passiv roll 
vilket uppfattades som empatiskt av deltagarna, då terapeuten fortfarande var närvarande vilket 
innefattade en känsla av att deltagarna inte var ensamma i deras upplevelse. Edwards (2017) 
beskriver användandet av termen tool (verktyg) inom konstnärliga terapier och betonar 
terapeutens högst väsentliga roll i samverkan med en klient eller en grupp, där terapeuten 
använder sig själv i den terapeutiska processen. Användandet av termen tool implicerar att det 
är en aspekt som vem som helst kan använda, vilket enligt författaren medför en degradering 
av terapeutens kunskap och förbiser terapeutens roll. Författaren förklarar att en av de 
essentiella faktorerna inom konstnärliga terapier är att terapeuten använder sig av sin egen 
kropp och dess perceptuella förståelse i den terapeutiska processen. 

Klientrespons 

 Studier angående klientrespons inom dans- och rörelseterapi innefattar ett särskilt fokus 
på ett förändrat rörelsemönster hos klienten, fördjupad kommunikation genom improvisation 
och lek samt en ökad förståelse för symbolisering. Acolin (2016) beskriver hur fokus på 
förändring inom dans- och rörelseterapi, kan avspeglas i en förändrad rörelsekvalité, där 
klienten själv inte behöver vara medveten om förändringen. Exempel på förändrad 
rörelsekvalité kan enligt författaren vara ökad motorisk rörlighet eller ett ökat rörelsemönster. 
Synen kring samspelet mellan kropp och psyke innefattar att om förändring sker i den ena 
påverkar det andra, vilket innebär att en förändrad rörelsekvalité kan innefatta ett vidgat 
mentalt innehåll, vilket en dansterapeut kan uppmärksamma som en terapeutisk förändring 
enligt författaren. Även Zubala och Karkou (2015) fann i deras studie att dansterapeuters sätt 
att utvärdera den terapeutiska processen innefattade indikatorer på förändring, gällande både 
fysisk och kognitiv flexibilitet hos klienten. Tantia (2012) beskriver att en grundläggande 
aspekt inom dans- och rörelseterapi är authentic movement, vilket beskrivs som en process där 
klientens uppmärksamhet riktas inåt i kroppen, inväntandes en impuls till rörelse. Författaren 
förklarar hur processen innefattar möjligheten att röra sig från det omedvetna till det medvetna, 
detta genom att klienten observerar upplevda sensationer och förnimmelser inom processen.  
 En av grundpelarna inom dans- och rörelseterapi är synen på embodiment (Chaiklin & 
Wengrower, 2016), hur vår emotionella historia lagras i vår muskulatur och vidarebefordras 
genom fysiska uttryck, exempelvis via rörelser eller vår hållning. Icke verbala uttryck i form 
av rörelser och improvisation ses likt yttrande av vårt emotionella inre och att uppmärksamma 
kopplingen mellan emotioner och fysiska uttryck är enligt författarna en del i den läkande 
processen.  
 Chaiklin (2017) beskriver hur kroppen uttrycker känslomässigt innehåll, antingen 
symboliskt eller direkt, och uttrycken kan ske genom muskulär rörelse eller som intrapsykiskt 
innehåll. Detta innehåll, som lyfts fram till det förmedvetna, innefattar gömda minnen. Denna 
företeelse kan inträffa om det finns en närvarande person som är mottagande för den 
information som kommuniceras och som tar emot informationen utan att döma. Stern (2003) 
beskriver hur intoning som ett exempel på omformulering av subjektiva tillstånd, kan förstås 
med hjälp av vitalitetsaffekter. Författaren beskriver, utifrån psykodynamisk utvecklingsteori, 
vitalitetsaffekter som dynamiska känslokvaliteter som upplevs när det exempelvis inträffar en 
förändring i ens känslotillstånd och urskiljer sig därmed från traditionella affektiva uttryck 
såsom glädje och sorg. Abstrakt dans är enligt författaren ett exempel på vitalitetsaffekternas 
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kärnfullhet, då dansen utsöndrar olika sätt att känna och inte explicit ett specifikt 
känsloinnehåll. 
 Enligt Rosén (2004, s.61, ref. i Englund, 2004) utgår dans- och rörelseterapi från en 
individs personliga förutsättningar, där rörelse ses likt en kommunikationsmöjlighet. Den 
kreativa processen inom dans- och rörelseterapi inrymmer sätt att kreativt och lekfullt uttrycka 
det som möjligtvis är svårt att uttrycka verbalt (Chaiklin, 2016, s.5, ref. i Chaiklin & 
Wengrower, 2016). Rörelse genom improvisation inom dans- och rörelseterapi kan generera 
upplevelsen av att det är ett tryggt forum att uttrycka starka och möjligtvis svåra känslor, 
exempelvis ilska (Punkanen et. al., 2014). Young (2017) beskriver hur improvisation och lek 
är grunden till kreativitet och hur en fördjupad kommunikation kan utmynna ur denna kreativa 
process, vilket medför att kreativitet är grunden till att få åtkomst till en individs inre innehåll. 
Klienter som har svårigheter med det lekfulla och kreativa kan bli hjälpta av att få en ökad 
förståelse för symbolisering (Wengrower, 2016, s.24, ref. i Chaiklin & Wengrower, 2016), då 
detta är grunden till den kreativa aspekten i det dansterapeutiska arbetet.  

Det unika med dans- och rörelseterapi 

 Det unika med dans- och rörelseterapi är synen på rörelse som kommunikation samt 
metodens holistiska syn på kropp och psyke. Chaiklin (2017) beskriver hur rörelse kan ses likt 
en övergång från en intrapsykisk upplevelse till kommunikation till den yttre världen. 
Identifiering av rörelsemönster, innefattande kroppsligt minne, har därmed potential att få 
tillgång till möjligtvis avstängd information enligt författaren. Koch och Fuchs (2011) påpekar 
hur icke verbala uttryck innefattar kroppslig kinestetisk feedback gällande exempelvis känslor, 
kognition och våra förnimmelser samt att rörelse i sin tur kan influera kognition och affekter. 
Författarna lyfter därmed vikten av att se kropp och psyke som en helhet. Berrol (2006) anser 
att synen på spegelneurons inverkan i dans- och rörelseterapi bidrar med en holistisk syn på 
kropp och psyke, även Chaiklin (2017) beskriver ur ett helhetsperspektiv hur vår hjärna är en 
del av vår kropp och att alla system i vår kropp påverkar varandra. Dansterapeuten ser därmed 
klienten ur ett helhetsperspektiv gällande dennes olika nivåer av erfarenheter innefattande 
känslor, tankar och motoriska beteenden (Punkanen et. al., 2014). Genom dans- och 
rörelseterapins samverkan mellan kropp och psyke går det att nå en människas 
kommunikationsnivå bortanför den intellektuella genom dess kreativa och konstnärliga 
terapiform (Rosén, 2004, s.60, ref. i Englund, 2004). Metoden inrymmer därmed en läkande 
potential (Acolin, 2016; Chaiklin, 2017; McMurray & Schwartz-Mirman, 2001) då 
terapiformen via dess rörelseuttryck innefattar uttryck av känslor av liv.  
 En av de grundläggande aspekterna inom dans- och rörelseterapi är kinestetisk empati 
(Chaiklin & Wengrower, 2016; Fischman, 2016, s. 33, ref. i Chaiklin & Wengrower, 2016; 
Shim, Johnson, Gasson, Goodill, Jermyn & Bradt, 2017), vilket bidrar med en delad upplevelse 
av att både se och att bli sedd mellan en klient och en dansterapeut. Kinestetisk empati 
(Fischman, 2016, s.33-34, ref. i Chaiklin & Wengrower, 2016) förklaras likt en process som 
sker inom det dansterapeutiska arbetet då dansterapeuten försöker förstå klientens inre värld 
och vad det är klienten upplever. Detta genom ett icke verbalt och verbalt uttryck, integrerat i 
rörelse och dans. Kinestetisk empati innefattar att dansterapeuten är öppen för upplevelser av 
egna inre sensationer då processen är en intersubjektiv upplevelse. Shim et. al., (2017) 
beskriver hur interaktionen i rörelse bidrar på en kroppslig nivå med en känsla av identifikation, 
validering samt acceptans. Författarna har i deras forskning funnit att människor som lever med 
kronisk smärta har påvisats ha stor nytta av aspekten kinestetisk empati inom dans- och 
rörelseterapi. Detta på grund av att smärtans osynliga aspekt, vilket genererar i att människor 
som lever med kronisk smärta har en längtan efter att få känna sig förstådda och validerade i 
deras smärtupplevelse. I dans- och rörelseterapi blir däremot smärtupplevelsen en delad 
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upplevelse med dansterapeuten, vilket bidrar med en läkande effekt. Att få utforska sitt 
rörelsemönster trots smärtan genererade även i ett upptäckande av att klienterna kunde röra sig 
mer än vad dem hade trott och att rörelse i sig kunde reducera smärtan., vilket medförde en 
förändring i både deras emotionella och kognitiva upplevelse av rörelse och smärta (Shim et. 
al., 2017).  
 Ytterligare en unik aspekt inom det dansterapeutiska arbetet är therapeutic movement 
relationship (TMR), vilket är en samverkande process mellan dansterapeuten och klienten 
enligt Young (2017). Processen utvecklas till en delad förståelse med nya sätt att relatera till 
det material som framträder, då TMR möjliggör för dansterapeuten att känna klientens 
emotionella erfarenhet. Författaren beskriver hur processen genomsyras av att dansterapeuten 
och klienten känner tillsammans, till skillnad mot att endast prata eller röra sig tillsammans.  
 Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för dans- och rörelseterapi, detta 
genom dansterapeuters beskrivning av ett dansterapeutiskt arbete. Fokus kommer att ligga på 
följande frågeställningar: 
1) Hur beskriver dansterapeuter tillämpning av teori i det dansterapeutiska arbetet?  
2) Hur beskriver dansterapeuter klientrespons i det dansterapeutiska arbetet? 
3) Hur beskriver dansterapeuter det unika för dans- och rörelseterapi? 

