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Jag älskar dansen 

för den befriar människan 

knyter den sorgsna till gemenskap 

 

Jag älskar dansen som främjar sundhet 

klarhet i tanken 

och en rörlig själ 

 

Dans är förvandlingen av rum och tid 

för människorna som ständigt är i fara 

att förfalla ensidigt till tanke 

vilja eller känsla 

 

Jag älskar dansen 

O, människa lär dig dansa 

för annars vet änglarna i himlen 

inte vad de ska göra med dig 

 

 

 

Augustinus (354--430 e.Kr.)
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Introduktion 
 
 
Från våra första staplande steg kring midsommarstången, till bröllopsvalsen och en stilla 
tango på ålderdomshemmet finns dansen i våra liv. Den har en given plats i många av våra 
högtider och firande förknippas ofta med gemenskap. Så länge människan har kunnat tänka 
har hon dansat (Hjort, 1993). Överallt i olika kulturer hittar vi exempel på dansen i kulturens 
hjärta. Från de snurrande dervischerna i Turkiet till en regndans på Afrikas slätt och alla de 
möjliga folkdanser som finns över hela världen. Det måste vara något med dansen som talar 
till mänsklighetens innersta väsen, det som förenar oss. Därför valde jag att skriva en uppsats 
om dansen för att nå en djupare förståelse för detta fascinerande fenomen och kanske också en 
ny innebörd av ordet människa. 
 
deMille (1963) har gjort en omfattande undersökning om dansens ursprung och utveckling 
som jag kommer att ge en förkortad framställning av för att måla en bild av dansens historia. 
Dansen började ursprungligen som en del i religiösa riter och ceremonier. Men utan medel att 
efterbilda och föra dessa danser vidare har många av dem glömts bort och försvunnit. I 
målningar och stenristningar finns danser frusna i stillbilder på väggen som vittnar om att 
dansen var en viktig beståndsdel i kulturen. Vi kan dock inte säga med säkerhet hur deras 
danser utfördes och vilken typ av rytm som användes. Genom att studera vapen och kläder, 
menar dock deMille kan vi skapa en bild av hur danserna kan ha sett ut. Förhistoriska folk 
som gick barfota och utan rustning har gemensamt att de stampade rytmen. deMille beskiver 
rörelserna som ofta var imitationer av ett djur eller en jägare ute på jakt. Betoningen ligger på 
den stampade rytmen och inte på kroppens linje eller hållning. Urtidsfolken dansade för att få 
hjälp av de högre makter man upplevde styrde människornas öde. Dansen var en ritual med 
regler och tydliga instruktioner som måste följas för att magin skulle fungera. Under religiösa 
högtider var klädsel och dekorationer burna för att likna den gud som åkallades. Folken 
genomförde en skådespelsliknande dans av exempelvis jakten som de önskade skulle bli 
lyckad. deMille tolkar kläderna som en slags uniform och de kommunicerade ett budskap av 
legitimitet samtidigt som det innebar ett avsägande av den vardagliga identiteten. Dansen 
fortgick ibland under flera timmar vilket ledde till ett förändrat medvetandetillstånd hos 
dansarna. Pulsen slog och musklerna arbetade och många ingick en slags trans där de fick 
kontakt med gudarna och utförde svåra fysiska uppgifter utan besvär. En kvarleva av detta är 
voodooritualer som fortfarande praktiseras i vissa delar av världen.  
 
deMille beskriver hur människan under bronsåldern blev mer separerad från naturen. Hon var 
inte längre beroende av marken och trodde inte på magi lika starkt även om trosföreställningar 
fortfarande var viktiga. Hon har också börjat upptäcka skönhet. Mening och skönhet går hand 
i hand och rörelsemönster skapas inte enbart för rytmen och magin utan också för åskådaren. 
Visuella mönster skapade av dansen var njutbara och dansen blir form så väl som 
meningsinnehåll. I Egypten var dansen använd i många firanden och religiösa sammanhang. I 
de egyptiska målningarna ser vi dansare som stela tvådimensionella figurer. Deras danser var 
därför också troligen rigida och formella, berättar deMille men dock inte fullt lika strikta som 
målningarna vill påvisa.  
 
I Israel beskriver deMille danser som separerade kvinnor och män. Än idag så sker dans i 
separata rum för kvinnor och män inom vissa trosreligioner. Rörelserna var strikta och hölls 
nära inpå kroppen. deMille spekulerar om detta kan bero på judarnas historia av att vara ett 
folk i fångenskap. Dock har de blivit influerade av västerländska kulturer och deras danser har 
utvecklats och är idag friare. Män och kvinnor dansade separat också i det antika Grekland 
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förutom under fruktbarhetsriter till Afrodites eller Dionysos ära. Grekerna var mer lika de 
förhistoriska folken i det att dansen var närmre förknippad med religionen och gjordes för att 
ära gudarna. Liksom de förhistoriska folken använde de också masker för att skapa en annan 
identitet som gav mer frihet och ursäktade dem från beteende som annars sågs som opassande.  
 
Kulturspridningen fortsatte och deMille beskriver hur romarna hämtade inspiration från antika 
Grekland, även om deras försök att efterlikna den grekiska kulturen aldrig kom nära 
perfektion. De romerska och kristna högtiderna beblandades med de lokala och deMille anser 
att det är svårt att säga vilka delar av firandet som representerar det lokala och vilka som 
representerar kristendomen. Till en början var danserna inkluderade i de kristna religiösa 
firandena men allt eftersom försvann magin ur dem. Det fanns ingen plats i kristendomen för 
dyrkanden genom dansen och den förvandlades till nöje. Efter ett tag förbjöds till och med 
detta då man inom den kristna tron upplevde dansen som världslig och opassande i kyrkan. 
deMille skildrar hur folkdanserna i Europa idag liknar vad de var för flera hundra år sedan. 
Trots olikheter mellan länder finns det vissa drag som är gemensamma. Kroppen är upprätt 
med armarna utåtsträckta och fötterna flyger fram över stora ytor. Dansen beskriver deMille 
som fri och livlig.  
 
Kontakten mellan öst och väst har varit begränsad och de österländska kulturella traditionerna 
har inte genomgått samma omvandling som de i väst. Danserna liknar enligt deMille i mångt 
och mycket de som dansades för 2000 år sedan. Skillnader mellan österländska danser och 
västerländska beskriver hon som många. I öst sker danserna ofta på en och samma plats och 
marken är en viktig beståndsdel i dansen. Det finns hela tiden en kontakt med marken och en 
tyngd. I väst däremot är marken en plats för avstamp. Dansen är inte rotad i marken utan 
flyter fritt ovanför den och därför täcker den också större område, man dansar över en större 
yta. Rytmen finns i öst i kroppen medan den i väst snarare finns i de mönster som skapas av 
dansen och kroppar som rör sig genom rummet. Överkroppen rör sig hela tiden med axlar, 
torso och höfter i de österländska danserna. I väst är de mer stilla och ju längre norröver man 
kommer desto mer betoning ligger på benen medan överkroppen är stilla. Exempel på detta 
kan ses hos Riverdance hos irländarna där det är enbart benen som rör sig. Män och kvinnor 
är mer jämlika i det västerländska samhället vilket också speglar sig i sällskapsdanserna där 
män och kvinnor dansar tillsammans. I öst är det ovanligt att män och kvinnor dansar 
tillsammans och ju högre social status desto mer sällan sker det. Detta finner deMille är en 
kvarleva från ett mer traditionellt samhälle vilket också speglar sig i dansens utförande då det 
är tradition som äras högst och nya danser sällan införs. I väst däremot finns det större frihet 
att introducera nya danser och efterlängtas av många, innovation och kreativitet är 
uppmuntrat.  
 
Från de finare aristokratiska danserna i Europas balsalar har vi än idag kvar många versioner 
av tango, vals och många fler danser. Det var även här som balett tog sin början i teaterform 
för att sedan utvecklats till ren dans.  deMille skildrar hur teatern med rötter i Grekland och 
Rom började sprida sig över västvärlden. I hoven ungefär 300 år sedan föddes den balett som 
vi känner till idag. Det är en långt gående tradition som är i stort sett oförändrad än idag. 
Kontrollerade graciösa rörelser som är symmetriska och som utgår ifrån en central linje och 
sträcker sig utåt. Dansarens älvlika utseende kommer från romantiken då man sökte andra 
bilder än de man såg varje dag i industrialismens tidsålder, det var en återblick till magi och 
naturens mystik.  
 
I Amerika började på mitten av 1800-talet en explosion av nya danser. Efter slavarna 
befriandes och irländska immigranters intågade föddes nya former av dans som inte var stela 
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eller rigida. Ett långt steg ifrån valsen och foxtrotten kom jazz, swing, step, jitterbug, lindy-
hop och många fler. Dessa danser hade friare regler, var mer improviserade, provokativa och 
accepterades till en början inte utav de högre klasserna. Allt eftersom började dock de nya 
danserna smyga sig in i högre klasser och blev till slut accepterade som sällskapsdanser.  
 
Dans är något som har följt med människans utveckling genom historien och som finns 
representerat i alla kulturer och i alla samhällsklasser. Den har rört sig från att vara en religiös 
eller andlig företeelse, till sällskapsdans, till att ses som konst. Idag är intresset del av en 
populärkultur och dansen ses på TV där kända personer lär sig dansa och tittarna får följa 
deras utveckling. Det dansas ute på krogen där de senaste dansrörelserna utövas för att kanske 
imponera på någon. Dansen har trängt in i våra träningscenter och där rörelserna tidigare har 
varit repetitiva är de nu flödande. Träningen är en viss dansform och uttrycket skall också 
finnas med, inte enbart den fysiska ansträngningen. Dansen är i våra vardagsrum och i våra 
TV-spels konsoler där färgglada mattor med pilar instruerar spelaren att han/hon ska hoppa 
och svänga i olika riktningar och i takt. Sannerligen har dansen tagit stort anspråk i det som är 
det offentliga rummet men inte utforskats lika grundligt inom den vetenskapliga världen. Vad 
det beror på kan vara dansens spridda och mångfaldiga natur eller att den främst har setts som 
ett konsthantverk och därför inte vållat särskilt intresse från vetenskapens sida. Möjligen kan 
det även bero på att dansen är svår att sätta i ord och på papper. Det är en uttrycksform som är 
flyktig i både utformning och tid. En dans är ständigt i rörelse och en rörelse hinner knappt 
börja innan nästa tar vid och snart är dansen över. Kanske är det att dansens har setts som en 
umgängesform bland andra och då studerats ur det avseendet endast, eller att den har setts 
som ett konsthantverk och enbart studerats från dess konstnärliga sida. De olika anledningarna 
kan vara många men jag vågar därför påstå att anledningarna till att studera dansen borde 
därför vara lika många. Att så många frågor kvarstår gällande detta fenomen visar på att vi 
inte tittat tillräckligt nära på detta fenomen.  
 
 
Studiens inriktning 
 
Dansen må vara en uttrycksform grundad i kroppen och inte i talet och att den därför är svår 
att sätta i ord och förklara. Den speglar ett förhållande till vår kropp som är mer fundamental 
än ord, en upplevelse i kroppen, till rummet och musiken. Vare sig det är som sällskapsform, 
som tradition, religiös dyrkan, frigörande rörelse, tävling eller konst så finns det något som 
förenar dansen olika ansikten och som gör att vi kallar just detta för dans. Denna uppsats är ett 
försök att få fatt på det som underligger dessa ansikten, det som utgör grunden av vad vi 
kallar dans. För att lyckas med detta valde jag att använda mig av en fenomenologisk 
undersökningsmetod som resulterat i flera essenser, gemensamma drag som föregår 
skillnaderna i dansen. Olika tillvägagångssätt kan tänkas för att förklara detta fenomen och 
olika infallsvinklar kan tillämpas. Jag är inte intresserad av dansens olika former så som 
religiös ritual, folkdans, sällskapsdans eller liknande. Denna uppsats ämnar klargöra det som 
är grundläggande för alla dansformer och som återfinns gång på gång i olika dansformer och 
sammanhang.  Min ingångspunkt är alltså att fokusera på dansens grundläggande aspekter, det 
som förenar olika former av dans. Dock bortser jag inte ifrån att det som skiljer dansformer åt 
har värdefulla insikter i dansens fenomen som kan komma många till nytta men de speglar 
inte dansen grundläggande struktur utan snarare dess olika ansikten.  
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Syfte 

Mitt syfte har varit att genom underökning av fenomenet dans beskriva underliggande 
essenser. Dessa essenser kretsar kring grundläggande aspekter och är således inte begränsade 
av en viss typ av dans eller uttrycksform. 

 
Frågeställning 

Vilka essenser finns det i det som kallas dans? 
 

Avgränsning 

Trots att mitt syfte är att undersöka dansens underliggande essenser och att jag har störst 
möjlighet att göra det genom en så stor variation som möjligt i mitt empiriska material, var en 
avgränsning oundviklig. Det ligger bortom denna uppsats, och mig som författare, möjlighet 
att undersöka olika kulturer och därför är studien begränsad till Sverige. I valet av 
medforskare har jag tagit hänsyn till deras erfarenhet av dans. Jag har valt medforskare som 
har stor erfarenhet av dans och som därmed har en större inblick i dansen än vad en amatör 
skulle ha. Mitt val av att intervjua personer med stort intresse och stor erfarenhet av dans har 
resulterat i ett delvis bortfall av dans som sällskapsform, folkdans och dans som rituell dans. 
Det som istället har fått större plats är dansen som scenisk konstart då de flesta personer som 
jag har intervjuat är personer som har dansen som arbetsform och som även uppträtt med den 
på scen och i tävlingar. Detta oavsiktliga bortfall kan ha påverkat resultaten men det var inte 
något jag visste innan undersökningens genomförande. Underökningen genomfördes med 
dessa begränsningar och jag har sökt variera mig mellan kön, ålder, dansinriktning och 
dansintresse. Jag kan tänka mig andra variationer där betoning har lagts på vilken typ av dans 
det är eller i vilket syfte dansaren utför dansen. Dessa har jag dock funnit vara oviktiga 
eftersom de speglar dansens relation till samhället, olika diskurser eller sociala aktiviteter och 
mitt syfte var att spegla dansen i relation till dansaren. Detta på grund av att det är den 
grundläggande basen för det som kallas dans, en dansare och dennes kropp.  
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Disposition 
 
Efter den inledning som jag nu har gått igenom följer ett avsnitt om den tidigare forskningen 
som har gjorts på området. Som jag nämnde i inledningen finns det få empiriska verk som 
tittat på dansen och i de fall då de har gjort de har de valt ett visst perspektiv, exempelvis 
kroppsideal eller dans som terapeutiskt hjälpmedel. Till att börja med har jag valt att redovisa 
dansforskningen i relation till kroppen, som inkluderar smärta och disciplin, samt upplevelsen 
av dansen där fokus ligger mer på affektiva känslor som uppkommer i dansen. Efter detta går 
jag vidare till att diskutera de tillämpningsområden som har funnits inom dansforskningen och 
då främst inom dansterapi/rörelseterapi och dansundervisning med ett pedagogiskt perspektiv. 
 
Efter den tidigare forskningen presenterar jag metoden som jag har använt mig av samt mina 
medforskare och hur intervjuerna genomfördes. Den metod som presenteras är fenomenologi 
och baserar sig på Husserls filosofiska inriktning, anpassad till en vetenskaplig metod. Jag 
diskuterar där begreppen livsvärld och förförståelse samt hur de har används i analysen av 
mitt material. Mina fem medforskare presenteras kort för att ge en bakgrund till resultatdelen 
samt hur insamlingen av data har gått till.  
 
Under rubriken ”Resultat” redovisar jag de essenser som har framkommit under analysen. Jag 
illustrerar varje del med citat från medforskarna. De essenser som jag presenterar handlar om 
upplevelsen av dansen, kroppsdisciplin och teknik, rummen där dansen sker, dansen som 
konstnärligt uttryck och musiken. Sedan följer en genomgång av hur dessa strukturer hör 
samman och samspelar med varandra.  
 
