
Maja Ekeström och José Delbono  
dansar tillsammans och lär ut tango 
till både nybörjare och erfarna.

Tango
terapisom
Tango
som
Tango
terapisomterapi
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Fakhri Lidge, 49 år. 
Har dansat tango i tre år. 

– Jag är allmänläkare och 
övertygad om att dans är 
bra för hälsan. Och så är 
det så roligt! Tango ger mig 
ökad kroppskontroll och 
det är en häftig känsla att 
kunna kommunicera med 
en annan människa bara 
genom kroppsspråket. 

Leo Rubio & Debora 
Teberga Fernandes, 
52 och 39 år.  Leo har 
dansat tango i fem måna-
der, Debora i fem år.

– Vi är ett par privat och 
träff ades i Argentina. Jag 
började dansa tango för 
att Debora älskar det. Jag 
tycker fortfarande att det 
är jättesvårt, men det är 
roligt att göra det tillsam-
mans, säger Leo. 

– Jag är från Brasilien och 
är uppvuxen med samba. 
Det som lockar mig med 
tangon är att den bygger 
på improvisation, det är 
ingen färdig koreografi  
utan mer öppet, 
säger Debora.

Maria Marques, 57 år. 
Har dansat tango i sju år.

– När jag dansar tango 
förlorar jag mig själv, jag 
går helt upp i dansen och 
det är som meditation för 
både kropp och själ. Efter 
en bra tangokväll är jag 
helt lycklig och svävar 
härifrån. 

”

”Fakhri Lidge, 49 år. ”Röster om tango

 Genom de stora öppna 
fönstren strömmar tango-
musik ut på gatan. På dans-
golvet rör sig ett trettiotal 
par till musiken. Koncen-

tration syns i ansiktsuttrycken, känslor i 
leende munnar och slutna ögon. Den 
fysiska ansträngningen ger rosiga kinder 
och svettiga skjortor. Det är onsdagskväll 
och den svensk-argentinska tangofören-
ingen Tango Norte bjuder upp till tre tim-
mars dans. En del har precis tagit sina för-
sta stapplande tangosteg, några har dansat 
i årtionden. För många har tangon blivit 
en del av livet. 

José Delbono har dansat sedan barnåren, 
sina första tangosteg tog han som tonår-
ing i födelse landet Uruguay. Tillsammans 
med sin danspartner Maja Eke ström lär 
han ut tango till både nybörjare och erfarna. 
De är helt övertygade om att dans är väl-
görande både för kropp och knopp och 
berättar om hur tangon hjälpt dem igen-
om svåra perioder.  I Josés fall blev tangon 
ett sätt att ta sig igenom depression. För 
Maja erbjöd tangon ett sätt att hantera en 
förlust och en stor sorg.

– Jag vet ärligt talat inte om jag överlevt 
utan tangon. När jag var som mest ledsen 
kunde jag dansa. Att gå helt upp i musiken 
och låta känslorna komma till uttryck i 
dansen blev ett sätt att uthärda smärtan 
och så småningom bearbeta sorgen, säger 
Maja Ekeström.

– Tangomusiken handlar om våra 
innersta känslor. Den är inte ledsam, men 

tillåter dig att vara ledsen, fyller José i. 
Maja och José är inte de enda som upp-

levt dansens läkande kraft. Intresset för 
hur dans påverkar oss har vuxit snabbt 
inom den medicinska forskningen. Dans-
terapi används inom psykiatri och rehabi-
litering. Ibland kan känslor vara svåra att 
uttrycka med ord, och då kan dans vara ett 
sätt att både komma i kontakt med, och 
beskriva, hur man mår.

Dansens kemi
En förklaring till varför vi mår bra av dans 
är att det förstås är ett bra och roligt sätt 
att motionera. Fys isk aktivitet håller oss 
friskare och minskar risken att utveckla 
allt ifrån övervikt och benskörhet till 
hjärt-kärlsjukdom, cancer och diabetes. 
Dessutom minskar det depressiva symtom. 
Vid lindrig till måttlig depression är regel-
bunden fysisk aktivitet, exempelvis dans, 
lika effektivt som antidepressiva läke-
medel och kognitiv beteendeterapi,  kbt. 

Koordinationsförmågan tränas och för-
bättras av att dansa, och en god rörlighet 
och balans minskar risken för fallolyckor 
hos äldre. När vi dansar till musik skapas 
lugn-och-ro-hormonet oxytocin i krop-
pen. Det gör oss mer motståndskraftiga 
mot stress och skapar en känsla av väl-
befi nnande. Det fi nns också studier som 
tyder på att dans är bra för vår kognitiva 
förmåga, det vill säga förmågan att lära, 
förstå och minnas.  

– Dans kan till exempel väcka liv i vårt 
arbetsminne. Bortglömda sifferkoder  »

Dans är inte bara en rolig motionsform, den 
kan också motverka depression, demens och 
stress. Det fi nns mycket att vinna på att röra sig 
till sin favoritmusik.
TEXT ANNA RITTER  FOTO MARC FEMENIA

Friskare med dans  Därför är dans bra för hälsan 
•  Dans är motion. Fysisk akti-

vitet förebygger många 
vanliga folksjukdomar, som 
cancer, övervikt, benskörhet, 
depression och hjärt- kärl-
sjukdom.