Metod 

Deltagare 

 Denna studie baseras på intervjuer med fyra dansterapeuter. Samtliga deltagare var 
kvinnor med en genomsnittsålder på 55år. Utöver deras profession som dansterapeuter var 
deltagarna legitimerad psykolog, beteendevetare, kroppsterapeut eller danspedagog. Tre av 
deltagarna var även legitimerade psykoterapeuter. Samtliga deltagare var verksamma i Sverige 
och de hade arbetat varierad längd som dansterapeut (M=18.75år) och med r=18år. Deltagarna 
arbetade både i behandlande, förebyggande och i rehabiliterande verksamheter inom områden 
gällande neuropsykologisk problematik, smärtproblematik, patienter med depression samt för 
ökad kroppskännedom och stresshantering. Patientgrupperna innefattade barn, tonåringar, 
unga vuxna, vuxna samt äldre och deltagarna arbetade med patienter individuellt, i grupp, i par 
och med familjer. Urvalet baserades på geografisk tillgänglighet, med undantag för en 
deltagare som kontaktades via kännedom. Samtliga (n=4) intervjupersoner som uppvisade 
intresse för studien rekryterades. Under rekrytering av informanter inträffade ett bortfall av två 
deltagare. En deltagare på grund av sjukdom vid intervjutillfället och den andra deltagaren 
uteslöts på grund av tidsbrist inom ramen för studiens datainsamling. De dansterapeuter som 
tackade nej till medverkan i studien gjorde det på grundval av tidsbrist, uppehåll från yrket, 
sjukdom samt semester.  

Procedur 

 Initialt utformades ett mail av författaren innefattandes en kort förklaring gällande 
studiens syfte, samt en förfrågan om att medverka i studien genom en semistrukturerad intervju. 
Utvalda registrerade dansterapeuter kontaktades från hemsidan Svenska föreningen för 
dansterapi. Innan intervjun påbörjades lämnades ett informerat samtycke (se Bilaga 1) till 
informanten, innefattandes studiens syfte, kontaktuppgifter till handledaren, försäkran om 
informantens anonymitet i studien och information om att deltagandet var frivilligt och när som 
helst kunde avbrytas. Informanten fick skriva under det informerade samtycket innan intervjun 
påbörjades. Intervjuerna genomfördes fördelade under en fyra veckors period och intervjuerna 
ägde rum på önskad plats av informanten. Datainsamlingen innefattade in vivo 
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semistrukturerade intervjuer, baserade på en intervjuguide (se Bilaga 2), med ett tidsspann på 
45 - 60 minuter per intervju. En intervju har ett bortfall på uppskattningsvis 20 minuter på 
grund av tekniskt fel på diktafonen. Samtliga intervjuer spelades in med en diktafon. Den 
semistrukturerad intervjun gav utrymme att ställa önskvärda följdfrågor gällande 
intervjuguidens huvudteman.  
 Valet att inte göra en pilotintervju, att testa frågornas utformning i intervjuguiden, 
grundades på antalet informanter som medverkade i studien. Författaren valde att inkludera 
samtliga informanter som del i studiens resultat, istället för att exkludera en informant till fördel 
för intervjuguidens utformning.  

Material  

 Semistrukturerade intervjuer användes för datainsamling. Intervjuerna baserades på en 
intervjuguide (se Bilaga 2) innefattande bakgrundsfrågor samt fem huvudområden med 
tillhörande underfrågor, samt utrymme för möjliga följdfrågor. Huvudområdena var: 
dansterapins process, teoretiska ramverk, allians, klientrespons på dansterapi samt unika med 
dansterapi. Ytterligare ett huvudområde med intervjufrågor ställdes till de informanter som var 
utbildade psykoterapeuter, detta huvudområde var: Frågor till psykoterapeuter. 
Kompletterande information om deltagarnas ålder inhämtades via mail. Intervjun inleddes med 
en orientering i enlighet med Kvale och Brinkmanns (2014) beskrivning gällande den 
kvalitativa intervjuns uppbyggnad och orienteringen innefattade bland annat förklarande av 
studiens syfte, informerande om att intervjun spelades in samt att författaren frågade om 
informanten hade några frågor. Bakgrundsfrågornas syfte var att inhämta ett underlag till att 
beskriva informanterna i studien och dessa innefattade sex områden. De sex områdena inrymde 
år inom yrket, utbildning, användningsområden för professionen, målgrupp, arbete med 
enskilda klienter eller i grupp samt problembild. Samtliga informanter blev efter intervjuns 
avslut erbjudna att få ta del av den färdiga studien.  

Analys 

 Ljudupptagningen av intervjuerna användes för transkribering av samtliga intervjuer. 
Transkriberingen innefattade ordagrann återgivning av intervjuerna och även gester och 
kroppsuttryck beskrevs i ord. Transkriberingen innefattade sammanlagt 19 111 ord. Den 
kvalitativa analysmetoden som användes var en induktiv tematisk analys (Braun & Clarke, 
2006). Författarna beskriver riktlinjer för tillämpning av tematisk analys genom sex steg. De 
sex stegen innebär att 1) bekanta sig med materialet och försöka finna mönster, 2) skildra de 
initiala koderna, 3) identifiera teman, 4) granska och finna en likhet inom temana, 5) namnge 
teman och 6) slutligen framställa studien och därmed beskriva materialets tillhörighet till 
studiens syfte och frågeställningar (Braun & Clarke, 2006). 
 När transkriberingen var färdigställd läste författaren igenom samtliga intervjuer, 
detta för att bli bekant med materialet och för att få en helhetsbild av materialet. Genom detta 
började arbetet med att finna mönster i materialet och därefter påbörjades kodningen. 
Arbetsgången med koderna fortlöpte genom att författaren initialt kodade intervjumaterialet 
genom att använda koder som låg nära textinnehållet i transkriberingen. Därefter 
sammanställdes en kodlista med samtliga koder. Koder som inte ansågs relevanta och 
upprepande eller liknande koder valdes att inte tas med. Därefter påbörjades arbetet med att 
skapa teman.  
 Utformandet av teman utgick från studiens syfte med de två frågeställningar som 
ingick i den tematiska analysen. Underlaget till studiens frågeställning gällande tillämpning 
av teori valdes att presenteras genom en sammanslagen beskrivning och analyserades därmed 
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inte med tematisk analys. Orsaken till detta var frågans utformning, då författaren ansåg att 
intervjumaterialet belystes bättre genom en sammanslagen beskrivning än vad det skulle ha 
gjort genom tematisk analys. 
 Utifrån skapandet av teman bildades huvud- och underteman. Efter en första 
genomgång av huvud- och underteman, gick författaren igenom arbetet ännu en gång för att 
göra revideringar i bildandet av teman. Denna revidering innefattade att kopplingen mellan 
teman och studiens två frågeställningar utvidgades och innefattade en koppling till terapeut, 
klient och metod. Detta för att få en mer distinkt skiljelinje mellan innebörden av 
huvudteman. Detta gjordes med hjälp av tankekartor för att söka fånga en bredare bild av 
kärnan i de olika temana. Under detta arbete fastställdes och namngavs huvud- och 
underteman. En tabell skapades där huvudteman, underteman samt exempelkoder 
presenterades och går att finna i resultatet (se Tabell 1). Citat valdes att användas i 
presenterandet av resultatet, detta för att understödja och tydliggöra informanternas 
beskrivning gällande temat och därmed dess tillhörighet till studiens syfte och 
frågeställningar. Denna tillämpning av analysmetoden följde Braun och Clarke’s (2006) 
tillvägagångssätt för tematisk analys, innefattandes steg 1–6. 

Etiska överväganden 

 De forskningsetiska principer som är framtagna för humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning har legat till grund för denna studie. Dessa principer innefattar fyra huvudkrav; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet uppfylldes genom att samtliga informanter initialt fick information via 
mail om studiens författare, att studien är ett examensarbete, samt information om studiens 
syfte. Informanterna fick sedan fördjupad information gällande studien vid intervjutillfället 
och hade även möjlighet att ställa frågor. Författaren gick igenom ett Informerat samtycke (se 
Bilaga 1) tillsammans med informanten innan intervjun påbörjades, vilken innefattade 
exempelvis forskarens namn, institutionsanknytning samt kontaktuppgifter till författarens 
handledare. Samtyckeskravet inhämtades genom att informanterna skrev under det 
Informerade samtycket, där det tydligt framgick att deras deltagande i studien var frivillig. 
Det framgick även att dem när som helst kunde avbryta sin medverkan i intervjun utan 
närmare förklaring och utan negativa påföljder. Via mail meddelades information om att 
intervjun uppskattningsvis skulle ta mellan 40-60 minuter och informanterna fick själva 
komma med förslag på tid och plats för intervjun som passade dem. Konfidentialitetskravet 
uppfylldes genom att informanternas uppgifter förvarades på ett tillförlitligt sätt, vilket 
innebar att inga obehöriga kunde ta del av det. Allt material avidentifierades för att i största 
möjliga mån säkerställa informanternas konfidentialitet. Slutligen uppfylldes nyttjandekravet 
genom att arbetsmaterialet endast används i denna studien och inte kommer användas för 
icke-vetenskapliga syften. Arbetsmaterialet kommer även att förstöras efter studiens 
färdigställande.  

Förförståelse 

 Författarens intresse för dans och psykologi ligger till grund för val av ämne till denna 
studie. Författaren har tidigare kommit i kontakt med dans- och rörelseterapi via litteratur och 
har många års erfarenhet av dans och därmed en självupplevd erfarenhet av rörelsens möjliga 
inverkan både fysiskt samt mentalt, dock inte i ett terapeutiskt syfte.  