I diskussionsdelen tar jag först upp huruvida jag verkligen fick svar på min fråga och hur min 
metod och analys kan ha påverkat resultaten. Jag ställer mig kritisk till om det som 
framkommit i mina resultat verkligen kan sägas vara essenser eller grundläggande element av 
dans samt hur mitt urval kan ha påverkat resultaten. Sedan går jag vidare med att diskutera 
mina resultat i förhållande till en teoretisk referensram. Som del av den metod jag använde 
mig av ville jag närma mig fenomenet så ostört som möjligt. Därför valde jag att först efter 
resultat ta upp den teoretiska referensramen. Genom att göra detta först efteråt framkom 
resultaten av sig själva och inte i relation till den begränsning som en teoretisk referensram 
innebär. Den teoretiska referensramen behandlar vår uppfattning om kroppen och vårt 
medvetande och är baserad på Crossley (2001). Jag presenterar där Crossleys tankar om oss 
som förkroppsligade varelser som både har en kropp och är en kropp och jämför detta med 
mina resultat beträffande upplevelse och kroppsdisciplin. Sedan tar jag upp begrepp som fält 
och relaterar de till mina resultat om rummet som essens. Till sist tar jag upp frågan vilka 
slutsatser som kan dras av denna underökning och hur man vidare skulle kunna utveckla 
forskningen inom området.  
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Tidigare forskning 
 
Jag har sökt i databaserna CSA Sociological Abstracts, Jstor och av American Psychology 
Association PsychInfo och där har jag använt mig av sökord som: dance, phenomenology, 
dance therapy, body, movement. Något som tydligt står ut vad gäller forskningen kring 
dansområdet och då i synnerhet kvalitativa studier är att det finns få empiriska verk. De flesta 
publicerade artiklar är litteraturstudier alternativt artiklar där författaren presenterar sina egna 
tankar om ämnet baserat på hans eller hennes erfarenheter inom dansämnet. Kanske är detta 
inte så förvånande med tanke på att dansforskningen är ett ämnesöverskridande fält som 
kommit i sin rätt nyligen. Dance research: the Journal for the Society of Dance Research 
startade 1983 och Dance Research Journal 1974 vilket visar på att området är relativt nytt och 
outforskat. Artiklar publicerade kommer också från många olika infallsvinklar så som 
recensenter, antropologer, etnologer, danspedagoger eller samhällsvetare. Då dans ofta ses 
som en konstform är de flesta arbeten angående dansen också kvalitativa då det är svårt att 
kvantifiera något så fritt som dansen. Rörelser, musik, takt är alla saker som skiljer sig åt men 
allt är ändå en del av dans. Till denna uppsats fördel så finns det få empiriska artiklar skrivna 
ur ett socialpsykologiskt perspektiv. Min undersökning ställer sig därför som ett komplement 
till den nuvarande dansforskningen. För att ge en övergripande bild av forskningsfältet har jag 
valt att gå igenom ämnen så som dansterapi så väl som fenomenologiska studier.  
 
Jag börjar med att närmar mig dansens förhållande till självet och dansaren som subjekt. Där 
går jag igenom dansarens relation till kroppen och dansen som personlig upplevelse. Som 
avstamp i detta ligger Braxtons avhandling som också har använt sig av en fenomenologisk 
metod för att undersöka dansens upplevelse. Denna avhandling av Braxton (1984) ligger 
närmast denna uppsats i ansats och förtjänar därför en mer djupgående analys. Avslutningsvis 
behandlar jag dansens tillämpningsområden inom terapeutiska situationer och i 
dansundervisning. Till sist en sammanfattning av samtliga områden där de viktigaste delarna 
tas tillvara på. 
 
 
Dansaren 

 

Kroppen i dans 

Aalten (2007) har behandlat ämnet om dansarens förhållande till dansarens egen kropp. 
Aalten har fokuserat på balettdansare i sin studie och det kan tänkas att de svar hon fått kunde 
ha varit annorlunda om hon hade inkluderat andra typer av dans i sin studie. Hon använder sig 
av etnografiskt material som hon själv har insamlat till en tidigare studie om kroppsdiskurser 
och kroppspraktiker och använder en fenomenologisk metod att analysera dem igen. Det finns 
många olika typer av danser och de har ofta ett distinkt förhållningssätt till kroppen. Det 
Aalten menar är att balettdansarna ser på kroppen som ett verktyg som måste användas och att 
dansaren måste tänja på kroppens gränser. Balett är en dans som sätter kroppen i positioner 
som inte kommer naturligt och således kräver lång tid att lära sig. Smärtor och mindre skador 
hör till vanligheterna och dansarna måste komma över dem för att kunna genomföra dansen. 
En skada hindrar dansaren från att dansa enbart om den är så allvarlig att den fysiskt 
förhindrar rörelsen. För kvinnor som dansar balett handlar det också om att kontrollera sin 
vikt. I balett är det meningen att kvinnan ska verka så lätt som möjligt och därför krävs det 
också att hon väger så lite som möjligt. Önskan och strävan efter en fulländad estetik ställer 
stora krav på kroppen som leder till slitage och skador. Men en skada som hindrar dansaren 
från att fortsätta dansa kan också erbjuda en möjlighet för dansaren att börja lyssna på 
kroppens signaler istället för att försöka överskrida dem. Liksom många andra studier finner 
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Aalten en dualism i dansarens förhållande till sin egen kropp. Å ena sidan är kroppen 
byggstenen för dansarens arbete, det är materialet med vilken dansaren skapar sin konst. 
Dansaren måste alltså ta hänsyn till sin kropp i skapandet men samtidigt säger sig Aalten 
finna en frånvaro av kroppen då tekniken väl har bemästrats. Då kan dansaren nästan vara 
omedveten om sin kropp. Detta är något som Aalten menar är medvetet då kroppen ses som 
något som måste överskridas. En medvetenhet om kroppen och de skador som den ådrar sig 
skulle förhindra en väl utförd dans.  
 
Ravaldi m.fl. (2006) har undersökt kroppsuppfattning, könsroll och ätstörningar hos unga 
balettdansare i Florens. Syftet var att undersöka relationen mellan ätstört beteende och 
attityder, kroppsuppfattning och könsroller. Könsroller har visats vara viktigt i interpersonella 
relationer och påverkar både självkänslan och kroppsuppfattningen. Deras studie omfattade 
110 kvinnliga dansare i balett mellan 12-30 och en kontrollgrupp på 59 unga kvinnor i samma 
ålder. Genom olika tester kunde de konstatera att man inte fann några signifikanta resultat vad 
gällde BMI (body mass index) eller ätstörningar i skillnaderna mellan kontrollgruppen och 
balettdansarna. Däremot kunde man se en skillnad i könsroller då fler av baletteleverna var 
kategoriserade som maskulina. Dessa uppvisade också i högre grad ätstört beteende och en 
förvriden kroppsuppfattning. Däremot tror sig författarna finna en förklaring i detta då de 
adjektiv som används för att fastlägga maskulinitet är ord som även kan anses vara önskvärda 
attribut inte bara för män utan även för kvinnor som utför en skolning i en tävlingsinriktad 
miljö.  
 
Kroppen är det centrala i dansen och det är genom kroppen som dansen skapas. Det är 
byggstenen men ändå så visar forskningen på att kroppen inte tas om hand och inte vårdas hos 
balettdansare. Dansaren tänjer på gränserna för kroppen både vad gäller styrka, smidighet och 
vikt. Samtidigt som kroppen är central så innebär det också att det är något vars begränsningar 
måste överkommas. Ett ätstört beteende hos dansare vittnar om denna förhållning till kroppen. 
Trots att dessa artiklar behandlar balettdansare och balett är en mycket krävande dansform 
tror jag att de dansformer som utövas på elitnivå innebär alla en ansträngning av kroppen som 
går bortom det normala. Även i modern, jazz, breaking, hip hop så utsätts kroppen för stress 
och rörelser som tänjer och sliter på kroppen.  
 

Upplevelsen 
Stinson, Blumfield-Jones och Van Dyke (1990) genomförde en undersökning vari de ämnade 
undersöka hur dansen uppfattades av dem som dansar. De valde att studera sju unga kvinnor i 
åldrarna 16-18 år som hade studerat jazz, balett eller modern dans i minst fem år och 
undersökte deras uppfattning av dansen och deras förhållande till den. En av upptäckterna 
som undersökningen visade var att de unga flickorna upplevde dansvärlden och danskulturen 
som oföränderlig. De såg den som något statiskt istället för dynamiskt och skapat av dansarna. 
Forskarna fann också en dualism i upplevelsen av disciplin och struktur i dansundervisningen 
men samtidigt känslor av transcendens och frihet som de fick genom den. En del kände sig 
tyngda av sin kropp och sina begränsningar eller så kände de att de överkom dessa hinder och 
höjde sig över andras förväntningar. Eleverna kunde också i vissa stunder uppleva en känsla 
av att vara mer själ än kropp.  
 
Dansen var också en mycket integrerad del av deras identitet. De såg sig själva som ”dansare” 
och en del hade svårt att umgås med andra flickor som inte delade samma intresse. Att vara 
dansare upplevdes vara något annorlunda från andra, liksom konstnärer kunde de känna sig 
missförstådda av andra människor. Men ändå så valde de att syssla med dansen därför att de 
kände sig förstådda inom gruppen, av likasinnade.  
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Stinson har även varit med och skrivit en liknande rapport tillsammans med Bond (2000). I 
denna undersökning har man utgått från tidigare gjorda studier och på nytt undersökt rådata 
som bestod bland annat utav intervjuer, inspelningar och teckningar. Huvudsyftet med 
undersökningen var att undersöka hur unga dansare upplever extraordinära stunder under 
dansen och det som forskarna fann var att dessa upplevelser kan ta sig uttryck på många olika 
sätt. Liksom i den tidigare nämnda studien fanns det en dualism fast denna gällde en 
upprymdhet och ett lugn som båda var beskrivningar utav en extraordinär upplevelse. Många 
rapporterade även att de kände sig som sitt äkta själv när de dansade men det fanns även de 
som menade att de inte var sig själva utan någon eller något annat. Personer uppgav även att 
de kände sig levande när de dansade och att de höjde sig över hinder och överkom sina 
begränsningar, mycket likt den tidigare undersökningen som Stinson var delaktig i. 
Undersökningsmetoden som Bond och Stinson valde att använda sig av kan ifrågasättas för att 
rådata hade framställts i andra syften än deras. Däremot har de ett så vitt och brett material att 
jag kan anta att deras resultat pekar på något väsentligt som finns i upplevelsen av dans.  
 
Hefferon och Ollis (2006) valde att också undersöka förhöjda upplevelser i dansen. De 
genomförde djupintervjuer med nio professionella dansare som dansade balett, modern, jazz, 
irländsk och kadensisk dans om deras upplevelser av ”flow” i dansen. Flow är en känsla som 
infinner sig när en person ägnar sig åt en njutbar uppgift som personen uppgår helt i. 
Koncentrationen gör att personen släpper tankar och bekymmer angående annat och ängar sig 
helt åt uppgiften. Flera dansare uppgav att de upplevde dansen som mycket njutbar under 
vissa tillfällen och att den blev ett självändamål. De dansade för glädjen i dansen just då. De 
upplevde också en stor tilltro till sig själva och hade inga negativa eller självkritiska tankar. 
Det mest intressanta var dock att under dessa upplevelser kände personerna ett visst 
förlorande av medvetande, som att enbart dansen fanns och inget annat.  
 
Självet i dansen är nära förknippad med upplevelsen. Det som är självet påverkas av 
upplevelsen på olika sätt. Vissa studier visade på att dansare upplever en närmare anknytning 
till deras ”jag” medan andra upplevde en frånvaro från det. Det finns berättelser om en 
upprymdhet men också berättelser om ett lugn. Dansupplevelsen verkar präglas av 
motsägelser och begreppspar. Dessa resultat visar sig också i en avhandling av Braxton 
(1984) som jag nu vill gå in närmre på. Till skillnad från andra studier så har Braxton använt 
sig av personer som inte har någon nämnvärd tidigare erfarenhet av dans men deras 
redogörelse av upplevelsen speglar det som framkommit i andra studier.  
 
Den forskning som kommit närmast till denna uppsats är en avhandling skriven av Braxton 
(1984) och heter Movement experience in modern dance: a phenomenological inquiry. I den 
utforskar författaren dans ur en fenomenologisk synvinkel. Hon valde den fenomenologiska 
metoden eftersom den gav mest frihet i att undersöka fenomenet och hur det upplevs. Fyra 
unga människor som inte hade någon särskild bakgrund inom dans fick gå på en lektion i 
modern dans där de undervisades i olika moderna danstekniker. Efteråt intervjuades de 
angående hur de upplevde dansen och vilken plats dansen hade i deras liv nu och skulle 
komma att ha. Från intervjuerna framkom sex gemensamma teman; kinestetisk medvetenhet, 
koncentration, emotioner, en upplevelse av självet, användande av bildspråk samt 
instruktioner. För att kunna dansa upplevde ungdomarna att det måste finnas en medvetenhet 
om kroppen och dess hållning. När rätt hållning var uppnådd upplevde ungdomarna en känsla 
av koordination och symmetri. Kroppens muskler tänjdes och sträcktes vilket gav en känsla 
av att kroppen förlängdes. Kroppen är inte van vid att tänjas på olika sätt och ordet smärta 
användes för att beskriva dessa nya känslor. Koncentration var mycket viktigt i 
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genomförandet av rörelsen och för att få den så bra som möjligt var dansarna tvungna att vara 
koncentrerade på alla delar av sin kropp ända ut till tåspetsen. Olika känslor eller emotioner 
uppkom också i de olika rörelserna och förändrades hela tiden. Från att vara lätt och upplyft i 
en rörelse till en upplevelse av att vara tung och trög i en annan. Känslan i rörelsen kom också 
som bildspråk och hjälpte personen förstå vad rörelsen betydde för dem. Det gjorde också att 
ett drag av kreativitet kom in i dansen då ungdomarna försökte skapa sinnesbilder av det de 
utförde och kunde skapa världar på dansgolvet. Författaren tar tillvara på det fenomenologiska 
begreppet intentionalitet vilket subjektets medvetenhet och dess riktning mot världen. Braxton 
tar hänsyn till ungdomarnas intentionalitet och menar att även om flera personer ingår i en 
gemensam aktivitet är deras upplevelser unika därför att deras intentionalitet, sätt att förstå 
situationen på ett meningsfullt sätt, skiljer sig åt. Dansen är en teknik till viss del men 
utövandet av denna teknik och upplevelsen av detta är unik för varje individ. Rörelsen 
uttrycker något hos personen och dans är därför inte en opersonlig teknik utan en process med 
vilken dansaren kan upptäcka nya djup hos sig själv menar Braxton.  
 
 
Tillämpningsområden 

 

Dans som terapi 

Dans eller rörelseterapi är ett större område i vilket det har genomförts mycket forskning. 
Bland annat har man funnit positiva förbättringar gällande samarbete i grupp och 
psykologiska besvär. Jag har valt att presentera två artiklar från detta område för att skapa en 
bild av vad dansterapi innebär. Erfer och Ziv (2006) arbetade på ett undervisningssjukhus 
med unga barn genom dans och rörelseterapi. I den miljö där barn tas in för psykiatrisk 
behandling under korta perioder krävs det att kunna fokusera på här och nu. Mycket 
personalomsättningar och olika avdelningar som arbetar tillsammans skapade en omgivning 
som lätt kunde upplevas som kaotisk och ostrukturerad. Barnen som behandlades på sjukhuset 
hade många olika åkommor och det var viktigt att kunna arbeta tillsammans i grupp men 
samtidigt förbättra barnens beteendemönster och hjälpa dem fungera bättre i det vardagliga 
livet. En bra gruppsamhörighet är i detta viktigt menar författarna, de ville förbättra 
självbilden och självmedvetenheten hos barnen. Genom att vara medveten om sig själv kan 
barnet också vara medvetet om andra och utveckla större tolerans och bättre kommunikation 
med andra.  
 