•  Dans är roligt. Det fi nns en 
uppsjö olika danser och de 
fl esta kan hitta en dansform 
som passar. Att träna något 
som du tycker är riktigt roligt 
ökar sannolik heten för att du 
fortsätter hålla i gång.

•  Dans är bra för hjärnan. När 
du dansar utsöndras oxyto-
cin, som gör dig glad och av-
slappnad. Dessutom kan 
dans vara bra för minnet och 
balansen och kan vara ett 
sätt att komma i kontakt 
med känslor som kanske är 
svåra att uttrycka i ord. 

Anna Norlin, 56 år. 
Har dansat tango i sju år. 

– Tango är dansernas 
dans, men också en helt 
egen kultur som ger ett 
socialt sammanhang och 
är ett sätt att träff a trevliga 
människor.
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»   och telefonnummer kan komma tillbaka när 
man dansar. Dans har också positiva effekter för 
människor med demenssjukdom och kronisk 
smärta, säger Eva Bojner Horwitz, medicine 
doktor i socialmedicin och kulturhälsoforskare 
vid Uppsala universitet och Karolinska institutet 
i Solna.

Den fysiska rörelsen kan väcka delar av det 
emotionella systemet till liv. 

– Dansens rörelse länkar till våra känslor. Vi ser 
i en studie som bygger på tvillingregisterdata att 
de som dansat tidigt i livet har lättare att avläsa 
andra människors känslor jämfört med personer 
som inte dansat, säger Eva Bojner Horwitz.

Sjukgymnasten och forskaren Anna Duberg 

skapa och behålla tillit och närhet. Att dansa med 
din partner kan alltså stärka de känslomässiga 
banden. 

– Pardans är ett samspel där man följer varan-
dra. När det fungerar som bäst känns paret som 
en enda kropp, med ett gemensamt hjärta som 
slår och fyra ben, sammanfattar José Delbono 
och försvinner ut på dansgolvet.  n

MER INFORMATION

�  1177.se/dansterapi

� 1177.se/dans 
Pebbles Karlsson Ambrose  
bloggar om hur det är att leva 
med en psykossjukdom och hur 
dansen har hjälpt henne. 

5Hitta din dans!                 danstips för olika musiksmaker och nivåer 
ZUMBA
Med relativt enkel koreo -
grafi till latinska rytmer i  
varierande intensitet blir det 
en sorts intervallträning i 
grupp. Passar dig som vill  
få upp flåset, gillar latinsk  
musik och inte alltför avan-
cerade stegkombinationer. 

LINDYHOP/ 
JITTERBUGG
Swingdans med fart och 
fläkt till glad musik. Passar 
dig som vill dansa ihop med 
någon och som inte blir  
avskräckt av att det krävs 
lite träning för att få in de 
rätta dansstegen. 

AFRIKANSK DANS/
AFRODANS
Koreografin är enkel, du 
dansar barfota till trum-
rytmer och fokus ligger på 
rörelseglädje och att våga 
släppa loss. 

KLASSISK BALETT
Drömmer du om tyllkjolar 
och tåspetsskor, gillar du 
klassisk musik och disciplin? 
Den klassiska baletten har 
fått ett uppsving som trän-
ingsform för vuxna och övar 
upp smidighet, styrka och 
balans.

LINEDANCE
Varierande och social dans 
till musik som framförallt går 
i modern country-and-wes-
ternstil. Eftersom man  
dansar på rad och inte två 
och två passar det särskilt 
dig som vill dansa utan  
partner. 

visar i en ny doktorsavhandling att dans kan 
skydda unga mot psykisk ohälsa. Regelbunden 
dans förbättrar tonårstjejers välbefinnande och 
minskar risken för depression och stress. Del-
tagarna i studien ägnade sig åt gruppdans två 
gånger i veckan: Streetdance, showjazz och afri-
kansk dans. Fokus låg på rörelseglädje, inte pre-
station och tävling. 

– För att få den där välgörande effekten är det 
viktigt att betona det lustfyllda i dansen. Då kan 
du hamna i ett flowliknande tillstånd och glömma 
tid och rum, säger Eva Bojner Horwitz. 

Pardans som parterapi
Vilken sorts dans du väljer spelar mindre roll. 
Det viktiga är att du tycker om musiken och att 
den får dig att vilja röra på kroppen. Mycket tyder 
på att pardans har ytterligare positiva effekter. 
Den fysiska beröringen gör att hjärnan löser ut 
antistresshormonet oxytocin i extra stor ut-
sträckning. Det får dig att tycka om personen du 
dansar med. Oxytocin är ett centralt ämne för 
alla mänskliga relationer – det hjälper oss att 

”När det fungerar som bäst  
känns paret som en enda kropp,  
med ett gemensamt hjärta som  
slår och fyra ben.”

Dans är bra för hälsan 
och kan också vara ett 
sätt att umgås.
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