Resultat 
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 Nedan presenteras studiens resultat genom två huvudteman, vilka är Holistisk 
förändring samt Helhetsperspektiv. Tematiseringen redovisas genom beskrivning av 
underteman och med exempelcitat från informanterna, vilka betecknas DT1 (dansterapeut 1), 
DT2 etc. (se Tabell 2). I början av ett citat betecknas utesluten text som (…) och utesluten text 
mellan meningar betecknas som (….).  

Teori och dess tillämpning 

 Resultatet gällande denna frågeställning besvaras genom en sammanställning av 
informanternas beskrivning av deras tillämpande av teori, med tillhörande aspekter gällande 
allians och användandet av speglingsneuron i det dansterapeutiska arbetet. I Tabell 1 beskrivs 
kort de teorier som informanterna beskrev att de använde sig av i sitt dansterapeutiska arbete. 
Teoriernas huvudfokus har beskrivits utifrån Psykologiguidens (hämtad 2018-03-26) definition 
av teorierna.  
 
Tabell 1 
Informanternas tillämpning av teori och dess huvudfokus 

Tillämpning av teori Teoriernas huvudfokus  

Psykodynamisk teori Utgår från vårt omedvetnas innebörd, i form av tankar och 
minnen, utforskande av ens känsloreaktioner och dess omedvetna 
innebörd.  

Affektfokuserad teori Fokus på känsloreaktioner, affekter och emotionsreglering. Förstå 
innebörden i ex. motstridiga affekter eller känsloreaktioner. 

Accelerated Experiential-Dynamic 
Psychotherapy (AEDP) 

Terapeuten använder sig av intoning av egna känsloreaktioner för 
att komma närmre klientens känsloliv, för att påverka klientens 
bortträngda affekter. 

Beteendeterapi Avser att förändra beteendemönster, ex. förstärkning/utsläckning 
av beteenden, detta för att tillämpa konstruktiva beteendemönster.     

Anknytningsteori Bowlby’s teori om barnets benägenhet att knyta an till en 
närstående person. Utveckling gällande anknytningsmönster. 

 Informanterna uppgav att de arbetade eklektiskt i sitt utövande av dans- och 
rörelseterapi. Samtliga arbetade dock utifrån psykodynamisk teori i grunden, där affektteori 
som en del av psykodynamisk teori, var mest förekommande bland informanterna. En 
informant (DT4) uttryckte tillämpandet av affektteori enligt följande: 

... den [affektteorin] har väldigt mycket fokus på kroppen, sensationer i kroppen och hur 
det känns och vilka kroppsdelar och också vilka byggstenar, som är på nåt sätt 
uppbyggda, byggstenarna i dem olika affekterna liksom och då tänker jag nog lite mer 
på Sterns teori också, Daniel Stern som pratar om liksom tid, form och intensitet. Att 
långt innan vi egentligen har format det kognitiva minnet så har vi förmågan att liksom 
kunna skapa kroppssensationer.... det där utvecklas långt innan vi har en kognition 
liksom på det sättet, det är liksom minnesspår... 

 Valet att tillämpa affektteori beskrevs utifrån informanternas fokus på kroppen och 
kroppsliga sensationer. Affektteori beskrevs som en teori som inte går att frångå i det 
dansterapeutiska arbetet, i och med arbetet med kroppsliga reaktioner och kroppsliga uttryck 
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för att få en fördjupad förståelse. Utöver affektteorin tillämpande en informant (DT4) 
Accelerated Experiential-Dynamic Psychotherapy (AEDP), även det en förgrening inom den 
psykodynamiska teorin: 

...den delen som känns närmst dansterapi är nog AEDP.... som handlar jättemycket om 
neuropsykologi och hur man inte vet, man rör sig väldigt mycket i här och nu och 
omedveten process som inte har så mycket ord, så att den passar väldigt, väldigt väl ihop 
med just dansterapi... 

 Beteendeterapi var ytterligare en teori som tillämpades med förklaringen att dans- och 
rörelseterapi arbetar med klientens beteenden. En informant beskrev hur ett utforskande arbete 
med klienten gällande dennes beteende kunde yttra sig. Klienten kunde exempelvis få prova 
på olika förhållningssätt gällande att ta liten plats till skillnad mot att ta stor plats i det 
dansterapeutiska rummet. Att ta liten plats, genom att röra sig tyst längs rummets väggar, i 
jämförelse med att använda sig av större rörelser och utifrån detta upptäcka hur det kändes 
inom en att ta sig an dessa konträra förhållningssätt. Upptäckandet av hur detta kändes och 
vilket förhållningssätt som klienten oftast tog till i sitt vardagliga liv kunde bli till en grogrund 
till att arbeta med klientens både invanda beteenden samt möjligtvis utforska klientens 
undvikande beteenden.  
 Ytterligare teorier som tillämpandes var stress- och traumateori och anknytningsteori. 
Förståelsen för anknytningsteori betonades som väsentlig och arbetet med teorin beskrevs yttra 
sig i form av gestaltning. Hur informanten tillsammans med klienten kunde arbeta med att 
gestalta antingen anknytningspersoner eller andra människor i klientens liv. Informanten 
beskrev hur arbetet med gestaltning blev både faktiskt samt symboliskt.  
 Vikten av att arbeta här och nu, med det material som uppstod under arbetet, påpekades 
av ett flertal av informanterna. Detta oberoende av val av teoretisk tillämpning. Huvudfokuset 
beskrevs som närvaro i det dansterapeutiska rummet, att kunna fånga upp och arbeta med det 
material som uppstod i den närvarande stunden istället för att anpassa materialet till en specifik 
teori. En informant (DT1) beskrev dennes syn på skiljelinjen mellan teori och praktik gällande 
dans- och rörelseterapi:  
 

...många gånger är de här skillnaderna mer konstruerade än vad de är i verkligheten kan 
jag tycka…. men jag tänker så här att, när man har jobbat länge så blir det mer, alltså 
man blir ju eklektisk bara av ja, allt man har läst, alla influenser man hämtat och egna 
erfarenheter av terapi och så vidare…. det är sällan man följer en teori så här noga, det 
går inte när man väl möter en människa i rummet, utan då ger det sig själv utifrån det 
tänker jag och då är det också beroende på personens kapacitet och förmåga och vad den 
behöver.  

 En informant påpekar hur dans- och rörelseterapi inte arbetar strikt efter en viss teori, 
exempelvis psykodynamisk teori eller kognitiv teori, och att det dansterapeutiska arbetet inte 
följer de indelningar som lärs ut i den akademiska psykologin.Ytterligare en aspekt av 
tillämpning av teori i det dansterapeutiska arbetet var användandet av speglingsneuron, vilket 
lyftes av informanterna. En informant betonade hur dennes förståelse för klienten bottnade i 
spegelneuron, antingen genom att ta in klientens rörelser eller att försöka sätta sig in i klientens 
inre. En informant (DT1) beskrev hur tillämpningen av spegelneuron var bekräftande i mötet 
med en klient genom att informanten och klienten speglade rörelserna och uttrycken: 
 

...kroppsmedvetenhet, grundning, centrering, andning, det här att spegla i rörelse, sådana 
här grundläggande saker, det är otroligt bekräftande. Att få sina rörelser speglade och 



12 
 

  

spegla tillbaka. ...ju mer eller mindre tillgång man har ju mer måste man jobba på den 
här grundläggande nivån... 

 En annan informant beskrev användandet av speglingsneuron genom att spegla en 
klients härbärgerande. Informanten (DT4) betonade att spegling av klientens härbärgerande 
innefattar en bekräftelse för klienten, att det finns utrymme för inre reflektion och att det ska 
få ta sin tid:  

...vi vet också liksom tystnadens innebörd i ett samtal, hur extremt viktigt det är att få lov 
att begrunda någonting i sig själv, att man inte ideligen måste spotta ur sig saker, utan att 
det finns ett utrymme att också härbärgera i sig själv och att se att det är okej för att den 
andre gör det, så att man speglar ju härbärgerandet samtidigt och det är ju en väldigt 
viktig aspekt, att ge varandra ett utrymme i det inre.  

 Utöver teoretisk tillämpning samtalade informanterna om allians i mötet med en 
klient. Samtliga informanter beskrev utvecklandet av en stödjande allians som en 
utgångspunkt i dans- och rörelseterapi och hur arbetet med en god allians lägger grunden till 
fortsatt arbete med en klient. En god allians beskrevs av informanterna som trygg och 
tillitsfull, med en bra anknytning till informanten. Upplevelsen av alliansarbetet kunde enligt 
några av informanterna bli väldigt tydligt i det dansterapeutiska arbetet, då alliansarbetet 
skedde genom en kroppsmedvetenhet där upplevelsen av alliansen var just en 
kroppsförnimmelse. En informant (DT3) uttrycker: 
 

...det som underlättar är ju att man har med sig kroppen och att man använder 
kroppsmedvetenheten och kroppsupplevelsen väldigt mycket i alliansbygget och det är 
ju det som alliansbygget är, en kroppsupplevelse, en kroppsförnimmelse, en känsla av att 
känna sig trygg och det blir väldigt tydligt i det dansterapeutiska arbetet.   

 Den icke verbala aspekten i det dansterapeutiska arbetet lyftes även upp av 
informanterna gällande alliansarbetet. Detta genom att arbetet innefattade att kroppsligt ge 
form åt ens inre via rörelser och uttryck, oavsett om arbetet skedde i samskapande med 
informanten eller om det rörde sig om inre processarbete hos klienten. För att detta arbete skulle 
kunna äga rum behövde det föregås av tillit och en bra anknytning till informanten. En 
informant beskrev hur det initiala alliansskapandet innefattade att klienten kände sig mottagen 
i det dansterapeutiska arbetet genom att denne blev bemött av informanten på kroppsnivå. Detta 
då det kroppsliga mottagandet initierade till en känsla av förtroende för informanten. Att 
uppvisa ett öppet och nyfiket utforskande gentemot klienten, påpekade en informant som 
viktigt gällande utvecklandet av en stödjande allians. Det nyfikna utforskandet innefattade 
lyhördhet från informanten, en trygg känsla kring att utforskandet ledde någonstans för klienten 
samt praktisk information kring möjligheten att gå i terapi vilket var sammanlänkat med 
känslan av att våga öppna upp sig. En informant (DT2) uttrycker:  
 

...att jag är lyhörd och inkännande och att personen i fråga känner att här finns det 
någonting, här finns det en person som vill mig väl, vill knyta an och att den också känner 
att det finns möjlighet att gå här en tid. Många vill ju inte knyta an, utan de vill ju veta 
hur länge kan jag gå här innan man vågar liksom öppna sig... 