Författarna beskriver en typisk session med sju barn i åldrarna 5-8 år där de använde sig av 
dans och rörelseterapi. Bland teknikerna användes spegling där en person utförde en rörelse 
och det var den andre personens (spegelns) uppgift att kopiera rörelsen så exakt som möjligt. 
Genom detta lärde sig barnen att kommunicera och att sätta sig in i en annan persons 
föreställningsvärld. Författarna beskriver hur samhörighet i gruppen utvecklades under 
sessionens gång och hur kroppsbilden blev tydlig för barnen genom olika aktiviteter. Ett av 
målen med dansterapin var att rörelserna och uppgifterna skulle vara överförbara på det 
verkliga livet. Dansen och leken blev som övningar inför riktiga situationer som patienten 
ställs inför.  
 
Jeong et al. (2005) Har genomfört en studie av effekterna av dans/rörelseterapi hos ungdomar 
med mild depression. I Korea fick 40 unga flickor som hade blivit diagnostiserade som milt 
deprimerade ingå i experimentet. Hälften av flickorna ingick i experimentgruppen och hälften 
i kontrollgruppen. Forskarna mätte deras psykologiska oro och deras nivåer av serotonin och 
dopamin. Tre gånger i veckan fick experimentgruppen gå på dansterapi vilket resulterade i 
positiva resultat. Dansterapin gick ut på att flickorna fick öva på rörelseuttryck, känslor, 
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gränssättande och personligt utrymme, kroppsspråk, den inre känslan och rörelsens kvalitet. 
Till skillnad från kontrollgruppen visade experimentgruppen minskade nivåer av psykologisk 
oro samt en ökning av serotonin och en minskning av dopamin. Vi kan alltså se de fysiska 
effekterna av dansterapi så väl som de sociala. Genom terapin påverkas kroppen direkt men 
också patienternas förhållande till den och sin omvärld. Patienter kan genom dans eller 
rörelseterapi lära sig att interagera bättre med andra men också lära sig att bättre hantera sina 
egna känslomässiga tillstånd.  
 

Dansundervisning 

Även om det finns vissa typer av fridans där teknik och regler inte existerar så är sanningen 
att de flesta danser måste läras in. Det finns vissa steg och rörelser som hör ihop med en viss 
dans och dessa måste övas och förbättras. Dansen är också en konstform och på så sätt måste 
utövaren engagera sitt själv i rörelsen om dansen ska utrycka någonting och inte likna 
tekniska repeteringar. Lärandet blir genom detta något som inkluderar inte enbart det tekniska 
utförandet utan även uttrycket som eleven uppvisar. De flesta studier som behandlar denna 
process av inlärande är gjorda på unga elever i traditionella dansskolor.  
 
Zurawski och Johannisson (2006) utförde en undersökning i syfte att undersöka hur elever 
påverkas av dans. De har genomfört studien i Sverige på grundskolor och gymnasieskolor där 
de intervjuat nio lärare som haft erfarenhet av att använda dansen i den normala 
undervisningen. Resultaten pekade på en överlag positiv påverkan hos eleverna av dansen. 
Pedagogerna menade att ungdomarna fann rörelseglädje, rytm, koordination och smidighet i 
dansen. I gruppsituationer uppkom bättre sammanhållning och en plats där individen kunde ta 
plats i gruppen. Dock kunde det vara svårt för de med sämre själförtroende att våga sig på 
något nytt som dans i skolan.  Eftersom dansen är något ovanligt inom skolväsendet är det 
många hinder som måste klättras över. Ett exempel som författarna nämner är kroppskontakt 
vilket många elever kunde finna svårt i början. Författarna ser stora fördelar med att låta 
dansen bli mer framträdande i skolan och då också med betoning på de sociala, emotionella 
och estetiska aspekterna utöver de enbart fysiska.  
 
Några andra forskare som också har studerat unga danselever är Stinson, Blumfield-Jones och 
Van Dyke (1990) som ville föra fram elevernas syn på dansundervisningen. De intervjuade 
sju unga kvinnor i åldrarna 16-18 år som hade studerat jazz, balett eller modern dans i minst 
fem år om deras upplevelse av dansundervisningen. Denna undersökning kan sägas vara mer 
direkt än den förra eftersom man här frågade eleverna direkt hur de upplever 
dansundervisningen istället för att fråga pedagogerna. Ett ämnesområde som forskarna fann 
vara viktigt var den om teknik. Eleverna upplevde teknikövningarna svåra men ändå 
utmanande. Att bemästra tekniken gav dem tillit till sig själva. Men det innebar också att 
många av dem strävade efter perfektion, en sorts fulländning i tekniken och dansen vilken kan 
vara svår att uppnå. Huvudresultatet av undersökningen var att dansarna kommit in i dansens 
värld vid en så ung ålder att världen verkade för dem fast och oföränderlig. Det var en 
upplevd värld av strukturer och tekniker som måste följas och bemästras och lyckades de fick 
de beröm och upplevdes vara duktiga. Men dansen och dansundervisningen skapas av dem 
som deltar i den och är därför inget bestämt och även eleverna har möjligheter att påverka 
den. Detta var någonting som danseleverna var omedvetna om. Forskningen inom dansen 
inom skolans värld så väl som på dansskolorna visar på överlag positiva effekter. Resultaten 
har bland annat visat på att unga barn finner glädje i dansen som något utöver det vanliga i 
skolmiljön. Hos elever som tränade dans mer tränings- och tävlingsinriktat fann författarna att 
de upplevde den kulturella dansvärlden som strikt. 
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Sammanfattning 
 
Jag började med en genomgång av dansaren och dennes relation till sin kropp. Balett är en 
krävande dans vars rörelsemönster inte speglar naturliga vinklar eller riktningar för kroppen 
att röra sig i vilket gör att den uppfattas som mycket svår och slitsam. Många dansare som 
intervjuades uppgav också att deras kropp sattes under svår stress och att det ibland 
resulterade i skador eller slitage. Förhållandet till kroppen var dualistisk. Samtidigt som 
dansaren såg kroppen som sitt redskap var det även något som han/hon var tvungen att 
övervinna för att kunna nå sitt mål. Kroppens normala smärtgräns togs inte hänsyn till och det 
var det som ledde till skador. Balett ses också som en högst tävlingsinriktad och 
konkurrensutsatt dans vilket Rivaldi m.fl. (2006) visade då de undersökte kroppsuppfattning, 
ätbeteende samt könsroller hos unga kvinnliga balettdansare. De fann då att kvinnliga 
balettdansare visade maskulina drag i större utsträckning än vanliga flickor men menade på att 
detta kan bero på att vissa maskulina drag ses som önskvärda i en tävlingsinriktad miljö.  
 
Dansens upplevelse visade på många dubbelheter där dansare upplevde både en upprymdhet 
och frihet samtidigt som de upplevde sig vara tyngda av sin kropp. De beskriver stunder av 
flödande (flow), av att vara sitt äkta jag och att höja sig över hinder. Dansen upplevs som 
något utöver det vanliga och ofta som någon form av frihet. Upplevelsen verkar vara svår att 
sätta ord på vilket jag också tog upp i inledningen som en av anledningarna till att det har 
gjorts relativt lite forskning inom området. Braxton (1984) redovisade några huvudteman 
kring upplevelsen av dans baserat på oerfarna dansares redogörelse av en modern danslektion. 
Liksom i de andra studierna visade hon på inslag av en medvetenhet om kroppen, en 
koncentration eller disciplin som krävdes för att utföra rörelsen samt en upplevelse av självet. 
Hon visade även på ett kreativt inslag där, för att skapa ett uttryck så använde sig hennes 
medforskare av bildspråk som hjälpte dem se att rörelsen på ett annat sätt. Men hon betonar 
också att även om det finns likheter i stora drag mellan olika erfarenheterna är varje 
upplevelse unik. Självet och jaget är dock alltid engagerat i dansen. Ingen av studierna visade 
att dansaren upplevde sig som borta i tankarna eller inte närvarande i ögonblicket. Självet 
eller jaget är alltid fokuserat i dansen under de ögonblick som upplevs som speciella.  
 
Jag gick sedan vidare till en genomgång av dansens olika tillämpningsområden varav 
dansterapin var det första exemplet. Jag visade där hur dansterapi användes på barn med olika 
psykologiska besvär där dans och rörelseterapi hjälpe de att skapa en bättre självbild och en 
kroppsmedvetenhet. När det kom till de tekniker som användes var användningen av kroppen 
bara en del, medvetenheten om kroppen och dess placering i rummet och förhållande till 
andra spelade också stor roll. Dans och rörelseterapin hjälpte också barnen med att skapa en 
bättre förståelse för kroppsspråk och känslotillstånd så som de kunde uttryckas genom 
kroppsspråket. Dansterapi visar på kroppens betydelse för självbilden. Kroppen är spegeln 
utåt världen och som sådan har den nära till anknytning det vi upplever vara vårt ”jag” och 
genom att arbeta med kroppen och bli mer medveten om den förankras vi världen. Våra 
tankar får ett uttryck i vår hållning, rörelsemönster och känslor som uppstår i kroppen och kan 
ses, erkännas och hanteras.  
 
Jag redovisade sedan dansundervisning och fann forskning som tyder på en strikt 
disciplinerad värld då dansarna hade ägnat stor del av sina liv åt dansundervisningen. De unga 
dansarna hade utsatts för ett utbildningsperspektiv på dansen och var därför obenägna att se 
den ur andra perspektiv eller som en föränderlig struktur. Lärarna upplevde dans i 
undervisning med den skillnaden att den undervisning som bedrevs främst handlade om 
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någonting annat (exempelvis matematik) och dansen utgjorde ett komplement och en annan 
ingång till ämnet. Det som detta speglar är delvis dansens kultur i den meningen att beroende 
på vilken kultur dansen existerar inom kommer den att användas i olika syften. Inom 
dansundervisningen på dansskola har den som syfte att fullända en dansform och inom den 
vanliga skolan har den som syfte att ge ett annat perspektiv på ämnet. I det första fallet 
handlar det om att förstärka och återskapa en konstform och tradition och i det andra fallet om 
att nyskapa och ge andra infallsvinklar på ett redan existerande ämne.  
 
Dansen är ett ämnesövergripande ämne och på senare tid har dansen tagit större plats på 
skolor som vi kan se av forskningen kring dansundervisning, såväl i dansskolar som i vanliga 
skolor. Anledningen jag valde att presentera dessa områden är för att ge en bredare bild av 
dansområdet och att visa på hur den kan ta plats i många olika sammanhang. Dansen som del 
av skolan och som del av terapin visar på dess utbredning i samhället och mer nu än den varit 
tidigare. Dansen ses som väg till att skapa bättre gemenskap, kroppsuppfattning, självbild och 
kroppsspråk. Detta tyder på att det i dansen finns något som kan användas för att få bättre 
kontakt med sig själv och sin interaktion med omvärlden.  
 
Forskningen kring dansens relation till dansaren har dock oftast kretsat kring en viss typ av 
dans (exempelvis modern eller balett), professionella balettdansare eller danselever. Min 
undersökning fokuserar inte på en viss dansstil eller på en viss typ av dansare. Den ställer sig 
till dessa som ett mer grundläggande komplement där syftet är att undersöka det som förenar 
olika dansformer och inte det som skiljer de åt.  
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Metod 
 
Inför ett ämne som dans där erfarenheten är ett kroppsligt uttryck och kan vara svår att 
formulera ställs jag som forskare inför svåra problem gällande metodologi. Hur når jag en 
upplevelse genom berättelser och redogörelser? En upplevelse är det därför att den inte kan 
fullt översättas till ord eller förmedlas direkt från en människa till en annan. Metoden som har 
valts för denna uppgift är den fenomenologiska. Jag har valt att använda mig av 
fenomenologin därför att den erbjuder en blick på fenomenet som är öppen och som inte 
begränsar sig till någon enskild aspekt. Den tar också hänsyn till kroppen som ett visst medel 
genom vilken vi får kunskap om världen och därför anser jag att fenomenologin är särskilt bra 
anpassad att undersöka en förkroppsligad upplevelse så som dansen. Jag kommer att börja 
med en redogörelse för det synsätt som fenomenologin står för, för att sedan gå vidare till det 
som jag upplever är dess brister och hur detta har påverkat analysprocessen. Jag går sedan 
igenom de medforskare som studien inkluderar samt hur datan blev insamlad och den 
analysprocess jag har använt mig av.  
 
 
Fenomenologi 
 
Dahlberg, Drew och Nyström (2001) beskriver hur fenomenologin började som en filosofisk 
rörelse med Edmund Husserl (1859-1938) som kritiserade de tankar som fanns inom 
psykologin. Han såg att vetenskapen hela tiden objektifierade människan för att få svaren på 
dess mysterium och ansåg att det istället borde vara tvärtom. Istället för att se människans 
upplevelser externt så borde de utgöra grunden för all vetskap. Fenomenologin tar alltså reda 
på vårt varande i världen och är intresserad av hur vi upplever och interagerar med 
omvärlden. Det är genom vårt varande i världen som vi får kunskap om den och som den blir 
meningsfull för oss. Denna uppfattning om världen som meningsfull tar vi för given och den 
kallas vår ”livsvärld” (aa. 47f). Det är genom kroppen som vi har tillgång till denna livsvärld 
och den ses som en slags förkroppsligad kunskap.  
 
Livsvärlden är meningsfull men det innebär också att meningarna inte är givna av sig själv, de 
är skapade av oss i vår sociala interaktion med andra. Den naturliga attityden är vår 
vardagliga upplevelse av livsvärlden. Vi tar den för givet och reflekterar inte över det 
meningsinnehåll som vi uppfattar som verkligt. Världen framställer sig för oss genom ren 
uppenbarelse men genom vårt medvetande om den så har vi använt oss av den naturliga 
attityden för att göra den meningsfull och redan då förvridit den ursprungliga erfarenheten. 
Inom vetenskapen så är en kritisk granskning nödvändig och vi bör då, enligt Dahlberg et al. 
(2001). ifrågasätta även våra mest grundläggande antaganden om världen för att nå 
erfarenheten i sin rena form. Den medvetna eftertanken reflekterar då enbart kring den 
naturliga attitydens objekt, det vill säga något som vi redan benämnt som meningsfullt. Det 
fenomenologin försöker göra är att genom fokusering på medvetandet som en handling och 
synliggörande av de antaganden som ligger till grund för den naturliga attityden samt 
förmågan att bortse från dessa antaganden, kan fenomenet framstå i-sig-själv. För att uppnå 
detta används epoké (Moustakas, 1994) som är att vända blicken inåt och genom att sätta det 
som är taget för givet inom parentes så kan vi nå fram till det som är fenomenets essens. I 
uträkning av ekvationer sätts parentes kring vissa delar för att koncentrationen ska ges till det 
viktigaste. Genom epoké så sätter man den naturliga attityden inom parantes. Man förnekar 
inte dess existens men man tar inte hänsyn till den just då. Det skapas då en möjlighet att se 
de andra delarna, de i fenomenet som inte har att göra med våra antaganden. Det som då är 
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kvar av ekvationen eller fenomenet är det som är givet och fenomenet så som det uppenbarar 
sig (Zahavi, 2003).  
 
Medvetandet som vi genom epoké ifrågasätter är alltid riktad mot något, det är intentionellt. 
Det innehåller också alltid två aspekter. Dels är det fenomenet i sig så som det uppenbarar sig 
och dels är det ett meningsinnehåll som vi ger fenomenet genom att benämna det och på så vis 
kategorisera det. Dessa två delar kallas för nomea och noesis (Moustakas, 1994). Noema är 
det rena fenomenet och noesis är fenomenet så som vi uppfattar det. När vi reflekterar över 
fenomenet så anländer vi till dess essens, det meningsinnehåll som har en dragningskraft för 
oss och som vi kan göra oss medvetna om.  
 