 Professionen som dansterapeut beskrevs, av de informanter som är utbildade 
psykoterapeuter, innefatta en värdefull kunskap som de hade stor nytta av i deras profession 
som psykoterapeut i terapiformer baserade på samtal. En informant ansåg att den kunskapen 
innefattade användandet av kroppen både i mötet och i alliansbyggandet och att 
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samtalsbaserade terapier kan lära mycket från dansterapeuter. Ytterligare en informant 
uttryckte att kunskapen innefattade ett kroppsligt fokus som gjorde det möjligt att iaktta och 
uppmärksamma exempelvis spänningar eller signaler i klientens kropp medan denne sitter i 
terapistolen. Informanten beskrev den fördjupade kunskapen om kroppens förmedling av 
exempelvis spänningar eller signaler, som behjälpligt i det terapeutiska arbetet. Då detta 
indikerade att det skedde någonting i klientens fysiska kropp samt var en indikation på att det 
hände något i klientens inre.  

Holistisk förändring 

 Huvudtemat Holistisk förändring innefattar undertemana Intrapsykiskt och 
Interpersonellt samt tillhörande exempelkoder (se Tabell 2).  
 
Tabell 2 
 
Huvudteman, underteman och exempelkoder 

Huvudteman Underteman Exempel på koder 

Holistisk förändring  Intrapsykiskt Ökad Jag styrka  
Ökad kroppskännedom 
Kreativitet 
Vitalitet 
Icke Verbal förståelse 

Interpersonellt Öppenhet  
Samverkan 

Helhetsperspektiv Klientuttryck Ord 
Rörelse 
Lek 

 Terapeut som meddansare 
 Ord 
 Rörelse 
 Lek 

 

 Detta huvudtema ämnar att lyfta informanternas beskrivningar av upplevd 
klientrespons i det dansterapeutiska arbetet, med fokus på förändringsfaktorer. Huvudtemat 
genomsyras av informanternas övergripande samstämmighet gällande en klients 
förändringsprocess. Denna process innefattade både en intrapsykisk faktor hos klienten samt 
en interpersonell faktor i samverkande med dansterapeuten.  
 Intrapsykiskt. Detta undertema innefattar informanternas beskrivning av en upplevd 
förändring som sker inom klienten. En upplevelse som initialt inte behövde vara medveten hos 
klienten, men som informanterna kunde bevittna genom en förändring i klientens uttryckssätt. 
Detta kunde synliggöras för informanterna genom att klienten exempelvis gav uttryck för en 
stärkt självkänsla eller förstärkt självförtroende. En informant beskrev att upptäckandet av ett 
förstärkt inre hos en klient även visade på en jag styrka, att uttryckandet av en stärkt självkänsla 
eller förstärkt självförtroende var jag stärkande i sig för klienten. Att informanten kunde få syn 
på och identifiera denna förstärkta jag styrka bidrog med värdefull information om att klienten 
var inne i en förändringsprocess.  
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 Informanterna beskrev att upptäckandet av klientens reglering inifrån var en indikator 
på att klienten gick igenom en inre förändringsprocess. Detta innebar att klienten hade börjat 
vidga sin rörelserepertoar från att vara mer beroende av att bli styrd av exempelvis informanten 
eller musiken, till att använda sig av en rörelserepertoar som beskrevs komma inifrån. En 
informant beskrev vikten av grundning, att klienten inledningsvis arbetade med förmågan att 
känna kontakten med fötterna mot golvet och att denne kunde sträcka ut sin kropp och därmed 
ta ut en rörelse. Även vikten av att finna en andning som gick hela vägen ner till magen 
betonades. Arbetet med grundning blev till en plattform för att kunna arbeta med klientens 
rörelsematerial. Informanternas upptäckande av klientens utökade kontakt med kroppen, 
exempelvis genom utökad dynamik i rörelser och en utökad rörelserepertoar, visade på en ökad 
kroppskännedom hos klienten. Denna övergång från att röra sig på grundval av yttre stimuli 
till att den blev mer inkännande och därmed rörde sig utifrån inre stimuli, beskrev 
informanterna likt tecken på förändring. Informanterna beskrev även detta upptäckande av inre 
stimuli likt ett nyfiket utforskande, där klientens ökade nyfikenhet avspeglades i fördjupade 
rörelser, med en vilja att upptäcka dennes nyfunna inre värld. En informant (DT1) uttryckte 
följande: 
 

Jobba med kinesfären, alltså det här egna personliga rörelseutrymmet, att du har det här 
utrymmet, att du liksom kan fylla det själv.… att komma till att faktiskt kunna uttrycka 
det man känner på insidan i det yttre med hjälp av sin egen kropp.  

 En informant beskrev hur ett upprepat rörelsemönster hos klienten kunde vara tecken 
på motstånd till att släppa fram sitt autentiska rörelsemönster och därmed ett motstånd 
gentemot förändring. Informanten ansåg att när en klient överkom ett sådant motstånd var det 
möjligt att gå vidare från det upprepade materialet och släppa fram det kroppen ville förmedla. 
En annan informant samtalade kring ökad kroppskännedom genom uttryckandet av vitalitet. 
Informanten (DT3) beskrev hur det dansterapeutiska arbetet kunde väcka vitalitet: 
 

…dels så berör man ju det här vitalitetseffekten i mötet och i den kroppsliga rörelsen, så 
är man i rörelse, man är vid liv, om man tänker att rörelse är liv, utan rörelse inget liv. Så 
då stärker man ju liksom livsgnistan…. det här med vitalitetseffekten, att faktiskt stå på 
golvet, eller ja man kan ju sitta också, men att vara på golvet och att låta kroppen få prata 
fullt ut och att använda den konstnärliga processen i gestaltandet.  

 Informanten betonade även hur detta kunde vara verksamt för en suicidal klient, att 
klienten genom den väckta vitaliteten fick kontakt med sitt inre och kände att denne var levande 
vilket enligt informanten stärkte livsgnistan: 
 

..även dem som är suicidala, förutsatt att man är på avdelning och man har stöd runt 
omkring sig, så kan man faktiskt ha nytta av dansterapi och det kan till och med vara så 
att man hittar rörelsevitaliteten och upptäcker att man faktiskt är levande.... annars brukar 
det vara ett exklusionskriterium men för mig är det inte det, utan för mig kan det till och 
med vara att ja, där kanske det till och med behövs mest.  

 Interpersonellt. Detta undertema inrymmer samverkan mellan klienten och 
informanten samt en öppenhet från klientens sida gentemot informanten. Informantens 
upptäckande av en förändrad samverkan samt en förändrad öppenhet var båda indikatorer på 
en förändringsprocess hos klienten. Samtliga informanter uttryckte att tecken på förändring hos 
klienten innefattade någon form av förändrat samspel gentemot informanten. En informant 
(DT2) uttryckte det:  



15 
 

  

..det första jag tänker på är förändring, att det är nånting som förändras i samspelet till 
mig som terapeut…. det synligaste, så att säga direkt i rummet, blir nog att det är en 
förändring i rörelsekvalité. 

 Informanterna beskrev hur användandet av ett symboliskt rörelseuttryck kunde 
innefatta en övergång från ett kontrollerat rörelsemönster hos klienten till ett mer autentiskt 
rörelsemönster. En informant beskrev hur denne, genom upptäckandet av en förändrad 
samverkan med en klient, nästan kunde känna när klienten rörde sig inifrån sig själv, istället 
för att klienten använde sig av ett kontrollerat rörelsemönster. En informant (DT3) beskrev hur 
klientens inre förnimmelser kunde få en kroppslig form genom samverkan med informanten i 
det dansterapeutiska arbetet. Den inre förnimmelsen kunde därmed bli meningsbärande och 
betydande för klientens förändringsprocess: 

…i och med att man jobbar med rörelse så lyfter man ju ur kroppen, kanske den inre 
förnimmelsen som inte är synlig, men den inre förnimmelsen lyfts ur och får en form 
som man kan göra synlig och så fort man har gjort det där, som man går och bär på som 
inte är synlig, som kanske ibland ligger där och brusar och vi vet inte riktigt vad det är, 
men vi känner att det är något. Det är ju liksom någonting som blir medvetet och tydligt 
och som får en form, via dansterapijobbet.  

 En annan informant beskrev hur klienten och informanten i samverkan kunde föra 
dialoger i fantasin med olika kroppsdelar, exempelvis mellan en mer högljudd kroppsdel och 
en mer bortglömd kroppsdel. Detta genom att tillsammans kunna utforska hur det blev för 
klienten om en kroppsdel fick lov att ge sig till känna eller att dominera. Informanten beskrev 
att den kreativa samverkande processen gav utrymme till en utökad och förändrad 
kroppsmedvetenhet för klienten.  

Helhetsperspektiv  

 Det andra huvudtemat var Helhetsperspektiv, vilket innefattar undertemana 
Klientuttryck och Terapeut som meddansare. Temat ämnade att lyfta de aspekter av dans- och 
rörelseterapi som informanterna beskrev som unikt med metoden.  