Fenomenologin är en metod som söker hitta ett fenomens grund bland de många olika 
meningar som vi sätter på det. Därför har jag valt denna metod att undersöka fenomenet dans 
som är ett så varierat och spritt fenomen. Jag håller dock inte med fenomenologin i dess 
sökande efter eviga essenser som existerar bortom sociala meningar. Dansen är en social 
företeelse och skulle inte existera utan den mänskliga interaktionen. När kulturer ändras och 
vår definition av dans ändras kan vi inte heller säga att där finns någon evig essens som 
existerar oberoende av oss. Jag tror dock att det finns bestående element inom dansen som gör 
att vi kallar just vissa aktiviteter för dans och andra inte. Vissa element är grundläggande och 
återfinns i nästan alla danssituationer. Vidare tror jag att noema aldrig kan beskrivas i språket 
utan påverkan från noesis. Då vi försöker skapa meningsfull kunskap om ett fenomen 
kombinerar vi det rena fenomenet med de uttryck för mening vi har och de strukturer som vi 
tar för givna. Ett beskrivet fenomen är alltså aldrig ett fenomen i sig. Jag använder mig av 
fenomenologin för att närma mig fenomenet på så klara grunder som möjligt så att fenomenet 
får framträda så rent som möjligt. Jag beskriver de essenser jag finner däri med vetskapen om 
i görandet av detta blir de meningsfulla omskrivningar. Vidare visar de essenser jag funnit 
inte på någon evig och orubblig grund utan på en socialt skapat grund som är beständig över 
tid och över kulturer men som ändå tillåter förändringar och variationer.  
 
 
Urval 
 
I enighet med fenomenologin har jag sökt så stor variation som möjligt bland mitt material 
(Moustakas, 1994). Den empirirska variationen möjliggör en djupare grund för fenomenet. 
Om mina medforskare hade haft mycket lika bakgrund och mycket lika erfarenheter hade de 
likheter jag funnit kanske berott på kulturella eller sociala likheter. Min strävan var att finna 
essenser som ligger så nära kärnan av fenomenet som möjligt och därför strävade jag efter att 
få en så stor spridning som möjligt gällande framför allt dansform. Denna uppsats har dock 
inte gett mig möjligheten att undersöka dans i olika kulturer och jag har begränsat mig till 
medforskare som finns i min geografiska närhet. Däremot har jag försökt variera mig gällande 
kön, ålder, danserfarenhet och dansform. Inom fenomenologin ser forskare på personer som 
deltar i studien som medforskare och tanken är att de ska närma sig fenomen på ett frågande 
sätt liksom forskaren själv. Det var alltså viktigt att de ville delta i en undersökning och hade 
stort intresse i ämnet. Likaså ville jag använda mig av personer med stor erfarenhet inom dans 
för att få en bredare bild av fenomenet och försäkra mig om att mina medforskare hade 
mycket att säga om ämnet.  
 
Jag närmade mig mina medforskare på dansskolar som finns i min närhet och tillfrågade flera 
personer om de skulle vilja medverka i min uppsats. Kontakter skedde via personlig kontakt 
men även via post som lämnades vid receptionen vid dansskolorna, eftersom jag inte fick 
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tillång till deras privata telefonnummer eller adresser. Mitt urval bestod av fem personer med 
varierande bakgrund och jag presenterar de närmre nedan. I enighet med Vetenskapsrådet 
(2002) tillfrågades de om de kunde tänka sig att delta i en forskningsuppsats och att de 
närsomhelst kunde avbryta sin medverkan utan några negativa följder.  Deras namn och annan 
identifierbar information har bytts ut för att försäkra deras anonymitet och det inspelade har 
materialet raderats efter transkriberingarna. Jag har dock valt att använda mig av pseudonym 
för att ge en personlig prägel till de citat som ges i texten.  
 
Deltagarna hade mångskiftande bakgrunder men de var specialiserade inom ett visst område. 
Bland de fem deltagarna så fanns en modern dansare/magdansös, en balettdansös, en 
hiphop/street dansare, en latinamerikansk dansare och en modern dansare. Genom detta urval 
som också skilde sig mellan könen och i åldrarna tror jag mig ha funnit en variation där 
många olika erfarenheter tas med. Dansformerna skiljer sig åt i utförande, rörelsemönster, 
musik och kulturell tillhörighet. 
 

Sofie 

Hon är mellan 50 och 60 år och har arbetat professionellt som dansare under större delen av 
sitt liv. Hon arbetar nu som danspedagog och undervisar i balett.  
 

Micke 

Han är mellan 20 och 30 år kommer ursprungligen från England men har studerat dans i USA 
och undervisar nu i hiphop. Han har även en bakgrund inom sång men ägnar sig nu till största 
delen åt dansen.  Micke intervjuades på engelska eftersom hans svenska inte är lika bra som 
han engelska och därför kommer hans citat att även vara på engelska. 
 

Pia 

Hon är mellan 30 och 40 år och har dansat sen hon var liten. Redan då fastnade hon för 
dansen och den har funnits med i hennes liv ända sen dess. Hon arbetar deltid som 
danspedagog men har även ett annat yrke under dagarna. Hon undervisar främst i 
latinamerikanska danser.  
 

Karin 

Hon är mellan 40 och 50 år gammal och arbetar som danspedagog, främst inom modern dans. 
 

Rebecka 

Hon är mellan 20 och 30 år och dansar modern dans men även egyptisk magdans. Hon gör 
sina egna koreografier och vill kunna försörja sig på dansen även om hon just nu har ett annat 
arbete dagtid.  
 
 
Datainsamling 
 
Innan jag gav mig iväg för att genomför intervjuerna var jag tvungen att tackla frågan med 
min förförståelse. Jag ville inte att den skulle färga intervjuerna eller leda mig åt ett visst håll. 
epoké processen är till för att lägga åt sidan antaganden som annars skulle färga 
analysprocessen (Moustakas, 1994). Dahlberg et al. (2001) menar dock på att vår förförståelse 
inte är något vi kan helt undkomma. Vi är aldrig ett blankt blad men genom att ställa oss 
frågande inför ett fenomen så öppnar vi oss inför det fenomenet och kan på så sätt se det så 
ofärgat som möjligt. Jag började med att gå igenom min erfarenhet av dans och då jag har 
testat på många olika sorters dans i flera år har jag en bred bild av vad dans innebär. Jag skrev 
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ner mina antaganden i en lista och reflekterade över dessa och om jag skulle kunna säga att 
det med säkerhet är så som jag föreställt mig. Jag fann att jag inte kunde vara säker på mycket 
av det jag upplevde i dansen, åtminstone inte säker på att det var fler än jag som upplevde det 
så. Jag blev därför frågande inför fenomenet själv vilket ledde mig vidare från min naturliga 
attityd. Även om jag var frågande inför dansen så hade jag ändå vissa antaganden om 
fenomenet som jag inte kunde undkomma helt. Det var först i intervjusituationen med 
medforskarna som mina förutfattade strukturer blev tydliga för mig och jag kunde då 
ifrågasätta dem. Vid ett tillfälle uppstod en intressant diskussion med en medforskare om 
huruvida dansen är privat eller offentlig. Jag har också ifrågasatt det medforskarna sagt vilket 
ibland lett till att de varit tvungna att verkligen fundera över det själva, något som de kanske 
inte tidigare gjort då även de hade tagit det för givet.  
 
Intervjuerna genomfördes på en plats och tid som var bekväm för deltagarna då de flesta hade 
fulla scheman och många arbetade under kvällstid. Intervjuerna spelades in och deltagarna 
informerades först om sina rättigheter att när som helst kunna avbryta intervjun eller välja att 
inte svara på en fråga om de så ville (Vetenskapsrådet, 2002). De försäkrades även att om 
inspelningarna skulle hållas konfidentiella. En semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 1) 
användes som hjälp vid intervjuerna för att inte viktiga aspekter skulle förbises. 
Intervjuguiden var utformad så att den skulle täcka de allra flesta aspekterna av fenomenet 
dans och inspirera till vidare tankegångar hos deltagarna. De områden jag tog upp var dansen 
som upplevelse, dansen i förhållande till självet, dansen och rummet/utformningen av 
rummet, kroppen och musik. Dock var det de ämnen som deltagaren tog upp som fick mest 
tyngd då det är viktigt att forskaren inte försöker styra samtalet i någon särskild riktning. 
Intervjuerna tog mellan en till två timmar vardera  
 
 
Analys 
 
Efter intervjuerna transkriberades materialet där jag hade tagit bort information som kunnat 
ses som identifierande så som namn eller platser. Jag började med att läsa igenom intervjuerna 
flera gånger för att skapa mig en bättre bild av materialet och en känsla för helheten. Efter 
detta började kodningen av materialet. Jag började med att identifiera meningsstycken, det vill 
säga stycken eller meningar som säger något. Därefter började jag sätta begrepp på dessa 
olika stycken vilket resulterade i över 30 olika begrepp så som exempelvis; trött, kropp, jaget, 
kick och så vidare. Dessa försökte jag sammanfoga och reducera till mindre, mer 
övergripande grupper. Därefter gick jag tillbaka till materialet och läste igenom det en gång 
till för att se om de grupperingar jag nu hade gjort kunde upplevas i materialet. Efter några 
mindre ändringar upplevde jag att materialet representerades i mina rubriker med fyra 
huvudrubriker med tillhörande undergrupperingar. Vissa essenser visade sig ha större 
genomslag än andra. Varje essens kom inte heller upp i varje intervjusituation men jag har 
inte tagit det som ett tecken på att den därför borde bortses. De essenser som presenteras i 
resultatet är upplevelsen med undergrupperna identitet och känsla, kroppsdisciplin med 
undergrupperna tekniken, smärta och ideal, rummen med undergrupperna det offentliga, det 
privata och det skapande och den sista huvudgruppen konsten med undergruppen musik.  
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Resultat  
 
Resultatet som uppkommit är baserat på intervjuerna med medforskarna där jag tillsammans 
med dem utforskat vad dans är. De essenser jag har kommit fram till har jag grupperat under 
rubrikerna Upplevelsen, Kroppsdisciplin, Rummen och Konsten. Under dessa finns sedan ett 
antal underrubriker som visar på olika essenser som har nära anknytning de mer övergripande 
rubrikerna.  
  
 
Upplevelsen 
 

Identitet 

För medforskarna är dans en central del i deras liv och utgör en väsentlig del i deras identitet. 
Att vara dansare är något annat än att dansa. Till synes kan en dans utföras av vem som helst 
och det är fortfarande en dans. Men rörelsen i sig är ett uttryck och då måste dansaren uppleva 
dansen som en del av honom/henne själv. Sofie beskriver hur hennes identitet är förknippad 
med dansen;  

 
Dansen är ju jag väldigt mycket. Det är min person. Det är ganska bra svar faktiskt. Därför att om du tog 
bort, då visste jag inte vem jag var. Det är min identitet. Jag är dansare. Jag är min kropp, mina muskler, 
mitt ansikte 
 

Sofie beskriver dansen intimt förknippad med kroppen och med en identitet som dansare. 
Känslan av en identitet som dansare sitter kvar i livets andra aspekter men kan ibland få 
lämna väg för rollen som mamma eller arbetare inom något annat yrke. I dansen ges uttryck åt 
den egna personligheten och därför är dansen och identiteten så intimt förenade. Men 
samtidigt kan dansen inte alltid vara ett rent personlig uttryck då dansare ofta dansar någon 
annans koreografi som har en viss tanke som de vill förmedla till publiken. Det är upp till 
dansaren att liksom skådespelaren använda sina personliga känslor för att förmedla olika typer 
av känslor. Karin beskriver dualiteten med att se dansen som personligt samtidigt som externt;  

 
Det som också är viktigt här, alltså båda att utveckla ett personligt rörelsespråk men också att utveckla, att 
se kroppen som ett instrument och kunna […] uttrycka alla former av kvalitéer och stilar och genrer 
 

Samtidigt som dansen är något personligt så är det också någonting som måste kontrolleras. 
Det är inte ett fritt uttryck utan det måste bearbetas för att kunna förmedla det som 
koreografen har i åtanke.  
 

Känsla 

Under analysen av intervjuerna har flera saker uppkommit som pekar på en förhöjd 
upplevelse under dansen. Känslan beskrivs på många sätt, som ett flödande, en andlig 
upplevelse, en kick och som en känsla av frihet. Upplevelsen är väsentligt skild från ett 
vardagligt varande. En känsla av att befinna sig i nuet och en frihet från det som existerar 
bortom dansen. Micke beskriver;  

 

The big feeling is adrenalin and the fact that it’s, yeah depending on what you’re doing you can feel a 
massive sense of freedom from dance. Like a massive sense of freedom. And I think the more trained you 
become the more free you become  
 

Micke upplever en känsla av frihet i dansen. Han beskriver också hur denna känsla 
uppkommer lättare desto mer tränad han upplever sig vara, hur lätt han kan utföra rörelsen 
och känna in koreografin.  
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Till en början måste kroppen kontrolleras av hjärnan för att lära sig tekniken. Känslan måste 
medvetet framkallas för att finna sitt uttryck. Med övning blir dansaren bättre på att använda 
kroppen och kan uttrycka emotioner enklare. Det är då som dansaren inte längre arbetar mot 
kroppen, utan med den. Dansen kommer av sig själv och blir inte framtvingad, den infinner 
sig och det låter dansaren vara fri att känna känslan som dansen uttrycker. Friheten som 
Micke beskriver handlar om en frihet från ett kontrollerande av kroppen då dansen är en del 
av kroppens uttryck och upplevs lika lätt som att andas. Pia säger; 

 
Alltså när man får till det koreografin och det flyter på och man har rätt teknik. För det är ganska det att 
man har rätt teknik för att det ska kunna flyta på och det ska liksom kännas bekvämt så är det ju en himla 
häftig känsla. Det är ju liksom flödande hela tiden 
 

Även här beskrivs känslan av ett flödande, en känsla av att vara ett med rörelsen. För det 
krävs dock att rätt teknik finns där för att uttrycket skall kunna formas. Det är genom att 
kunna bortse från stegen och tankar som dansaren uppgår i dansen och detta sker genom att 
övning så att rörelsen blir naturlig och inte forcerad.  
 
Kroppen måste lära sig uttrycka ett spektrum av olika affekter från stark till mjuk, till tung 
och lätt. Upplevelsen inkluderar alla dessa olika aspekter och även de emotioner som 
uttrycker vad koreografin vill säga och menar. Genom att uppleva dessa känslor så syns det ut 
i fingerspetsen vad dansen betyder. Pia beskriver betydelsen av att publiken får uppleva det 
som dansen innebär;  

 
Man får just alla de här känslorna som man vill att de om tittar också ska få så det är väldigt mycket 
känslor liksom och just när man dansar till musiken, man dansar mot sin partner oavsett om det liksom är 
en rivig cha cha som är lite tuff och lite cheeky och lite så där eller om det är en romantisk rumba så gäller 
det ju liksom att man spelar ut det i ansiktet och i kropp och armar och alltihopa 
 

Att dansa är således inte att enbart utföra en rörelse korrekt, det finns en tanke bakom 
rörelsen, en känsla som rörelsen är där för att uttrycka. När rörelsen och känslan finns där kan 
dansaren uppleva en känsla av frihet, ett flöde.  

 
 

Kroppsdisciplin 
 

Tekniken 

Likt grunden till ett hus är tekniken det som meningsinnehållet bygger på. Vad är då tekniken 
som beskrivs? Dans innehåller ju inte enbart tekniskt svåra rörelser utan också enkla rörelser. 
Tekniken till dessa måste också läras in för att bli en del av kroppen, för att rörelsen ska 
kännas naturlig. Jämför detta med att gå. Gå kan man göra på många olika sätt även om 
tekniken i grunden är densamma; en fot framför den andra. Beroende på känslan som 
personen vill inge eller omedvetet uttrycker så ser gången annorlunda ut. Man kan gå 
studsande, släpande, snabbt eller tungt och likaså är det med dansens rörelser. En armrörelse 
kan göras tungt eller lätt men vilar ändå på samma grund. Dansaren tränar på att utföra 
rörelserna på många olika sätt så att de alla blir del av hans eller hennes register att arbeta 
med. Karin beskriver hur hon upplever sin kropp under dansen; 

 
Den [kroppen] ska både kunna känns tung, kraftfull och hård spänd med hög muskeltonus men också 
väldigt lätt och väldigt flödande och luftig och upplyft och snabb, också otroligt snabb och också långsam 
va. Så att uppleva alla de här olika och i förhållande i andra kroppar och sin egen kropp och sina egna 
kroppsdelar att kunna interagera både med sig själv och andra.  
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Tekniken är grunden som gör att uttrycket kan förmedlas. Kanske är det även så att kroppen 
talar sitt eget språk och med kroppen rörelser kan vi förmedla sådant som annars inte kan 
delas människor emellan.  

 

Smärta 

Lärandet och perfektionen av en konstform kräver mycket arbete. Detta märks hos dansarna 
när de talar om sin kropp och dansträningen. Skador och slitage är en del av vardagen och ses 
som något man måste stå ut med för att kunna ägna sig åt dansen. Likaså kan teknikträning 
vara krävande och krånglig. Rörelser och koreografier måste utövas gång på gång för att 
dansaren ska kunna genomföra dem utan svårigheter. Målet är att dansen blir den del utav det 
vanliga kroppsspråket, kanske är det också genom detta som dansaren kan uttrycka genuina 
känslor. Träningen i danssalen ger inte alltid upphov till skador på samma sätt som under 
uppvisning eller tävling. Kroppen slits däremot eftersom samma fysiskt ansträngande rörelser 
genomförs gång på gång. Rebecka beskriver:  

 

… man har tagit sönder muskler och lite sånt när man tränat. Men annars har jag klarat mig väldigt bra 
men mina knän är sönder  
 

Pia beskriver en situation då hon under en dansträning hade gått därifrån med köttsår på 
fötterna utan att hon märkt det. Hon förklarar det med att det hade varit en speciell tränare 
som de bara hade en begränsad tid med och hon då var tvungen att bita ihop och hantera 
smärtan senare. Det låter paradoxalt att kroppens gränser måste tänjas, att kroppen måste 
underkasta sig konsten då det är kroppen som den vilar på. Men det finns gränser. Som i Pias 
berättelse fick hon avstå från dansen medan hennes skador läkte och likaså Rebecka har flera 
gånger valt att avstå från att genomföra vissa rörelser som kan resultera i allvarlig skada. 
Denna paradox har sin grund i relationen mellan teknik och känsla i dansen. Tekniken måste 
först bemästras där kroppen måste utstå ibland smärtsamma övningar för att tekniken ska 
fungera. Det är tekniken som gör att dansaren inte behöver kontrollera kroppen eller fokusera 
på rörelserna på ett sätt som en ovan person skulle behöva. Fokusen lyfts istället från kroppen 
och till uttrycket och känslan som förmedlas. Micke menar;  

 
It’s like foundations of a house, like if you have technique that’s what you’re relying on and then you don’t 
need to think about it because you can, you don’t have to focus on it then because once you have the 
technique you can focus on everything around it and you don’t need to fight, like I said, against your body. 
It’s just doing it”  
 
Ideal 

Kroppen i dansen är central. Den är verktyget för dansaren och den måste hållas i form och 
kunna vara stark och smidig för att kunna utföra en väl genomförd dans. Men kroppen 
bedöms inte enbart efter sin prestation utan också för sitt utseende. Dansarens kropp bör ofta 
vara smärt och smal och detta är något som de kvinnliga medforskarna kommenterade. Sofie 
säger att dansens vardag är att:  
 

det är ju alltid att hålla sig i form, att hålla sig smal, hålla sig fräsch. Ja, det är ganska krävande eller 
väldigt krävande 

 

 Dansaren tänker på kroppen och hur den sköts i vardagen. Rebecka säger;  
 
Man måste vara nyttig, alltså hela tiden. Man måste tänka på exakt vad man äter och man får inte. Och det 
är jättejobbigt och jag tror alla mår lika dåligt istället för att bara acceptera att vi har de här kropparna 
 

Att ständigt ha press på sig att vara smal är både fysiskt och psykiskt krävande. Den idealiska 
kroppen verkar dock vara som mest solid i de danser som vanligen anses av högre kulturellt 
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värde. I baletten och i de moderna danserna är kroppens smalhet ett viktigt inslag i skapandet 
av linjer medan i latindansen och i den orientaliska dansen är åsikten en annan. Pia beskriver:  

 
så det är ingenting som är kört för att man har blivit lite mullig ett tag så man behöver inte vara pinnsmal, 
absolut inte 
 

Hon beskriver hur kvinnans kropp tillåts vara mulligare i de latinska danserna så länge som 
personen kan utföra dansen. Kvar finns ändå ett ideal även om det inte är lika tydligt som i 
Sofis uttryck. Pia säger att det är ok att vara lite mulligt ”ett tag” vilket tyder på att gränsen 
töjs men den finns ändå där.  
 
I den orientaliska dansen så beskrivs kvinnokroppar som mer accepterade i vilka former de än 
kommer i. För Rebecka innebar detta en frihet från den krävande världen av modern dans där 
kroppsidealet inte var lika tillåtande. Dock märker hon en skillnad nu då hon blivit bättre 
inom dansen, hon förväntas prestera mer och även presentera sig på ett visst sätt. Den 
idealiska kvinnokroppen inom magdansen är en väldigt kvinnlig kropp och mycket 
utsmyckad. Detta hade hon liten erfarenhet av tidigare men hon har nu börjar bära smycken 
och röra sig på ett mer feminint sätt. Kroppsidealet beskrivs i en mer kvinnlig och kurvig form 
inom den orientaliska dansen med den är ändå ett ideal. Lika lite acceptabelt som att vara fet i 
balett lika lite är det att vara manhaftig inom magdansen. Skillnaden mellan dansernas 
betoning på kroppens utseende är också en skillnad mellan kulturer. Kroppsidealen finns där i 
båda kulturer men de tar sig uttryck på olika sätt.  
 
 
Rummen 
  

Det offentliga 

När det gäller dans och professionella dansare så sker dansen inom olika rum. Dansen sker i 
det offentliga som uppträdanden och det sker privat tillsammans med vänner. Dessa två olika 
rum har stor betydelse för hur dansen upplevs. Det offentliga är ett arbete med stor betydelse 
och meningsinnehåll medan den privata dansen snarare ses som sällskapslek. Pia beskriver 
hur hon och hennes partner ogärna dansar och tar ut svängarna då de är ute på krogen 
exempelvis. Hon reflekterar över om detta kan ha att göra med en blyghet men kan även bero 
på att hennes vänner är medvetna om att de dansar i tävlingar och därför har andra 
förväntningar på henne och hennes partner jämfört med deras andra vänner. Men samtidigt 
dansar de inte ofta privat hemma heller.  

 
Det är klart att vi ibland lägger lite koreografier eller liksom inför danslektioner att man planerar och så där 
men går vi på krogen eller liksom går ut på nån så är det ju sällan vi liksom dans-dansar. Riktigt så 
 

För Pia blir dansens arena i dansstudion, på lektion eller på scen under tävlingar. Skillnaden 
ligger i det uttryck som dansen ger och som inte finns där under sällskapsdanser. I 
sällskapsdansen är det tillåtet att vara privat och personlig men i den offentliga konstformen 
måste dansen vara bearbetad, ett renodlat uttryck. I det offentliga är man uttittad om det är på 
scen eller i en lektionssal och det verkar vara detta som skiljer de två sfärerna åt. Blicken från 
andra omgivande innebär vissa förväntningar. När blicken från andra är den av en publik är 
dansen där som uttryck och dansaren är redo att ses av andra.  
 

Det privata 

I privata sammanhang som på krog och liknande är dansaren också utsatt för andras blickar 
men i detta scenario så är de andra inte en publik utan medlemmar av samma grupp. Att sticka 
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ut ur gruppen upplevs som pinsamt och speciellt då de andra vet om att personen dansar 
professionellt. Kvar finns de stunder då ingen tittar vilket kan upplevas som en frihet för 
dansare, ett yrke som är under ständig observation. Sofie vårdar de stunder då hon inte är 
sedd,  

 

Det är alltid nån som tittar på en. Det är därför naturen är så viktig för mig. Jag är jättemycket ute i 
naturen. Jag tror att det är jätte- det tror jag är väldigt bra! För människan men också att ingen tittar på en 
det kan vara ganska skönt 
 

Rebecka beskriver hur hon kämpar mot svårigheter med att stå på scen och känna sig bekväm, 
en känsla som dock infinner sig när hon är ensam.  

 

Det är flashdance. När jag är själv då lever jag loppan fast ibland så blir man ju påkommen också och då 
blir det lika jobbigt varenda gång … jag känner mig bra. Och jag är inte rädd. Jag vet att jag kan men det är 
det dära att, det är rädslan som hindrar mig 
 

Den utomstående blicken kan medföra en känsla av rent uttryck men detta uttryck skiljer sig 
också från det som är privat och som kan tillåtas komma fram då ingen ser. I ens privata sfär 
finns inga förväntningar, bara en rörelseglädje som får vara precis hur den är även om det 
innebär otekniska rörelser och otakt. Denna privata sfär finns hos oss alla där vi kan finna vårt 
eget personlig uttryck. Dansaren kan sedan utveckla detta personliga till ett konstnärligt 
uttryck som framförs på scen eller i lektionssalen.  
 

Det skapande 

Men själva dansen som sådan innebär ofta ett eget rum skiljt från resten av världen. Där 
dansen finns, finns inte utrymme för annat. Karin säger: 
 

där tycker jag att alltid, hur trött, hur dålig jag än känner mig, eller jag kanske har ont, nån smärta eller 
vadsomhelst så när man kommer in i danssalen så kommer man ju in i nån slags luftbubbla eller nån 
såpbubbla där rummet blir heligt. Man går in i nån annan verklighet. Och ofta blir det så att kroppen känns 
lätt, smidig, uttrycksfull bara genom att man kopplar på. Det finns en annan stämning. Och det här blir ju 
ett bearbetande utan att du för dens skulle behöver vara. Det behöver inte alltid verbaliseras eller 
reflekteras över utan du går in i ett annat rum och då lämnas hela verkligheten, nästan vilka problem man 
än har. 

 
Här finns alltså dansen som uttryck, offentligt även om ingen ser. Det är skapande och på 
samma sätt som dansaren närmar sig dansens uttryck fjärmar hon sig också sitt personliga och 
privata liv. Sofie beskriver det som att alla bekymmer försvinner under dansen och hon: 
 

går in i kroppen, i musiken och i hur den är uppbyggd, baletten. 
 
Både dansen och dansaren har sitt eget uttryck och de använder varandra. Dansen och 
koreografin har ett uttryck som dansaren gör till sitt eget då hon adopterar konstformen och 
bortser från sitt eget privata uttryck. Karin beskriver en situation då hon argumenterade på en 
dansskola för att danssalen bör vara fri från influenser inredningsmässigt eftersom rummet i 
sig skapar en atmosfär som färgar det skapande som sker där: 

 
Hur det ser ut och att det helst är ett rent rum att det inte är annat som pockar på, att det inte är ett 
genomgångsrum, att det blir den här bubblan och att det är tillräckligt varmt och rent och allt det där. Men 
sen ger rummet, den ramen ger lättare ram för att ge virtuell ram att gå in och skapa i 
 

För att kunna skapa fritt måste det finnas utrymme att göra det. Man kan inte dra med sig 
personliga problem och tvinga de på en koreografi som inte är avsedd för det utan att förstöra 
koreografins avsikt. Dansaren måste adoptera dansen men måste även använda sina egna 
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erfarenheter för att finna ett eko av det som dansen söker förmedla. En känsla som inte kan 
förstås kan inte heller förmedlas. Det finns därför ett gemensamt utbyte och en dynamik 
mellan dansen och dansaren. 
 
 
Konsten 

 
Konsten är något som i denna uppsats har fått ett alldeles eget utrymme trots att den 
genomsyrar de andra områdena. Frågan om vad konst är har många ställt sig genom historien 
och den frågan kommer inte att få sitt slutgiltiga svar här. Det som jag beskriver är 
medforskarnas uppfattning om dansen som konst. Syftet med aktiviteten verkar vara den röda 
tråden. De uppfattar det som att om avsikten för dansen är fysisk träning är det inte dans som 
konstform. Det är när någonting skapas för syftet att andra ska titta på det, andra ska njuta av 
det, dansaren vill förmedla en känsla eller enbart skapa en vacker form eller rena linjer i 
luften. Dansen skapar ett band mellan åskådare och utförare som måste respekteras. 
Åskådaren behöver inte heller vara närvarande annat än i dansarens inre syn. Det är en hand 
som sträcks ut i luften med en avsikt att förmedla något även om det finns en annan hand där 
att möta den eller inte. Rebecka säger  

 
Men framförallt så är det att det finns en tanke bakom allting och det är det som gör det till konst tror jag. 
Just för att det handlar om rörelser 
 

 Tanken bakom rörelsen avgör om det är konst eller inte. Men en rörelse kan vara konst utan 
att vara dans. Och en dans kan vara dans utan att vara konst. Var går gränserna här emellan? 
Det finns olika kulturer inom dansvärden där viss dans betraktas som konst och annan inte.  

 
Most of the time it’s really commercial choreography. There isn’t much feeling in it, there isn’t much 
emotion in it. Commercial choreography is aesthetic choreography to some extent. Commercial 
choreography is choreography that is designed to… It’s almost like moving stage furniture, It’s designed to 
support everything that going on around it rather than being the main attraction 

 
Som Micke ovan beskriver handlar det om olika sorters dans där avsikten är det avgörande. 
Om avsikten med dansen är att själva dansen ska vara i fokus eller om dansens syfte är att 
framhäva någonting annat genom att skapa en stämning. Den dans som har som syfte att 
fokusera på dansen och genom dansen förmedla något är konstnärlig dans. Pia beskriver hur 
dansen kan liknas vid teaterkonst där en bild målas upp för publiken, där varje rörelse har en 
mening, en avsikt och det gäller som dansare att förstå och tolka denna avsikt på ett sätt som 
gör att den förstås av publiken. Karin beskriver hur detta också innebär ett stort ansvar 

 
Men samtidigt så kommer man så nära sig själv i dansen så att det är också att man öppnar mycket kanaler 
så här har man möjlighet att påverka mycket. Med att komma in med nytt tänkande … Ja det kan vara 
väldigt mycket men det gäller att vara medveten om vad man gör. Därför att man tvingar också på folk en 
självbild 

 
Hon talar om hur man kommer sig själv nära i dansen men att hon som danslärare också har 
ett stort ansvar inför sina elever att se till att den självbild som hon bidrar till är en som gagnar 
personerna. Likaså beskriver hon hur relationen mellan publik och dansare också innebär ett 
ansvar. Det ansvaret innebär att inte bli för personlig, att de frågor som dansaren eller 
koreografen vill förmedla eller visa inte överlämnas till publiken. Den konstnärliga processen 
är ett ständigt sökande som också Rebecka beskriver.  