 Klientuttryck. Detta undertema inrymmer informanternas beskrivningar av vad de 
ansåg var det unika med klientuttryck inom dans- och rörelseterapi. Informanterna lyfte en 
genomgående beskrivning gällande metodens åtskilliga uttryckssätt, att metoden generade till 
uttryck via både ord, rörelse och lek vilket medförde att interventionerna även skedde i rörelse 
och i ord. Klientens lekfullhet användes likt ett verktyg till fördjupad förståelse, där 
kreativiteten och skapandet i sig blev till uttryck för det inre. En informant påpekade hur vissa 
klienter uttryckte att de hade sökt sig till just dans- och rörelseterapi på grund av att de fann ett 
uttryck i skapandet, vilket exempelvis kunde vara att måla eller att teckna, och att de hade en 
nyfikenhet kring vad skapandet kunde generera i. Informanterna beskrev även hur klientens 
uttryckssätt utmynnades såväl verbalt som icke verbalt i samspel med dansterapeuten, detta 
genom användandet av klientens kropp, känsla, tanke och beteende vilket informanterna 
betonade som unikt för dans- och rörelseterapi. En informant (DT3) uttryckte: 

 
...det unika med dansterapi är att vi använder kroppen, vi använder känslan, vi använder 
tanken och vi använder vårt beteende i samspelet, i rörelsesamspelet och i det icke 
verbala samspelet med terapeuten... 

 Användandet av rörelse och lek för att åstadkomma fördjupad förståelse i det 
dansterapeutiska arbetet ansåg en informant var ett särskilt användbart uttryckssätt för klienter 
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som hade svårigheter med det talade språket. Informanten betonade hur vissa klienter hade 
svårt att sätta ord på sitt inre och där tillgången till rörelse och lek kunde bli till en inkörsport 
till ett uttryckande. Informant (DT4) uttryckte:  

...de som kanske har svårt med talat språk generellt som ja, kanske inte kan prata eller 
inte har pratat på ett bra tag, eller aldrig har lärt sig eller möjligen talar ett helt annat 
språk... 

 I motsatt till detta synsätt påpekade informanterna att det fanns klienter som använde 
sig av ord och det talade språket likt ett försvar. Informanterna beskrev hur det kroppsliga 
utforskandet av klientens inre övergick till ett överintellektuellt samtal. Informanterna 
förklarade vikten av att klienten inte fastnade i en berättelse utan att denne även hade kontakt 
inåt till det kroppsliga utforskandet. En informant (DT4) beskrev användandet av ord: 

 ...jag tror att vi har kanske en tendens att använda samtalet mer på ett sätt att 
kommunicera och vi ska göra oss förstådda och kanske att vi inte förhåller oss till språket 
som om vi skrev en diktsamling tillsammans, utan mer att vi ska kommunicera och 
avlägga någon form av rapport.... mer än ett poetiskt uttryck och dansen har en ganska 
stor del av kreativitet…  

 Terapeut som meddansare. Utifrån informanternas beskrivningar uttrycktes en 
samstämmighet gällande terapeutens roll i det dansterapeutiska arbetet och beskrivningarna 
rörde terapeutens roll som meddansare och medskapare i relation till klienten. En informant 
beskrev hur detta uttryckte sig på olika sätt, men ett sätt kunde vara att informanten fick inta 
en roll som modell i förhållande till klienten. Informanten beskrev exempelvis att en klient som 
led av depression kunde ha en nedsatt initiativförmåga till rörelse, vilket innebar att 
informanten fick förmedla ingångar till rörelse genom att vara modell till hur rörelse kunde 
utformas och uttryckas. Detta innebar därmed att informanten fick vara meddansare med 
klienten. Ytterligare beskrivningar om att vara medskapare innefattade informanternas 
beskrivningar av att de lånade ut sin kropp i det dansterapeutiska arbetet. Genom att skapa 
tillsammans med klienten innebar det att försöka fördjupa förståelsen för klientens närvaro i 
rummet, att göra en typ av kroppsinventering, vilket medförde att bekanta sig med klientens 
både kroppsliga samt inre närvaro. En informant (DT4) beskrev hur arbetet med en 
kroppsinventering kunde yttra sig och hur det blev en plattform till att försöka få en förståelse 
för klientens inre upplevelse: 

...jag går ofta med dem och då kanske de säger något om att fötterna känns vingliga och 
då går jag också där och försöker känna i mina fötter, ur skulle det vara om mina fötter 
kändes vingliga, hur känns det, hur skulle det vara. Och sen kanske vi går vidare till 
magen och då kanske de säger att det känns stelt och så, då går jag där och så har jag 
fokus på min mage och hur skulle det vara om jag kände mig stel i magen, hur påverkar 
det mig. Också går man vidare så där, då får jag en form av inre upplevelse som möjligen 
speglar, eller har någonting med, jag försöker sätta mig in i hur det kan vara för den här 
patienten som jag har i rummet, och delvis kanske jag förstår och delvis kanske jag inte 
förstår…  

 Ytterligare en informant beskrev utlånandet av sin egen kropp likt ett verktyg som 
kunde hjälpa klienten. Utlånandet kunde exempelvis innebära att fylla rummet med känsla, 
motivation och liv. Arbetet krävde enligt informanten mycket av dennes närvaro i rummet, att 
gå in i arbetet både mentalt och fysiskt samt att denne verkligen befann sig i närvaro till 
klienten. Detta medskapande innebar en aspekt av inkännande av klienten i sin egen kropp och 
att skapa tillsammans En informant (DT4) uttryckte: 
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...det är också trygghetsskapande för patienten, att terapeuten är där på nåt sätt, det vill 
säga det är uppenbart samskapande på ett helt annat sätt kanske än när man sitter och 
pratar, där ofta en pratar åt gången. Men på golvet rör vi oss båda samtidigt, ja.  

 En informant beskrev hur detta samskapande kunde innebära att snabbare komma förbi 
klientens försvar, att känslan av att arbeta tillsammans inte bara mentalt utan även fysiskt 
generade i en känsla av samhörighet som bidrog med trygghet. Informanten beskrev att arbetet 
att komma förbi klientens försvar innebar att det var enklare att arbeta med närhet med klienten. 
En informant uttryckte hur samskapandet även innebar att själv närma sig och utmana sitt 
spektrum av affekter. Att samskapandet innefattade ett affektutforskande för informanten, 
genererade i att toleransen för de egna affekterna ökade. 
 Samtliga informanter beskrev även hur det dansterapeutiska arbetet innefattade att 
utforskande leka tillsammans med klienten. En informant uttryckte hur medskapandet och 
leken innefattade en ovisshet där denne inte visste i förväg vad som skulle ske i leken. 
Ovissheten påtalades som rolig och spännande av informanterna, samtidigt som den kunde 
uppfattas som oförutsägbar och outforskad. En informant (DT4) uttryckte: 

När man leker så vet man ju inte riktigt vad som kommer att hända.… Det är både det 
som är roligt och det som är lite läskigt…  

 Ytterligare en informant beskrev det samskapande arbetet med lek tillsammans med 
klienten. Informanten betonade hur den dansterapeutiska leken och kreativiteten innefattade en 
läkande effekt för klienten. Informanten (DT3) uttryckte: 

…den här lekfullheten och kreativiteten är så extremt läkande i sig.... om man kan hitta 
ett sätt att leka tillsammans…  

Diskussion 

 Syftet med den här studien var att få en ökad förståelse för det dansterapeutiska arbetet 
inom dans- och rörelseterapi, detta genom beskrivning av det dansterapeutiska arbetet med ett 
särskilt fokus på tillämpning av teori, klientrespons samt det unika med dans- och rörelseterapi. 
Resultatet visar att informanternas tillämpning av teori var eklektisk, i och med tillämpningen 
av olika integrerade teorier, samtliga arbetade dock utifrån psykodynamisk teori i grunden. 
Vikten av terapeutisk närvaro i rummet och att arbeta med det material som uppstod betonades 
som väsentligt. Resultatet visade även på informanternas samstämmighet gällande ett förändrat 
rörelsemönster som tecken på en förändringsprocess och hur detta sågs utifrån en holistisk syn 
gällande kropp och psyke. Hur förändring i ett fysiskt rörelsemönster även kunde innefatta en 
kognitiv förändring. Gällande det unika med dans- och rörelseterapi innefattade resultatet 
informanternas syn på metodens olika uttryckssätt genom ord, rörelse och lek. 

Teori och dess tillämpning  

 Resultatet gällande tillämpning av teori visar att informanterna tillämpar i grunden 
psykodynamisk teori och dess förgreningar i det dansterapeutiska arbetet, vilket går i linje 
med hur Thelin (2008) beskriver att dans- och rörelseterapi baseras på psykoterapeutisk teori 
förankrad i psykodynamisk teori. Rosén (2004, s.64, ref. i Englund, 2004) förklarar även hur 
det dansterapeutiska arbetet kan jämföras med ett psykoanalytiskt arbete, då det omedvetna 
innehållet eftersträvas att göra medvetet. Utöver tillämpningen av psykodynamisk grund 
tillämpade informanterna teori eklektiskt med varierande terapeutiska inslag vilket går att 
förstå utifrån åsikterna som lyftes i översikten av Capello (2006) från American Dance 
Therapy Association, gällande dans- och rörelseterapins avsaknad av både en enhetlig 
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definition, samt ett enhetligt teoretiskt ramverk. Koch och Bräuninger (2006) lyfte även i sin 
översikt av the Second International Research Colloquium in Dance Therapy hur en av dans- 
och röreterapins utmaningar innefattade att definiera de unika psykoterapeutiska inslagen 
inom metoden. Young (2012) påpekar hur det dansterapeutiska arbetet innefattar många olika 
tekniker. Capello (2006) presenterade åsikter gällande metodens tillgänglighet avseende 
kulturella skillnader och hur en standardiserad behandlingsmodell för dans- och rörelseterapi 
eventuellt inte är möjlig. Avsaknaden av ett enhetligt teoretiskt ramverk inom dans- och 
rörelseterapi kan tolkas som både en svaghet och en styrka för metoden. Svagheten innefattar 
att det dansterapeutiska arbetet till stor del utformas genom individuella val gällande 
psykoterapeutiska inslag inom metoden. Dans- och rörelseterapi skiljer sig därmed från de 
traditionella psykoterapimetoderna såsom Kognitiv Beteendeterapi och Psykodynamisk 
terapi, då dessa metoder innehar tydliga definitioner och tekniker. Styrkan kan tolkas vara 
metodens innefattande av en mängd olika tekniker och därmed en valmöjlighet för 
dansterapeuten att anpassa det dansterapeutiska arbetet gentemot de klienter de möter. 
Metodens varierande psykoterapeutiska inslag kan därmed ses likt en styrka, på grundval av 
dess mångsidighet. 
 Informanternas tillämpning av eklektisk teori innefattar exempelvis användandet av 
teorin AEDP på grund av dess omedvetna process, vilket överensstämmer med hur Blum 
(2015) beskriver att AEDP är integrerad i den dansterapeutiska tekniken embodied mirroring, 
Enligt författaren innefattar tekniken att dansterapeuten härmar klientens rörelser för att 
därigenom väcka egna kroppssensationer som kan bidra med förståelse för klientens 
upplevda känslor. Ytterligare teorier som användes av informanterna var anknytningsteori 
vilket Thelin (2008) beskriver är en av de teorier som dans- och rörelseterapi baseras på och 
Zubala och Karkou (2015) har i sin studie kunnat påvisa tillämpandet av anknytningsteori i 
det dansterapeutiska arbetet. 
 Resultatet visade även på informanternas betoning av att arbeta här och nu i det 
dansterapeutiska arbetet, oberoende av teoretisk tillämpning. Informanterna beskrev hur 
huvudfokuset riktades mot närvaro i det dansterapeutiska rummet och att arbeta med det 
material som uppstod i relation till klienten. Edward (2017) problematiserar termen tool 
(verktyg) inom konstnärliga terapier och betonar hur användandet av terapeutens egen kropp 
och dess perceptuella förståelse i den terapeutiska processen är en essentiell faktor. 
Författaren anser att användandet av termen tool generar i en degradering av terapeutens 
kunskap och förbiser terapeutens roll. Koch och Bräuninger (2006) lyfter i deras översikt 
åsikter angående evidensbaserad forskning gällande randomiserade studier inom dans- och 
rörelseterapi och hur denna typ av forskning anses mindre lämplig för beteendevetenskap på 
grundval av dess exkluderande syn på den intersubjektiva relationen som uppstår mellan en 
terapeut och klient. Informanternas betoning av att arbeta med det material som uppstår i det 
dansterapeutiska rummet går att förstå utifrån ovan beskrivningar gällande relationen 
dansterapeut och klient emellan och vad relationen har möjlighet att tillföra i det 
dansterapeutiska arbetet. Vidare forskning gällande interaktionens väsentliga roll kan därmed 
tillföra förståelse och stärka den intersubjektiva terapeutiska rollen inom konstnärliga 
terapiformer, såsom dans- och rörelseterapi. 
 En intressant aspekt som framkom i resultatet är informanternas användning av 
speglingsneuron i det dansterapeutiska arbetet, vilket Berrol (2016) beskriver är en av 
huvudfaktorerna i den dansterapeutiska processen. Informanterna beskrev att arbetet med 
spegling innefattade att fysiskt ta in klientens rörelser samt att försöka sätta sig in i klientens 
inre vilket går i linje med hur Bauer (2007) förklarar att arbetet med spegling innefattar att 
terapeuten får en inre simulering, en typ av spegelbild av klienten, som innefattar en 
fördjupad förståelse. Författaren förklarar vidare hur imiterandet av en iakttagen handling 
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innefattar den starkaste avfyrningen av speglingsneuron. Bauer (2007) påpekar dock hur vårt 
spegelsystem kan vilseleda oss och lyfter vikten av kritisk reflektion. En informant betonade 
hur spegling av grundläggande aspekter såsom andning, grundning och centrering är 
väsentligt i det dansterapeutiska arbetet, då det både har en bekräftande verkan för klienten 
samt har möjligheten att bidra med fördjupad förståelse. Acolin (2016) problematiserar hur 
några av dans- och rörelseterapins kärnaspekter, exempelvis grundning och spegling, 
innefattar en specifik definition inom metoden medan övriga terapiområden använder andra 
definitioner för att benämna liknande aspekter. Författaren anser att dessa aspekter skulle 
gynnas av ett gemensamt språk, då detta även inrymmer en gemensam förståelse.  
 Intressant är att utifrån ovan beskrivning går det att utläsa att spegling, som en 
kärnaspekt inom dans- och rörelseterapi, innefattar en specifik definition inom metoden men 
innefattar däremot en avsaknad av ett gemensamt språk med övriga terapiområden. Detta är 
ytterligare ett exempel, utöver dess avsaknad av ett enhetligt teoretiskt ramverk, där det 
saknas en enhällig förståelse och i detta fall ett gemensamt språk, vilket kan inneha 
möjligheten att förmedla en fördjupad förståelse för metoden. Författaren anser att det 
dansterapeutiska arbetet har möjlighet att stärkas genom en utökad förståelse för metoden och 
dess kärnaspekter. 
 Ytterligare en aspekt som framkom angående spegling var en informants beskrivning 
gällande spegling av en klients härbärgerande, att låta klienten begrunda någonting i sig själv 
i tystnad och genom det speglade härbärgerandet innefattade det en bekräftelse av att det var 
okej att ge varandra ett utrymme i det inre. Forskning (Regev, Chasday & Snir, 2016) kring 
tystnad inom konstnärliga terapier påvisar hur tystnad uppfattades som positiv om den 
uppstår under en kreativ process, då tystnaden möjliggör introspektion och utrymme till att 
bearbeta mentalt innehåll. Författarna förklarar hur terapeutens intagande av en passiv men 
ändå närvarande roll upplevs som empatiskt. Tystnaden inom dans- och rörelseterapi kan ses 
likt en styrka för metoden, hur metodens kreativa process inrymmer möjligheten till 
introspektion på ett mer tillåtande sätt än vad möjligtvis en mer traditionell samtalsterapi kan 
erbjuda. Detta på grund av samtalets sedvanliga turtagande i den verbala kommunikationen, 
där längre stunder av tystnad möjligtvis kan upplevas påfrestande. 
 Vidare innefattade resultatet informanternas beskrivning av utvecklandet av en 
stödjande allians som en utgångspunkt i det dansterapeutiska arbetet, vilket finns 
representerat i forskning genom en studie av Zubala och Karkou (2015). Författarna förklarar 
hur möjligheten för en dansterapeut och en klient att kunna arbeta tillsammans grundar sig i 
en gemensam känsla för att arbetet dem emellan kan fortlöpa. Forskning gällande 
konstnärliga terapier och terapeutisk allians från Heynen et al., (2017) visar även på att en 
överenskommelse med klienten gällande val av metoder i terapin medför en upplevelse av 
delaktighet, vilket har en positiv inverkan på den terapeutiska alliansen. Av vikt är även att 
det finns en gemensam tro på den terapeutiska processen samt att målet är fördjupad 
förståelse (Blum, 2015). Vikten av att bemöta en klient på kroppsnivå betonades av 
informanterna som grunden för alliansskapandet, då det kroppsliga mottagandet innefattar en 
känsla av förtroende för informanten. Detta går att likna vid hur Young (2017) förklarar att 
dansterapeutens rörelserespons bjuder in klienten till en delad närvaro, vilket medverkar till 
en stödjande och accepterande känsla för klienten. Den icke verbala aspekten betonades även 
av informanterna, hur det icke verbala materialet behöver föregås av tillit och trygghet för att 
en klient ska kunna ta sig an arbetet att kroppsligt ge form åt ens intrapsykiska innehåll via 
rörelser och uttryck. Detta överensstämmer med hur Heynen et al., (2017) beskriver att den 
icke verbala dimensionen inom konstnärliga terapier bidrar till en stark terapeutisk allians 
genom dess uppmuntran till rörelse och lek. Det går även i linje med Punkanen’s et al., 
(2014) forskning kring det kreativa användandet av rörelser, som inom dans- och 
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rörelseterapi ses likt en essentiell faktor för den terapeutiska alliansen. En informant uttryckte 
att utvecklandet av en stödjande allians föregås av ett öppet och nyfiket utforskande från 
informantens sida, vilket innefattar exempelvis en trygg känsla för klienten kring att 
utforskandet leder någonstans. Denna samstämmighet mellan teoretisk bakgrund och 
informanternas beskrivning gällande arbetet med en stödjande allians, går att förstås genom 
dans- och rörelseterapins psykoterapeutiska grund. Thelin (2008) påpekar hur mötet som 
uppstår mellan en dansterapeut och klient är lika central inom dans- och rörelseterapi som 
den är inom övrig psykoterapi. Detta understryker informanternas syn på utvecklandet av en 
stödjande allians som en utgångspunkt för fortsatt arbete inom det dansterapeutiska arbetet.  