 
Jag försöker skapa en sinnesstämning så att min publik känner obehag men utan att göra det överdrivet 
[…] Men samtidigt är det nånting vackert i det där hemska, som jag tycker som jag försöker nå fram till”.  
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Musik 

När jag frågade medforskarna om man kan dansa till musik fick jag till synes varierande svar. 
Viss påstod att dans utan musik är vackert och att det då handlar mer om form. Vissa påstod 
att utan musik är det mer teknikövning än dans och andra påstod att det var grunden som 
dansen vilade på. Musiken är grunden för dansen men säkerligen kan dansaren använda sig av 
tystnaden även i dansen. Helt utan musik verkar det som att dansen snarare handlar om form 
och om kroppspositioner och inte om kopplingen däremellan. Musiken kan vara inspirationen 
till en rörelse, den kan ge en ingivelse att röra sig på ett vist sätt. Den ger ledtrådar till hur 
rörelsen ska utföras och om vad det är som ska uttryckas. Den kan göra att dansen lyfter till 
andra nivåer då den underlättar för känsla även hos dansaren så väl som hos åskådare. Karin 
säger: 

 
Det är ett interagerande hela tiden med musik och rörelse 
 

och Sofie menar att: 
 
för mig är musiken ingången till rörelsen 
 

 
Essensstruktur 
 
Jag har nu gått igenom dansen i relation till den upplevelse som den ger upphov till, i relation 
till kroppen, till en identitet som dansare, till de rum där dansen sker och det konstnärliga 
uttrycket som är dansen. Det som ligger till grund för de andra essenserna är relationen mellan 
upplevelsen och kroppen. Upplevelsen beskriver relationen till självet i dansen och det uttryck 
som kommer fram i dansen. Kroppsdisciplinen är grunden som dansen bygger på och som gör 
detta uttryck möjligt. Detta märks också i den koppling som verkar finnas mellan känsla och 
teknik. Tekniken är den grund på vilken känslan finner sitt uttryck och den kan vara svår att 
utveckla tillräckligt bra för att rätt känsla ska kunna uttryckas. Upplevelsen och 
kroppsdisciplinen och därtill även känslan och tekniken är två sidor av samma mynt och den 
ena behöver den andra. Dansaren har ett speciellt förhållningssätt till kroppen som innebär att 
kroppen ses som grunden till dansen, men även som någonting som måste tänjas på och 
utvecklas om dansen ska utvecklas och bli tillräckligt bra. Teknikmässigt finns flera hinder 
som måste överkommas och rörelser som ska övas in så att de flyter på utan något medveten 
ansträngning. För det krävs mycket ansträngning i början då rörelsen är ovan och främmande. 
Övningen kan också resultera i förslitningsskador eller andra skador. Dessa måste dansaren 
stå ut med för att kunna bli bättre. Dansarens kropp finns till för dansen och den underkastas 
dess uttryck och teknikkrav.  
 
Runt omkring dessa två finns rummet, kontexten i vilken dansaren befinner sig. Rummet är 
scenen och påverkar dansaren eftersom ingenting kan ske i ett vakuum och det som vi omger 
oss med har meningsinnehåll för oss. Rummet kan vara offentligt vilket resulterar i att 
åskådarnas förväntningar påverkar dansaren och dansen. Den offentliga dansen är ett objekt 
och ofta förhåller sig dansaren själv till dansen så som ett objekt och granskar kritiskt sig själv 
genom andras ögon. I det privata rummet är dansaren och dansen ett, det finns inte några krav 
och uttrycket kan vara helt fritt. Den kan här till och med tillåtas vara privat och personlig 
som den inte kan i det offentliga.  
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Konsten är ett genomgående tema och genomsyrar de andra essenserna. Konsten är dansens 
uttryck och det är dansaren uppgift att förmedla detta. I konsten finns självet, och där 
framkallas de känslor som dansaren upplever. Är upplevelsen en av tyngd eller av lätthet så 
måste dansaren ha en förståelse för det och den koreografi eller uttryck som dansen vill 
förmedla till andra. Det är dansarens uppgift att tolka dessa och uttrycka det på sätt att känslan 
blir tydlig även för åskådaren. I privata sammanhang kan det handla om att uppleva känslan i 
dansen för sig själv och på så vis förmedla den till sig själv. Konsten finns alltså där i både det 
privata och det offentliga rummet. Konsten blir det uttryck som dansaren skapar med sin 
kropp och som han/hon förmedlar till sig själv och/eller andra. Musiken finns också med i 
dansen som ett uttryck och en stämning. Då ingen koreografi finns är det musiken som anger 
stämningen och som möjliggör ett uttryck.   
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Diskussion och Teori 
 
 
Jag har valt att förena diskussionsdelen med teoridelen för att bättre belysa teorin och mina 
resultat i förhållande till teorin. En genomgång av först teori och sedan diskussion skulle ha 
blivit för tungläst och dessutom skulle diskussionen om mitt urval kommit att hamna långt 
bak i uppsatsen och jag finner det ändamålsenligt att ta denna diskussion först för att sedan 
diskutera teorin jag valt och mina resultat i förhållande till den.  
 
Mina resultat visar på ett förhållande mellan upplevelsen och kroppsdisciplinen. Upplevelsen 
bygger på kroppsdisciplinen där kroppen ses som ett verktyg som måste bemästras för att 
dansen ska kunna fulländas. Kroppen utsätts för smärta och dansaren tänjer på dess gränser i 
sitt sökande efter en fulländad teknik. Ofta kan smärta sättas åt sidan för dansens skull, den 
ses ibland till och med som en nödvändig del i lärandet. Ur tekniken kommer känslan och via 
känslan kommer upplevelsen av någonting utöver det ordinära, en upplyftande känsla av 
frihet och upprymdhet. Utan tekniken kan en känsla av flöde inte uppstå. Tekniken ger 
dansaren en viss förståelse för dansen och gör rörelsen naturlig istället för forcerad och 
främmande. Utan känslan blir tekniken ett tomt skal och utan teknik blir känslan ofokuserad 
och spridd. De är två sidor av samma mynt där den ena behöver den andra. Upplevelse och 
känsla bygger på teknik och kroppsdisciplin.  
 
Dansen sker i rummen, de arenor för vilken dansen sker, som kan vara både offentliga och 
privata. I det offentliga rummet är andras blick alltid närvarande och uttrycket är mer renodlat 
och bearbetat. På scen är det inte tillåtet att vara privat som dansaren kan vara hemma eller 
med vänner. I det privata rummet är uttrycket helt fritt och det är tillåtet för dansen att vara 
obearbetad och personlig. Det skapande rummet innebär en plats där dansen skapas. Det kan 
vara en danssal eller ett vardagsrum men den bör vara fri från yttre påverkan som färgar 
skapandet. Som en vit målarduk ska den utgöra grunden för dansen. Det som skapas i rummet 
är det konstnärliga uttrycket.  
 
Konsten är något som alla dansare upplevde som en viktig del i deras dans. Konsten är 
uttrycket som dansen förmedlar. Medforskarna beskrev konsten som den djupare 
meningsbörden i dansen och det beskrevs som något som skiljde sig mellan dans som sker 
sceniskt, i sällskapsformer eller fridans. Syftet med dansen var för medforskarna det 
konstnärliga uttrycket. En del av det konstnärliga uttrycket var musiken som ofta beskrevs 
som en ingång eller en inspiration till rörelsen.  
 
Dessa essenser som jag har hittat är beroende av mitt urval och mitt val av metod. Jag 
strävade efter att få en stor spridning i mitt material i form av kön, ålder, dansinriktning och 
erfarenhet av pardans så väl som solodans. Det som jag dock ansåg var viktigt var att 
intervjua erfarna dansare som har arbetat professionellt med dans eller som har hållit på med 
dans under en längre tid. Jag ansåg att erfarna dansare skulle ha funderat mer över dansen som 
sådan och ha fler och skiftande situationer att reflektera kring. Jag sökte mig därför till 
dansskolor och talade med personer som var verksamma där och som hade stor erfarenhet. 
Denna distinktion i urval har kommit att färga mina resultat eftersom dansen beskrivs av 
personer som har dansen som yrke och som ser dansen främst som en konstart. Detta ledde till 
en betoning av det konstnärliga uttrycket som kanske inte skulle ha uppkommit i lika hög grad 
om min medforskare hade varit amatörer, sällskapsdansare eller religiösa och rituella dansare. 
Under min analys av resultaten och särskilt i den föreställda variationen gick det dock inte att 
bortse från det konstnärliga uttrycket helt. Även dans som sällskapsdans, religiös eller som 
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fridans innehåller någon form av uttryck även om dansaren inte är direkt medveten om det, på 
samma sätt som vi inte alltid är medvetna om vårt kroppsspråk i det dagliga livet. Dansen på 
en scen och på ett dansgolv innehåller båda någon form av uttryck, en tolkning utav musiken 
till rörelser. Syftet med religiös, sällskapsdans eller fridans kan se olika ut till ytan. Genom 
den föreställda variationen under analysprocessen såg jag dock uttryck som en del av olika 
former av dans och som en klar del i deras syfte även om inte alltid den primära. I religiösa 
och rituella danser kan huvudsyftet vara att blidka ett högre väsen men i slutändan handlar det 
om ett uttryck för en önskan eller dyrkan. Detta uttryck tar sig en konstnärlig form genom 
dansen. Jag tror därför att den konstnärliga essensen finns som del av dansens fenomen men 
att det har i denna studie blivit förstärkt beroende på mitt urval av professionella dansare. 
 
Kroppsdisciplin och rummen är likaså essenser som kan ha blivit förstärkta genom 
medforskarnas utsagor. Kroppsdisciplinen som innebär att dansaren ser kroppen som ett 
verktyg där smärta och fysiska åkommor måste överkommas kan till första anblick ses som 
något specifikt för professionella dansare men även i sällskapsdanser och andra typer av dans 
så som folkdans har ansträngningar krävts för att slutföra en dans. De som dansar vilt till den 
sista låten på dansgolvet eller dansar en vända till med folkdansgillet kan känna igen sig i 
detta. I den religiösa dansen är fysisk utmattning en förväntad del av dansen där kroppens 
begränsningar åsidosätts i sökandet efter en andligare upplevelse. I vilken fysisk aktivitet som 
helst kommer det att finnas ansträngningar och påfrestningar som kroppen måste tåla och 
överkomma om aktiviteten ska vara belönande. I dansens fall kommer belöningen ofta direkt 
genom den upprymda känsla som medforskarna beskriver. Kroppsdisciplinerna är då inte lika 
starka som hos professionella dansare men de finns ändå närvarande i någon mening. 
Kroppen som ett verktyg och hinder som måste överkommas finns där och är en del av det 
som kallas dans.  
 
Rummen så som privat och offentligt samt skapande finns även med i andra former av dans 
där det offentliga rummet inte är en scen men likväl ett dansgolv ute på en nattklubb, en 
dansbana, eller ett tempelrum där dansen utövas i religionen. Andras blick finns närvarande 
på dessa platser och dansen måste här kontrolleras och hänsyn tas till de åskådare som finns.  
Det som utgör det offentliga finns alltså även i andra former av dans. Det privata rummet 
finns självklart hos alla dansare som någon gång dansat ensam hemma i köket. Det privata 
rummet finns hos alla och är inte begränsad till professionella dansare. Kanske är det i det 
privata som det skapande rummet finns hos icke-professionella dansare. Sällskapsdansare 
skapar sin dans i stunden, i dansens ögonblick och det skapande rummet befinner sig då 
enbart i deras medvetande. Hos folkdansare och liknande följer dansen tidigare lagda mönster 
som skapats troligen på samma sätt som den sceniska dansen, med en avsikt och ett syfte om 
uttryck. Det fanns essenser i den tidigare analysen som inte kom med just därför att de 
verkade vara för nära förknippade med dansen olika former, exempelvis dans som yrke,  
dansundervisning eller dans i par och gruppform. Essenserna som här presenteras finns med 
därför att de också kan tänkas finnas i andra typer av dansens former vilket gör dem en del av 
den grundläggande strukturen för dansens fenomen.  
 
När det gäller valet av en fenomenologisk analysmetod så valde jag den för att jag ville förstå 
vad dansen var i grunden. Den fenomenologiska analysen säger sig nå essenserna av ett 
fenomen så som de är, oberoende av allt annat. Denna analys har varit användbar för mitt 
syfte även om jag inte håller med om att de essenser jag har funnit kan sägas vara eviga och 
oberoende allt annat. Jag tror det är omöjligt att se ett fenomen utan att tolka det på något sätt. 
Ett fenomen kan aldrig ses helt rent eftersom vi är alltid situerade och beroende av en 
utgångspunkt eller perspektiv. Den fenomenologiska analysen ger oss däremot möjlighet att 
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förändra den utgångspunkten och att skifta mellan olika perspektiv för att se de gemensamma 
nämnare som finns med i olika tolkningar. Det är detta som fenomenologin menar är 
essenserna, grunderna av ett fenomen. Ett urval som visade sig vara begränsande vägs upp av 
att analysen tillåter olika tolkningar av resultaten och olika infallsvinklar från forskarens sida. 
Detta innebär att jag har nått fram till det som är fenomenet dans grundläggande 
beståndsdelar, dess essenser. Dans är ju dock en social företeelse och som sådan kan jag inte 
säga att dessa essenser är eviga och oberoende av den sociala världen. Dessa essenser har 
dock visat sig finnas närvarande i olika dansstilar och bland olika kulturer och därför kan jag 
säga att de är mer bestående än andra aspekter av dansen. Dessa delar kommer att återfinnas i 
dans i dess olika former, av olika människor i olika kulturer.  
 
 
Resultat och Teori 
 
När resultatet nu är presenterat och jag har diskuterat kring min avgränsning samt val av 
metod återstår att knyta resultaten till en större referensram. Detta för att ge perspektiv åt de 
kategoriseringar och essenser som uppkommit i analysen. Jag vill knyta det som jag har funnit 
till andra teorier om människan och hennes kropp. Som tidigare nämnt är dansen ett 
forskningsområde som inte är tillräckligt utforskat och teorier kring just dans har visat sig 
svåra att finna. Dansen existerar dock inom ett större område, som handlar om relationen 
mellan människan och hennes kropp. Det är genom att relatera min analys till detta område 
som jag kan skapa en större räckvidd för det som här redovisats. Dansen är en del av kroppen 
men även av självet och det är denna relation som jag ämnade söka efter och som jag delvis 
också funnit. Delvis, därför att de komplexa relationerna mellan jaget och kroppen i dansen är 
större och mer svårfångade än vad jag först väntade mig. Nu vill jag först beskriva hur min 
bild av dansen och dansaren relaterar till en större diskussion om jaget och kroppen. Jag har 
valt att använda mig av Nick Crossleys bok The Social Body; habit, identity and desire (2001) 
i vilken han tar inspiration av Merleau-Ponty, Bourdieu och Ryle i sin diskussion om kroppen 
och medvetande och missförstånden som separerar de två. Crossley använder termen mind 
som jag översätter till medvetandet. Det Crossley förespråkar är en syn på människan som 
skiljer sig från den vedertagna uppfattningen om jaget och kroppen, han ser människan som 
en förkroppsligad aktör som är sin kropp istället för att ha en kropp. Denna distinktion är 
viktig och jag finner att den ger möjlighet för mig att diskutera dansen som en del av detta 
förkroppsligande. Jag inleder med en beskrivning av Crossleys förkroppsligade aktör. Jag tar 
här först upp hur vi vanligtvis ser på medvetandet och kroppen som ett spöke i en maskin. Det 
sker ofta en åtskillnad mellan medvetandet och kroppen men som Crossley menar är de inte 
två skilda saker utan ett varande som är förkroppsligat och i världen. Jag relaterar detta till 
mina essenser om upplevelsen och känslan samt kroppsdisciplinen och tekniken. Därefter går 
jag igenom Crossleys avsnitt om Bourdieus teorier kring habitus och fält och relaterar detta 
till mina essenser av rummen och det konstnärliga uttrycket.  
 

Spöket och medvetandet 

Crossley beskriver hur Descartes började med att tvivla på allt i sitt sökande efter det som var 
absolut sant. Han fann att han kunde tvivla på allt i omvärlden, inklusive hans kropp, då hans 
medvetande kunde bedra honom. Det han inte kunde tvivla på var det faktum att han tänkte, 
och han tänkte alltså fanns han. Det som är viktigt för oss att förstå här är att hans tvivlande 
inkluderade hans kropp. Kroppen var under kontroll av medvetandet och lydande under 
samma lagar som andra fysiska objekt i verkligheten men medvetandet däremot var inte under 
kontroll av dessa lagar. Det var så åtskillnaden mellan medvetandet och kroppen började och 
Crossley (2001) beskriver hur Descartes fick många efterföljare som menar på att 
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medvetandet är något annorlunda än kroppen. Medvetandet är jaget och kan närmast 
beskrivas som spöket som styr maskinen, kroppen. Detta argument som var början till 
Descartes dualism har många brister. Till att börja med kan vi fundera över hur medvetandet 
egentligen kommunicerar med kroppen då den inte existerar i samma bemärkelse som andra 
ting, det vill säga kroppen. Någonting icke-fysiskt kan inte påverka någonting fysiskt. Detta är 
bara ett av problemen med den cartesianska dualismen men jag ska inte gå närmre in på dessa 
filosofiska diskussioner här. Min avsikt är peka ut att det som utgör början till dualismen och 
åtskiljandet mellan kroppen och medvetandet är baserat på, om inte felaktiga, så högst 
tvivelaktiga grunder. Crossley referar till Ryle då det kommer till att skrämma ut spöket ur 
maskinen. Ryle har tittat på flera olika aspekter av den cartesianska dualismen och funnit att 
vi kan med säkerhet säga att spöket inte existerar, det är snare något vi referar till för att 
sammanfatta det vi är och det vi uppfattar oss vara, men det är samtidigt något som 
överskrider detta. Crossley menar genom Ryle att cartesianerna talar om medvetandet som 
någonting fysiskt, som faktiskt existerar även om vi inte kan peka ut det. Dualismen har lett 
till en rad feltolkningar gällande känslor, medvetenhet, förståelse och vilja då vi talar om de 
som reella ting. Känslor är exempelvis inte inre tillstånd utan fysiska responser som vi 
tillskriver viss anledning i den sociala världen:  

 
The important thing to grasp in all of these cases is that emotion concepts do not refer to inner or ghostly 
mental states, nor even to the various bodily sensations they may entail. They render specific configurations 
of sensation, behaviour and disposition intelligible by linking them to a context which has seemingly 
occasioned them. Emotions are embodied (Crossley, 2001; s. 45).  
 

Känslor är alltså inte enbart fysiska tillstånd utan en kombination av fysiska upplevelser, 
beteende och kontext som vi gör meningsfulla genom att tala om dem på ett sätt som kopplar 
ihop dem med kringliggande orsaker. Det som är viktigt att förstå med detta är att våra 
känslor inte existerar inom oss, oberoende av världen omkring. De är alltid en del av världen 
och vårt förkroppsligande. Likaså menar Crossley och Ryle att vårt medvetande alltid är en 
del av världen. Medvetenhet är ofta mål för samma misstag som känsla. Medvetenheten ses 
som ett ting, men Ryle menar att den snarare är relationen mellan oss och vår omvärld. 
Medvetenheten bottnar i perception och som fenomenologin lär oss är vi alltid medvetna om 
något. Vår medvetenhet är intentionell och riktad. Om vi skulle rikta medvetenheten mot sig 
själv skulle det inte stå något där att finna förutom de saker vi är medvetna om. Så som 
känslorna så finns det inget medvetande i fysisk bemärkelse och inte heller i metafysisk 
bemärkelse, det är relationen som vi har till vår omvärld. Medvetenheten, liksom känslorna är 
förkroppsligad.  
 
Medvetenheten är alltså inget fysiskt ting som existerar i världen, det är ett ord som vi 
använder för att förklara vårt förankrande i världen. Jag vill relatera detta till mina resultat 
angående upplevelsen och känslan under dansen. Där visade medforskarna på en förhöjd 
medvetenhet och en känsla av frihet eller njutning. Den medvetenheten och känslan är inte 
någonting som existerar i sig självt eller någonting som vi kan peka på. Medvetenhet är i dess 
ögonblick själva dansen, en total medvetenhet om dansen och rörelsen ger en frihet från annat 
som vi annars riktar vår uppmärksamhet mot. Kroppens rörelser blir naturliga uttryck och 
fokus förflyttas från kroppens ansträngning till rörelsen som ett uttryck för den känsla som 
dansen vill förmedla. Känslorna som kommer fram i dansen verkar finnas där för att de 
skapas genom dansen. Det är i rörelsen som känslan finns vilket visar på att de är situerade i 
världen så som Crossley menar. En upplevelse och känsla är alltid del av en kontext och de är 
den del av situationen. Känslorna som dansarna upplever är alltså en del av dansen. Jag vill nu 
gå vidare med att tala om kroppen och sedan relatera det till mina resultat om 
kroppsdisciplinen och tekniken.  
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Maskinen och kroppen 

Kroppen är den andra delen av ”spöket i maskinen” nämligen själva maskinen. Ryle har varit 
central i Crossleys diskussion om medvetandets existerande. Det som Crossley säger är att vi 
talar om medvetandet som ett ting separat från kroppen, som påverkar kroppen men som inte 
är en del av den. Den cartesianska dualismen ser kroppen som en maskin, ett ting likt andra i 
världen som påverkas av vårt medvetande. I kritiken mot detta har Crossley använt sig av 
teorier från Merleau-Ponty och Bourdieu. Crossley menar genom Merleau-Ponty att 
människans varande i världen är i första hand förkroppsligat och icke-reflekterande. Vi agerar 
i världen utan att medvetet reflektera över varje sak vi gör. Faktum är att de flesta av våra 
rörelser är oreflekterade så som fingrar som rör sig över ett tangentbord i en förkroppsligad 
kunskap om vart bokstäverna befinner sig. Våra reaktioner och responser kan inte hänvisas till 
enkel inlärning eller betingning som behaviorismen skulle hävda. Lika stimuli ger inte alltid 
likadan respons, beroende på kontexten, lika reaktioner kan komma av olika stimuli av samma 
anledning. Alltså räcker det inte med att säga att kroppen fungerar som en maskin, vi är mer 
aktiva och engagerade i vår omvärld än så. Crossley använder sig av en fotbollsmatch för att 
beskriva hur vi är engagerade i nuet och ser och agerar i välden från ett ständigt förändrande 
perspektiv, inte som ett begrundande subjekt skilt från världen. Fotbollsspelaren hinner inte 
stanna och reflektera, han/hon är med i spelet och agerar utan att tänka. För Crossley handlar 
det alltså om kroppen som en aktör i världen och inte som ett ting bland andra som kan 
påverkas av det som kallas för medvetandet.  
 
Kroppen i dansen är utsatt för discipliner och träning där kroppen ses som ett verktyg, 
någonting som måste tränas, härdas och förbättras. Ofta involverar detta smärta och skador. 
Dansaren ser på kroppen, i alla fall delvis, som en maskin. Rörelser som är ovana måste 
medvetet kontrolleras och övas in innan de blir naturliga uttryck. Dansen kräver även mer av 
dansarnas kroppar än vad vanliga kroppar måste klara av. Kroppen tänjs och sträcks på och 
härdas för att klara av påfrestande danser och rörelser under lång tid. Kroppen blir här 
någonting avskilt från dansen, nästan ett hinder som måste överkommas. Målet med denna 
smärta och krav på ideal är dock en fulländad teknik utan vilken dansen inte skulle vara 
densamma. Utan denna träning skulle dansen inte kunna utföras så som den är tänkt och 
uttrycket skulle vara förlorat. När tekniken är tillräckligt bra och dansen sedan utförs är det 
dansaren som är sin kropp snarare än att ha en kropp. Liksom för Crossleys fotbollsspelare är 
dansaren situerad i nuet och agerar i dansen på ett naturligt sätt, utan medveten reflektion om 
hur exempelvis ett steg skall tas. Uppfattningen har för dansaren förändrats från ett havande 
till ett varande.  
 
Jag har nu gått igenom hur människan inte är reducerbar till vare sig spöke eller maskin. Som 
Crossley ser det finns det inget medvetande som styr över vår kropp. Vår kropp är inte heller 
en maskin programmerad att reagera på specifika sätt eller styrd av något reflekterande 
medvetande. Istället för att försöka reparera de många problem som finns med denna dualism 
föreslår Crossley att vi ser på människan på ett annat sätt, inte som en tvådelad varelse utan 
som en förkroppsligad aktör.  
 

Den förkroppsligade aktören 

Det som jag hittills har redovisat är dualismen mellan det som uppfattas som medvetandet och 
kroppen. Den förkroppsligade aktören handlar inte om ett försök att sammanfoga 
medvetandet och kroppen och förklara interaktionen däremellan, Crossley menar istället att vi 
bör se människan som ett kropps-subjekt. Han menar, genom Merleau-Ponty, att beteende 
alltid är meningsfullt och riktat mot mening. Dessa meningar är i sin tur strukturerade 
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virtuella miljöer som vi fyller med mening och som vi drar mening ifrån. Subjektet skapar 
inte meningarna eller tankarna, det är perceptuella och språkliga beteenden som formar 
subjektet. Vad detta betyder är att Merleau-Ponty och även Bourdieu i någon mening, anser 
att människan inte kan vara mer än det som finns i vår sociala kontext eftersom det är det som 
sätter gränserna för oss och för vad vi kan förstå. Språket är ett exempel på detta då våra 
tankar är formulerade i språk. Vårt språk sätter gränserna för det vi kan tänka och vi kan inte 
tänka oss något om vi inte kan beskriva det i ord. Människan är inget distanserat medvetande 
och vår kropp är inte heller ett tomt objekt utan agerar riktat mot världen och söker agera 
meningsfullt med sin omgivning. Samtidigt är kroppen inte ett subjekt i sig, menar Crossley. 
Kroppen är inte i sin för-reflektiva interaktion med omvärlden ett rent subjekt så som subjekt 
beskrivs i de filosofiska och socialpsykologiska diskurserna. Det som människan är kan då 
beskrivas som någonting mellan ett objekt och ett subjekt, eller som uttryckt här: ett kropps-
subjekt. Vi både har en kropp och är en kropp. 
 
Crossley menar att kroppen existerar i sig själv som en handlande aktör men existerar också 
för sig själv som ett objekt för projekt och eftertanke. Men samtidigt som vi har vår kropp så 
förhåller vi oss inte till den som vi gör med andra ting i världen. För att röra en kroppsdel 
behöver jag inte först tänka på rörelsen och riktningen och sen lokalisera exempelvis armen 
för att flytta den i någon riktning. Rörelsen sker utan någon tidigare tanke om den. Intention 
och handlingen är ett för Merleau-Ponty och Crossley. För att beskriva detta fenomen talar 
Crossley om ”proprioception” (Crossley, 2001, s 122). Det är något som sker då vår kunskap 
om vår kropp och dess lokalisering i världen visar sig vara felaktig. Denna kunskap har vi 
även om vår omvärld i förhållande till vår kropp och då den är felaktig så som när en förare 
ska köra en främmande bil och upptäcker växelspaken inte sitter där den vanligtvis gör märks 
det tydligt. Det Merleau-Ponty och Crossley menar med detta är att vår vetande-utan-vetskap 
om vår kropp går bortom objekt/subjekt dualismen. Det är en oformulerad kunskap som tar 
sitt uttryck i ett flöde där reflektiv tanke inte ingår. Kunskapen är en del av kroppen och är ett 
kroppsligt schema, en kunskap om världen från kroppens perspektiv.  
 
I dansen är det flödet som uppstår när kropp och medvetande inte längre ses som två separata 
enheter utan dansaren blir en helhet. Det är ett oreflekterat varande som yttrar sig i en frihet 
som medforskarna beskriver det. Denna frihet tror jag kommer ifrån åtskiljandet av kroppen 
och medvetandet. Till vardags så finns ofta tankarna någon annanstans och det finns andra 
bekymmer. Medforskarna beskriver hur dansen innebär en plats bortom detta där alla 
bekymmer läggs ifrån och de går in i dansen och hur det upplevs som en annan verklighet. I 
det privata rummet kan dansaren vara ett med sin kropp och uppleva dessa upprymda stunder 
av att vara en för-reflekterande varelse som är sin kropp.  
 
Vår kropp tillhör oss men den tillhör också världen och världen är i sin tur kontexualiserad 
och full av mening som också kommer att appliceras på vår kropp. Som förkroppsligad 
varelse kan jag aldrig se mig själv på samma sätt som jag ser andra. Crossley menar att ”we 

are always our own blind spot” (a.a., s. 142). Men genom andra så kan vi se oss själva. 
Crossley tar hjälp av Mead och sen symboliska interaktionismen för att förklara hur vi får vår 
självbild, vårt jag, genom interaktion med andra. Han beskriver hur vår uppfattning om oss 
själv blir till genom att vi ser på oss själva genom blicken av den generaliserade andre. Vår 
uppfattning om oss själva blir på det viset också begränsad till det som samhället inkluderar. 
Även dansare är föremål för denna begränsning och inom danskulturen finns det egna 
begränsningar. Exempelvis så anses det att vissa typer av dans klassificeras som bättre än 
andra. Det finns två huvudgrupper där den första är finkultur och den andra är populärkultur 
eller kommersiell dans. Sin identitet som dansare är skapad delvis utifrån dessa kriterier, 
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dansaren blir kategoriserad som tillhörande aningen den ena eller andra kategorin. Men inga 
fält är fasta och även inom dansvärlden verkar det finnas personer som tillhör båda eller ingen 
av kategorierna, även om de är få. Det är ett ständigt rörligt jämviktsläge mellan människan 
och hennes kontext, mellan vanebildande och nyskapande.  
 
Jag har nu talat om den förkroppsligande aktören som ett kropps-subjekt som blir till genom 
andra och sitt agerande i världen. Kärnan av den förkroppsligade aktören är att den både är en 
kropp och har en kropp. Detta märks tydligt i dansen där denna förening beskrivs som 
upprymda känslor, en kick eller en frihet. Det är denna förening som dansaren är sin kropp. 
Ofta är vi i vardagen inte uppmärksamma på vårt förkroppsligande vara där vår kropps 
rörelser är lika snabba om inte snabbare än tanken. Många aktiviteter kräver väldigt lite 
uppmärksamhet och våra tankar förflyttas till någonting annat och vi blir separerade från 
kropp. Hos dansaren börjar dansen med en intensiv fokusering på sin kropp och sina rörelser 
för att göra en rörelse naturlig och ett direkt uttryck av en känsla. I denna stund har dansaren 
sin kropp men allteftersom rörelserna blir bättre och dansen börjar kunna uttrycka känslor så 
blir dansaren ett med dansen och koreografin. Det som händer är inte en automatisering av en 
rörelse så att tankarna kan vandra till annat, det är en förening mellan tanke och kropp.  
 

Bourdieu, habitus och fält 

Bourdieus teorier tar Crossley upp för att beskriva hur vi agerar konsekvent i vardagen, hur 
våra handlingar sedimenteras till vanor.  Det är detta som kallas habitus. ”An agent’s habitus 

is an active residue or sediment of their past experiences which function within their present, 

shaping their perception, thought and action and thereby shaping social practice in a regular 

way (Crossley, 2001, s 93)”. För att förklara varför vi är varelser av vanor vill jag först ta upp 
frågan om frihet. Crossley menar att även om det finns frihet så är den inte total, vi är alltid 
begränsade av våra skapade strukturer. För Crossley innebär frihet alltid ett val. Däremot är 
inte heller val absoluta eftersom vi inte kan sägas välja det valet, och välja valet av att välja 
det valet och så vidare. Det kan därför inte finnas total frihet men inte heller totala val. Det 
som är Crossleys och Bourdieus lösning till detta är vanan [habit]. Det är våra vanor som ger 
oss en rot i världen och således ett val som inte är baserat på tidigare val och en frihet som 
inte är total.  
  