Holistisk förändring  

 Resultatet gällande holistisk förändring visar på informanternas beskrivningar av en 
upplevd inre förändringsprocess hos klienten, detta genom uppmärksammandet av ett 
förändrat rörelsemönster och Acolin (2016) förklarar hur en klients förändringsprocess kan 
avspeglas i en förändrad rörelsekvalité. Enligt författaren behöver inte processen vara 
medveten av klienten, då samspelet mellan kropp och psyke innefattar att ett förändrat 
rörelsemönster även kan innefatta ett vidgat mentalt innehåll. Detta överensstämmer med hur 
Chaiklin och Wengrower (2016) förklarar embodiment, hur vår emotionella historia lagras i 
vår muskulatur och vidarebefordras genom fysiska uttryck, via exempelvis rörelser. I en 
studie av Zubala och Karkou (2015) påvisas det hur dansterapeuters sätt att utvärdera den 
terapeutiska processen innefattar indikatorer på förändring, gällande både fysisk och kognitiv 
flexibilitet hos en klient. 
 Informanternas beskrivning av en förändrad samverkan dansterapeut och klient 
emellan var ytterligare ett resultat gällande klientens förändringsprocess. Denna process 
kunde generera i en övergång från ett kontrollerat rörelsemönster till ett mer autentiskt 
rörelsemönster. En informant uttryckte hur det nästan gick att känna när en klient rörde sig 
inifrån sig själv, vilket går att förstå utifrån Tantia’s (2012) förklaring gällande dans- och 
rörelseterapins grundläggande aspekt authentic movement. Författaren beskriver det likt en 
process där klientens uppmärksamhet riktas inåt i kroppen och genom att observera och 
uppleva ens sensationer och förnimmelser kan ens rörelser arbeta sig framåt från det 
omedvetna till det medvetna. Chaiklin (2017) påpekar hur kroppen förmedlar symboliskt 
känslomässigt innehåll som har möjligheten att innefatta gömda minnen och att denna 
symboliska process kan äga rum om det finns en närvarande person som är mottagande för 
den förmedlade informationen. 
 Informantens beskrivning av att känna när en klient rör sig inifrån i förhållande till 
teorins beskrivning av en mottagande person för att möjliggöra processen av klientens 
förmedling av symboliskt innehåll, betonar dansterapeutens unika kunskap (Acolin, 2016) om 
kroppen och hur dansterapeuter, genom teori och erfarenhetsbaserad kunskap, kan navigera 
och tolka aspekter gällande embodiment. Vissa av informanterna benämnde klientens 
förändringsprocess som en övergång från ett kontrollerat rörelsemönster till ett autentiskt 
rörelsemönster, men ingen av informanterna benämnde uttryckligen begreppet embodiment. 
Vissa av informanterna beskrev synen kring kropp och psyke som en helhet och den 
tillhörande symboliska processen i det dansterapeutiska arbetet, vilket författaren kan tolka 
likt användning av begreppet. Acolin (2016) betonar hur dans- och rörelseterapi innefattar ett 
flertal förklaringsmodeller gällande metodens teoretiska utgångspunkter, varav embodiment 
är en av dessa. Detta kan antas vara en förklaring till att informanterna inte uttryckligen 
nämnde begreppet embodiment.  
 En informant beskrev hur uttryckande av vitalitet kunde vara ett exempel på ökad 
kroppskännedom hos klienten. Informanten betonade hur rörelsevitalitet, där rörelse kan ses 
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likt en symbol för liv, kan vara särskilt verksam för en suicidal klient. Att denne upptäcker en 
rörelsevitalitet som genererar i en känsla av liv, vilket kan stärka livsgnistan. Detta går att 
förstå utifrån Sterns (2003) beskrivning av vitalitetsaffekter, att det är dynamiska 
känslokvaliteter som upplevs när det sker en förändring i ens känslotillstånd. Acolin (2016) 
påpekar att det förekommer avsaknad av evidens inom dans- och rörelseterapi för begreppet 
vitalitet inom rörelse. Med detta i beaktande kan dans- och rörelseterapins möjliga inverkan 
på vitalitetsaffekter lyftas fram som en intressant aspekt. Hur synen på rörelse, som en 
symbol för liv, även kan medverka till en känsla av liv. Vitalitetsaffekternas inverkan kan 
därmed tolkas som en särskilt intressant aspekt för suicidala klienter, då återuppväckandet av 
känslan av liv i detta fall sker genom rörelse, vilket traditionella samtalsterapier inte har 
tillgång till i samma utsträckning.  

Helhetsperspektiv  

 Resultatet gällande helhetsperspektiv inrymde informanternas beskrivningar av 
metodens olika uttryckssätt, att metoden generade till uttryck via både ord, rörelse och lek. 
Informanterna beskrev hur klientens lekfullhet användes likt ett verktyg till fördjupad 
förståelse, vilket stämmer överens med att improvisation och lek är grunden till kreativitet 
inom dans- och rörelseterapi (Young, 2017) samt att improvisation kan ses likt ett tryggt 
forum att uttrycka starka känslor (Punkanen et. al., 2014). Informanterna betonade även det 
unika med att det dansterapeutiska arbetet berör klientens kropp, känsla, tanke och beteende 
vilket går i linje med hur Wengrower (2016, s.14, ref. i Chaiklin & Wengrower, 2016) 
beskriver att metoden integrerar det psykologiska, emotionella och kognitiva samt att det går 
i linje med metodens helhetsperspektiv gällande kropp och psyke (Chaiklin, 2017; Koch & 
Fuchs, 2011; Rosén, 2004, s.62, ref. i Englund, 2004).  
 En intressant aspekt var en informants beskrivning av hur vissa klienter inom dans- 
och rörelseterapi kan ha svårt att uttrycka sig verbalt och att lekens utforskande blir till ett 
användbart uttryckssätt för att åstadkomma en fördjupad förståelse. Zubala och Karkou 
(2015) beskriver hur klienter som har kommunikationsproblem eller som anser det svårt att 
verbalisera sina känslor, kan vara särskilt hjälpta av det dansterapeutiska arbetet. Resultatet 
visade även på ett motsatt synsätt, där informanterna beskrev hur vissa klienter kunde 
använda kommunikation likt ett försvar, hur utforskandet av klientens inre övergick till ett 
överintellektuellt samtal vilket stämmer väl överens med hur Homann (2017) beskriver 
klienters möjliga användande av försvaret intellektualisering inom dans- och rörelseterapi. 
Författaren beskriver hur intellektualiserande klienter kan vara hjälpta av metoden på grund 
av dess icke verbala utforskande, där nya mönster gällande ens perception kan utmynna.  
 Dessa två synsätt gällande kommunikation inom dans- och rörelseterapi kan anses 
vara en av metodens styrkor. Hur metoden beskrivs som särskilt användbar för klienter som 
antingen anser det svårt, eller inte har förmågan, att uttrycka sig verbalt samt för de klienter 
som använder kommunikation likt ett försvar. Metodens olika uttryckssätt för icke verbalt 
utforskande och kommunikation anser författaren generar i en styrka för metoden.   
 Ytterligare resultat innefattade informanternas beskrivningar gällande att vara 
meddansare, vilket enligt informanterna innefattade att exempelvis göra en typ av 
kroppsinventering, vilket medförde att bekanta sig med klientens både kroppsliga samt inre 
närvaro. Detta går att förstås genom den grundläggande aspekten kinestetisk empati inom 
dans- och rörelseterapi (Chaiklin & Wengrower, 2016; Fischman, 2016, s.33, ref. i Chaiklin 
& Wengrower, 2016; Shim, Johnson, Gasson, Goodill, Jermyn & Bradt, 2017). Fischman 
(2016, s. 33-34, ref. i Chaiklin & Wengrower, 2016) förklarar detta likt en process där 
dansterapeuten försöker förstå klientens inre värld och vad det är klienten upplever, vilket 
innefattar att dansterapeuten är öppen för upplevelser av egna inre sensationer då processen 
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är en intersubjektiv upplevelse. Kinestetisk empati bidrar även med en delad upplevelse av att 
både se och att bli sedd mellan en klient och en dansterapeut, enligt författaren. En informant 
beskrev hur denna process kan innefatta en fördjupad förståelse för klientens inre upplevelse, 
vilket går i linje med hur Chaiklin (2017) betonar det terapeutiska värdet av att använda 
kroppen och dans som uttryckssätt, då rörelse kan ses likt en övergång från en inre upplevelse 
till yttre kommunikation. Vidare innefattade resultatet en informants beskrivning av dennes 
utlånande av sin egen kropp i relation till klienten och att utlånandet innefattade en aspekt av 
inkännande genom att både mentalt och fysiskt befinna sig i närvaro till klienten. Informanten 
betonade skillnaden mellan att sitta ner och prata där vanligtvis en pratar åt gången gentemot 
att tillsammans röra sig på golvet i ett samskapande. Detta går att förstås genom den 
grundläggande aspekten therapeutic movement relationship (TMR) inom det 
dansterapeutiska arbetet (Young, 2017), vilket är en samverkande process dansterapeut och 
klient emellan. Författaren beskriver hur TMR genomsyras av att dansterapeuten och klienten 
känner tillsammans, till skillnad mot att endast prata eller röra sig tillsammans och TMR 
möjliggör för dansterapeuten att känna klientens emotionella erfarenhet. 
 Resultatet innefattade även en informants beskrivning av hur lekfullheten och 
kreativiteten i det samskapande arbetet innefattar en läkande effekt för klienten, vilket 
stämmer överens med hur dans- och rörelseterapi inrymmer en läkande potential genom dess 
kreativa och konstnärliga process (Acolin, 2016; Chaiklin, 2017; McMurray & Schwartz-
Mirman, 2001).  

Metoddiskussion  

 En aspekt som kan ha inverkat på studiens resultat är antalet informanter i studien. 
Studiens fyra informanter får ses mot bakgrund av det totala antalet registrerade 
dansterapeuter i Sverige, vilket är enbart 24 stycken enligt Svenska föreningen för dansterapi 
(hämtad 2018-05-04). Av 24 dansterapeuter var det 11 stycken som kontaktades utifrån 
geografisk tillgänglighet för in vivo intervjuer, varav sex stycken initialt tackade ja till 
medverkan i studien och slutligen blev det fyra stycken medverkande informanter. 
 Informanterna som kontaktades var kvinnor, vilket medför att samtliga informanter i 
studien är kvinnor. Mäns upplevelser av det dansterapeutiska arbetet saknas därför. På 
Svenska föreningen för dansterapi (hämtad 2018-05-04) är det endast en man som är 
registrerad som dansterapeut. 
 Valet att använda in vivo intervjuer som verktyg för insamlande av data kan vara en 
begränsning för studien. Om författaren hade valt att göra telefonintervjuer hade möjligtvis 
fler informanter kunnat medverka i studien. Detta hade kunnat bidra med ett större antal 
informanter, men det större antalet innefattar inte nödvändigtvis att materialet genererar i en 
djupare förståelse. Författarens val av semistrukturerade in vivo intervjuer grundades på 
förhoppningen om att samla in ett djupare material som uppstått i relation till författaren 
genom att föra en dialog ansikte mot ansikte. Användandet av telefonintervjuer hade 
dessutom gått miste om informanternas beskrivningar som stundtals uttrycktes via kroppsliga 
beskrivningar på golvet, då informanterna använde sina kroppar för att förstärka vad de 
uttryckte i ord. 
 Författarens förförståelse för dans- och rörelseterapi kan ha påverkat studiens resultat 
till en mera positiv beskrivning av informanternas upplevelser. Författaren, som snart är 
färdigutbildad psykolog samt har självupplevd erfarenhet av rörelsens möjliga inverkan, är 
medveten om att dennes förförståelse för dans- och rörelseterapi kan ha medverkat till en 
positiv inställning gentemot metoden. En författare utan tidigare erfarenhet och därmed en 
mer neutral förförståelse kan tänkas inneha ett mer kritiskt förhållningssätt, vilket möjligtvis 
hade kunnat generera i andra angreppssätt gentemot studiens innehåll. De informanter som 
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valde att medverka i studien uppvisade även ett stort personligt engagemang gentemot dans- 
och rörelseterapi, vilket bidrog till en överlag positiv beskrivning av det dansterapeutiska 
arbetet.  

Rekommendationer för vidare forskning 

 Rekommendationer för vidare forskning inom det dansterapeutiska arbetet är att 
undersöka metodens teoretiska ramverk och dess mångfald av tekniker. Acolin (2016) 
påpekar hur en fördjupad förståelse, som utmynnas ur evidens, har potentialen att bidra med 
en förståelse för dans- och rörelseterapins teoretiska utgångspunkter. Koch och Bräuninger 
(2006) lyfter även behovet av forskning inom dans- och rörelseterapi gällande teoretisk 
utveckling, samt lyfter utmaningen kring att definiera metodens unika psykoterapeutiska 
inslag. I linje med detta presenterar Capello (2006) i sin översikt, åsikter angående metodens 
internationella utmaningar, avseende kulturella skillnader gällande synen på rörelse. 
Författaren lyfter behovet av vidare forskning för att styrka professionen inom dans- och 
rörelseterapi. Meekums (2008) redogör för en sammanställning av brittiska pionjärer inom 
dans- och rörelseterapi och påpekar metodens tidiga behov av en teoretisk grund för ökad 
förståelse, samt metodens behov av validering. Detta synsätt lyfter författaren som fortsatt 
aktuellt, parallellen mellan ökad förståelse för förkroppsligande kunskap samt extern 
validering för det dansterapeutiska arbetet.  
 En enhetlig definition, med ett enhetligt teoretiskt ramverk där metodens unika 
psykoterapeutiska inslag är väl definierade är rekommendationer för vidare forskning. Denna 
typ av forskning innefattar möjligheten att stärka dans- och rörelseterapi som metod samt 
dansterapeut som profession.  

Slutsats 

 Denna studie bidrar till forskningsfältet inom dans- och rörelseterapi genom att den 
belyser dansterapeuters beskrivning av det dansterapeutiska arbetet gällande tillämpning av 
teori, klientrespons samt det unika med metoden. Resultatet betonar hur informanternas 
tillämpning av teori är eklektisk, där grunden är psykodynamisk teori och dess förgreningar. 
Oberoende av teoretisk tillämpning betonades vikten av den terapeutiska närvaron i rummet 
tillsammans med klienten och att arbeta med det material som uppstår. Informanterna beskrev 
även användandet av spegling, hur spegling kunde verka bekräftande för klienten samt 
generera en fördjupad förståelse. Gällande klientrespons visar resultatet på en genomgående 
beskrivning av ett förändrat rörelsemönster hos klienten likt en indikation på en 
förändringsprocess. Denna process innefattar både en intrapsykisk faktor och en 
interpersonell faktor i samverkan med informanten. Klientrespons innefattade även 
uttryckandet av vitalitet som ett exempel på ökad kroppskännedom hos klienten. Det unika 
med dans- och rörelseterapi utmynnades i metodens olika uttryckssätt, gällande ord, rörelse 
och lek i en kreativ process, samt att informanterna beskrev aspekten av att vara meddansare i 
relation till klienten. Rekommendationer för vidare forskning inom det dansterapeutiska 
arbetet är att utforska metodens teoretiska ramverk och dess mångfald av tekniker. Denna typ 
av forskning innefattar möjligheten att stärka dans- och rörelseterapi som metod samt 
professionen som dansterapeut.  
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Bilaga 1 

 

 
Psykologprogrammet 
Umeå Universitet, VT 2018 

Informerat samtycke  
 

Samtycke gäller deltagande i intervju för studien Dansterapeuters beskrivning av ett 

dansterapeutiskt arbete via kursen Examensarbete på Psykologprogrammet vid Umeå 

universitet. Syftet med studien är att undersöka hur dansterapeuter beskriver sitt 

dansterapeutiska arbete, med ett särskilt fokus på bland annat allians och tillämpning av teori 

i dans- och rörelseterapi.  

Studien genomförs av psykologstudent Sophie Lauritzen på Psykologprogrammet. 

Handledare för studien är Helene Ybrandt, universitetslektor på Umeå universitet. 

Kontaktuppgifter till Helene är helene.ybrandt@umu.se och telefonnummer 090-7866197.  

Intervjun kommer ta ca 40-60 minuter. Ljudet kommer att spelas in och sedan omvandlas till 

text. Efter avslutad studie kommer arbetsmaterialet att raderas.  

Medverkan är helt frivillig och kan när som helst avbrytas av intervjupersonen utan närmare 

förklaring. Den slutgiltiga rapporten blir en offentlig handling.  

Följande aspekter garanteras:  

1. Alla personuppgifter kommer att avkodas för att utesluta eventuella 

identifikationsmöjligheter och för att garantera intervjupersonens anonymitet.  

2. Allt material behandlas konfidentiellt och förvaras på ett tillförlitligt sätt så att ingen 

utomstående får tillgång till detta.  

Härmed medger jag att jag har mottagit information om hur mina uppgifter blir behandlade 

och jag ger mitt samtycke till att delta i intervju för studien Dansterapeuters beskrivning av 

ett dansterapeutiskt arbete via kursen Examensarbete på Psykologprogrammet vid Umeå 

universitet. 
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Bilaga 2 

INTERVJUGUIDE 

Bakgrund  
Vilken grundutbildning har du och vilka utbildningar har du för att arbeta som dansterapeut? 

Hur länge har du arbetat som dansterapeut? 

Hur arbetar du som dansterapeut idag?  
(Behandlande syfte, rehabilitering, förebyggande syfte)  

Arbetar du med en speciell målgrupp? 

Arbetar du främst med enskilda klienter eller i grupp? 

Arbetar du med en speciell typ av problematik? 

Dansterapins process 
Hur skulle du kortfattat beskriva processen i dansterapi, d.v.s. från första kontakten med en 
klient till själva utförandet av dansterapi?  
-följdfrågor, ex. inleds/avslutas en kontakt med samtal? 

Vad anser du är det unika med just dansterapi? 

Teoretiska ramverk  
Använder du dig av en specifik teori i ditt arbete? (Ex. psykodynamisk teori, affektteori) 

 om svaret är Nej:  
Vilka verktyg skulle du beskriva att du använder dig av som dansterapeut? 
-hur skulle du beskriva dem verktygen styrkor gällande dansterapi? 

 om svaret är Ja: 
Varför har du valt att arbeta med just den teorin? 

På vilket sätt yttrar sig tillämpandet av teori under dansterapin?  
-hur skulle du beskriva att du använder dig av teorins verktyg i dansterapi? 

-hur skulle du beskriva (den specifika teorins) styrkor gällande dansterapi? 
-anser du att (den specifika teorin) innefattar några begränsningar för dansterapin?  

Allians 
Hur skulle du beskriva att utvecklandet av en trygg och stödjande allians går till i dansterapi?  

Anser du att det finns någon aspekt inom dansterapi som underlättar för utvecklandet av 
allians? 

Anser du att det finns någon aspekt inom dansterapi som försvårar för utvecklandet av 
allians? 

Anser du att dansterapins konstnärliga terapiform har en inverkan på utvecklandet av allians? 

Anser du att samspelet med en klient påverkas av den icke verbala kommunikationen som 
dansterapi innefattar? 
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Klientrespons på dansterapi  
Vad anser du är den tydligaste responsen på att en klient gör framsteg inom dansterapi? 

Vad anser du är den viktigaste responsen från en klient som utövar dansterapi? 

Finns det någon respons som du anser är ett tecken på motstånd från klientens sida? 

Vilken skulle du säga är den vanligaste responsen från klienter i början av en dansterapi? 

Unika med dansterapi 

Vad anser du är det unika med just dansterapi?  

Anser du att det finns någon speciell målgrupp som är extra hjälpta av dansterapi? 

Anser du att det finns någon speciell målgrupp som inte är lämpliga för dansterapi? 

Vad anser du att det innebär för dig som dansterapeut att arbeta med en konstnärlig 
terapiform? 

Anser du att dansterapi som terapiform utmanar dig som dansterapeut?  
-på vilket sätt? 

Frågor till psykoterapeuter 
Vad anser du är största skillnaden mellan att möta klienter i dansterapi mot att möta klienter i 
terapiformer baserade på samtal?  

Anser du att dina kunskaper som dansterapeut har en inverkan på dig som psykoterapeut när 
du möter klienter i terapiformer baserade på samtal?  

Anser du att tillämpandet av teori skiljer sig åt mellan dansterapi och terapiformer baserade 
på samtal?  

Anser du att utvecklandet av allians skiljer sig åt mellan dansterapi och terapiformer baserade 
på samtal?  
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