None of this seek to challenge the notion that human beings are, in a sense, free. But it suggests a 
‘situated’ rather than an absolute freedom. Human beings transcend the given by way of their projects, for 
Merleau-Ponty. They are capable of both creative action and choice. But they are always situated within 
the world, anchored by their habits, and are never ‘suspended in nothingness’ (Crossley, 2001, s 134). 

 
Det vi gör sedimenterar i oss och skapar vanor som gör att vi är mer benägna att handla på ett 
sätt som stämmer överens med hur vi tidigare agerat. När Crossley beskriver Bourdieu och 
dennes habitus menar han på att Bourdieu ser på habitus som en rekonstruerande kraft men 
försummar att förklara hur beteenden ändras, utvecklas och skapas. Bourdieu ser på habitus 
som sedimenteringar av tidigare handlingar som formar nuvarande uppfattning av situationen, 
tanke och handling så att de sociala strukturerna återskapas. Det Crossley säger är att 
människan har tendenser till vanebildande men även anlag till transcendens, kreativitet och 
nytänkande. Vanan är inte en mekanisk respons till världen utan en förkroppsligad och 
praktisk förståelse som tar sig uttryck i meningsfullt agerande. Tendensen till innovation och 
nyskapande finns också i människan men är dock inte lika stark som tendensen att skapa 
vanor. De två fungerar ihop eftersom nyskapande handlingar är i grunden vanor och vanor 
låter nyskapande handlingar sedimenteras för att byggas vidare på. Crossley framställer våra 
vanor och vårt nyskapande som en rörlig jämvikt, alltid i försök att balansera sig själv men 
aldrig stilla. Likaså är våra representationer av oss själva alltid i förändring och rörelse även 
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om de upplevs mer varaktiga. Våra kroppar som är vår bild utåt är också källan till det som vi 
upplever vara vårt inre själv. Vi existerar i en fysik värld och är fysiska förkroppsligade 
varelser som skapar och drar mening ifrån den social värld vi lever i och våra kroppar placerar 
oss i den världen och begränsar oss och vårt perspektiv. 
 
En essens som jag iakttagit är dansen som identitet. Känslan av att använda sin kropp i sina 
uttryck stannar kvar med dansaren och det finns ett intimt förhållande mellan dansen och 
personen som utför den. Repetitioner och övningar gör att dansen sedimenteras i dansaren och 
blir till vanor som också utgör en del av dansarens personlighet eller dansarens identitet. De 
valmöjligheter vi har i livet bidrar till att skapa förutsättning för våra andra valmöjligheter. 
Dock finns det nyskapande och kreativitet i oss som kan få oss att ändra riktning. Även 
dansare byter inriktning och väljer kanske att gå från professionell dansare till koreograf eller 
lärare.  
 
Bourdieus tankar kring fält [field] handlar om samhällens uppdelning i olika skikt och olika 
fältområden, så som exempelvis klasstillhörighet, familj eller politik. Anledningen till att 
dessa fält existerar är vår önskan om bekräftelse och erkännande från andra. Vi söker det 
andra söker vilket skapar en tävling mellan människor. Fält är för Crossley och Bourdieu 
strukturerade fält där dessa tävlingar hålls. Spelmarkerna kan vara olika från fält till fält. Inom 
den akademiska värden anses utbildning som värdefullt och inom överklassen anses förning, 
släktband och pengar som det kapital med vilket en person kan påverka spelet. Crossley liknar 
fälten vid marknader för att tydliggöra den transaktionella makt som kapital har även om det 
är något som inte kan minskas genom användande av kunskap. Dessa fält menar han skapas 
och upprätthålls av de människor som agerar inom fältet. Fälten är en kombination av 
horisontella uppdelningar av samhället så som familjer, politik, vetenskap och de vertikala 
skillnaderna som utgörs av bland annat klass. Emellan klasser finns skillnader i estetisk smak, 
beroende, enligt Bourdieu, på deras avstånd från materiella nödvändigheter. Dessa skillnader 
uppfattas ofta som naturliga och orsakande av den ojämlikhet som finns mellan klasserna. 
Detta speglas också i dansens värld där vissa danser uppfattas som mer legitima och är högre 
värderade än andra. De danser som uppfattas som finkultur är mer värderade och särskilt av 
dem som själva är engagerade i den världen. Liksom Crossley påpekar uppfattas dessa 
skillnader som legitima utav vissa. 
 
Crossley diskuterar fält i förhållande till perception och människors agerande. Jag har tidigare 
tagit upp detta exempel men ska nu gå in djupare på vad det innebär. En fotbollspelare i en 
match agerar efter vissa regler och begränsningar som existerar inom spelet och anpassar sina 
handlingar därefter. Men dessa regler och begränsningar är godtyckliga i den mening att de 
inte finns där i någon fysisk form utan enbart som symboler. Spelaren däremot agerar som om 
dessa regler och begränsningar skulle finnas i verkligheten, ibland som om deras liv skulle 
bero på det. Alltså uppfattar de spelets regler och struktur som verklig och bygger sitt 
agerande på det, vilket i sin tur förstärker reglerna och spelets struktur. Likaså sker det i 
Bourdieus fält, så som beskrivet av Crossley. Denna tro på strukturen av fältet kallar Bourdieu 
för illusio och är en djup tro på spelets regler. Strukturen existerar enbart så länge det finns 
människor som agerar enligt den och så länge som kunskapen om den förs vidare genom 
generationerna.  
 
Dansfälet har sina egna spelregler där dansaren tränar för att fullborda sin dans och där 
uppvisningar eller tävlingar ses som oerhört viktiga. Illusio kan ge oss en förklaring till varför 
dansare utstår svåra skador på sin kropp som för andra verkar orimliga och onödiga. Inom 
dansfältet är illusio den kraft med vilken en dansare drar mening ifrån och som skapar mening 
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i fältet därför att personen agerar enligt de meningar som finns. Dansaren ser uppträdandet 
eller tävlingen eller bara dansen i sig som väldigt viktig att genomföra och använder denna tro 
under träningar och i stunder då skador uppstår. Detta förstärks av att andra personer inom 
fältet också anser dansen som något meningsfullt. Personer som inte är involverade i fältet 
kan finna deras beteende oförklarligt men i varje fält kan det finns symboliska scheman som 
är godtyckliga och som uppfattas av utomstående som obegripliga.  
 
De olika rummen som uppkommit som essenser kan även de ses som olika fält där det 
offentliga rummet är nära och kanske också överlappar med dansfältet där dansare, 
koreografer, kritiker och liknade agerar. Det privata rummet är det personliga fältet och här 
kan dansen släppas fri därför att det är enbart dansaren som bestämmer begränsningarna.  
 

Sammanfattning 

Vi använder oss av ett språk och ett tankesätt som separerar våra tankar och vårt varande från 
vår fysiska kropp. Vi talar om medvetandet som något separat och existerande bortom 
kroppen och situationen. Kroppen talas om som ett fysiskt ting som lyder oss vårt medvetande 
precis som andra fysiska ting. Detta stämmer dock inte och denna dualism är enbart en 
illusion skapad av det att vi förkroppsligade varelser och både har en kropp som vi upplever 
att vi är och en kropp som vi är för andra. Det som är lösningen på denna dualism är den 
förkroppsligade aktören där handlingar präglas av vanor men även till någon grad kreativt 
nyskapande. Vi är förankrade till den kropp och den miljö och kontext som vi befinner oss i. 
Vi lever i en socialt konstruerad värld som vi ser som meningsfull och som vi agerar utifrån. 
Våra handlingar sker i fält eller samhällsområden vars strukturer är symboliska och 
godtyckliga men som ändå upplevs som verkliga och som återskapas i de handlingar som sker 
av människor inom de olika fälten. Våra tankar, som vi upplever som vårt medvetande, är 
språket som uppkommit i interaktion med andra och som speglar den sociala världen. Språket 
som i sig är en kroppsteknik är grunden för vårt sociala liv. Våra kroppar är sociala kroppar 
och vi skapar en bild av oss själva genom att anamma andras blickar, genom att se oss själva 
genom andras ögon.  
 
Dansen är där kropp och medvetande inte längre ses som två skilda delar av vårt varande. 
Detta visas i upplevelse av flöde, frihet och njutning som medforskarna upplever under 
dansen. Dock finns denna separation närvarande vid träningen av dansen då dansarens kropp 
ses som något som måste kontrolleras och fokus ligger på kroppen som ett ting i världen. 
Kroppen utsätts också för förslitningar och skador i samband med träningen och utanför 
träningen så bör kroppen kontrolleras för att möta kraven på utseende som danskulturen 
ställer. Detta ses som en del av träningen och något som dansare är villiga att utföra för att få 
tävla om erkännelse bland sina likar inom dansfältet. Inom fältet finns uppfattningar som även 
dansaren tillägnar sig och handlar efter vilket i sin tur förstärker strukturerna. Trots att mycket 
talar för att kroppen ses som ett verktyg för dansaren beskriver de sin kropp som en del av 
deras personlighet. Speciellt i dansen så blir det dansaren vill uttrycka ett med rörelsen utan 
medveten eftertanke, tanke och handlande blir ett. Dans är alltså ett fenomen som i sina bästa 
stunder är ett förenande av kropp och medvetande och i sina sämsta stunder en separation av 
de två som innebär en kropp som skadas.  
 
 
Resultatet och den tidigare forskningen 
 
Jag jämför här mina resultat med den tidigare forskningen. Jag börjar med en genomgång av 
mina resultat i relation till forskningen som finns presenterad under rubriken ”Dansaren”. 
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Därefter diskuterar jag mina resultat i förhållande till tillämpningsområden där dansen har 
används och studerats. 
  
I jämförelse med den tidigare forskningen finner jag att mina resultat har påvisat många av de 
resultat som andra forskare har kommit fram till. Detta gäller främst dansarens förhållande till 
sin egen kropp och de skador som kan uppkomma i samband med dansen. Liksom Aalten 
(2007) har min studie visat på att dansare ser på skador som en nödvändig och undviklig del i 
dansen. Detta trots att de dansare som jag har talat med har varierat från balett till hip hop.  
 
Upplevelsen i dansen beskrevs av mina medforskare som en upplyftande känsla, en känsla av 
frihet från världen runtomkring. Detta finner vi också i studier gjorda av Braxton (1984), 
Stinson et al. (1990) samt Bond och Stinson (2000). Liksom i dessa studier är kroppen 
någonting måste övas för att denna upplevelse ska infinna sig. Kroppens rörelser måste 
fokuseras på för att lära sig rörelsen och först då rörelsen blivit naturlig kommer känslan av 
frihet, av att kroppen rör sig utan medveten ansträngning.  
 
Jag har inte funnit några indikationer på att mina medforskare upplever dansvärlden som 
statisk eller oföränderlig (så som Stinson et al., 1990) men det beror troligen på deras ålder 
och på att de har arbetat inom olika fält inom dansvärlden och med olika dansstilar. Jag får 
snarare intrycket av att dansvärlden upplevs vara mycket föränderlig och att uppfattning om 
vad som är dans och vad som är konstnärlig respektive kommersiell dans förändras hela tiden.  
 
En förklaring till de skillnader i essenser som har uppkommit i min studie och i Braxtons 
(1984) studie trots att vi båda använde en fenomenologisk ansats kan vara att vi hade olika 
infallsvinklar. Jag valde att studera dansare med mycket erfarenhet och som har dansat många 
olika sorters danser medan Braxton valde att undersöka nya dansares upplevelse av just 
modern dans. Båda har vi dock hittat essenser av koncentration/teknik, upplevelse av självet 
och emotioner/känslor. Detta tyder på att detta är essenser som återfinns på flera olika ställen 
och på så vis föregår exempelvis kulturella skillnader. 
 
Dansens tillämpningsområden har studerats och då främst inom terapeutiska situationer i så 
kallad dans- och rörelseterapi samt inom skolan där dansen har varit en del av undervisningen, 
som eget ämne eller som komplement till andra. När det gäller dans som terapi har 
forskningen visat på förbättrad självbild hos unga, en bättre självmedvetenhet och bättre 
relationer med andra som Erfer och Ziv (2006) visat. Mina resultat pekar inte på en förbättrad 
självbild hos dansarna men eftersom de redan varit dansare så länge är det svårt att fundera på 
hur deras självbild kunde ha förändrats. Det är snarare så att deras självbild är skapad utifrån 
vad de ser andra dansare göra och hur de ser ut och hur detta värderas inom danskulturen. 
Kroppsidealen kan leda till en självbild som inte stämmer överrens med vad andra ser. Dansen 
kan dock leda till en självbild där personen identifierar sig som dansare och får uppskattning 
från andra. Denna självbild kan vara positiv men är även den grundad i andras värderingar. 
Möjligen kan detta förklaras av att professionella dansare lever på dansen och då även på det 
erkännande de vinner av andra. Detta gör att den självbild som dansen ger blir förvrängd av 
de krav som ställs på dansaren.  
 
Inom terapin har forskare även studerat dansens effekter på nivåer av dopamin och serotonin 
(Jeong, Hong, Lee & Park, 2005). Där fann forskarna att psykologisk oro minskade och 
patienterna fick en ökad mängd av serotonin. Detta tror jag har stark samhörighet med de 
känslor som dansare upplever under dansen. Medforskarna uppgav att de hade stunder av 
njutning och flöde och frihet. Dessa stunder, som jag tidigare tagit upp, är en förening av 
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kroppen och medvetandet. Dessa positiva effekter har säkerligen effekter som sträcker sig 
bortom träningen och som innebär att eventuell psykologisk oro minskas. I 
dansundervisningen fann Zurawaki och Johannisson (2006) liknande resultat där deras elever 
upplevde rörelseglädje, rytm, koordination och smidighet genom dansen. Här handlar det 
också om känslan som framkommer i dansen och som upplevdes positivt.  
 
Stinson, Blumfiels-Jones och Van Dyke (1990) undersökte unga danselever om deras 
dansundervisning och de fann att tekniken gav eleverna en tillit till sig själva då de klarade av 
olika prestationer så som olika danser eller rörelser. Det som jag ser här är teknikövningen 
som en dominerande del i den tidiga dansundervisningen. Bland mina medforskare så 
upplever jag att det konstnärliga uttrycket är lika viktigt som tekniken. Den ena kan inte 
existera utan den andra men här ser medforskarna också att tekniken måste komma först för 
att uttrycket ska finna sin form. Möjligen är det så att de unga eleverna inte har dansat 
tillräckligt länge för att börja arbeta med sitt konstnärliga uttryck. Kanske kan det också bero 
på att de har dansat på en dansskola länge och inte varit i kontakt med andra former av dans 
som de upplever att tekniken är det viktigaste inom dansen.  
 
 
Avslutande diskussion 
 
Min fråga var vilka grundläggande element/essenser det går att finna i det som kallas dans. 
Jag tror mig ha pekat på flera viktiga grundstenar som dansen vilar på. Upplevelsen av dansen 
innebar att dansaren upplevde känslor under dansen som var positiva och beskrevs som 
kickar, frihet eller ett flödande. Detta kopplar jag till Crossley (2001) och den förkroppsligade 
aktören där medvetande och kropp inte är separerade utan enade. I dansen så finns det ingen 
åtskillnad mellan kropp och tanke, rörelsen är ett direkt uttryck av dansaren.  Kring detta finns 
de andra essenserna så som rummet och konsten. Dessa relaterar jag till Crossleys redogörelse 
för Bourdieus begrepp habitus och fält. Inom dansvärlden ses dansen som konst och desto mer 
konstnärlig en dans anses vara desto bättre är den. Detta på grund utav den kamp för 
erkännelse som utspelar sig inom fälten där vissa klasser bestämmer vad som anses vara 
konst. Mina essenser är baserade på professionella dansare, det vill säga personer med dans 
till sitt yrke och således har mina resultat visat på en betoning av vissa essenser som möjligen 
inte skulle ha varit så framträdande om medforskarna hade varit sällskapsdansare eller 
religiösa dansare exempelvis. Jag tror dock att genom min analys av materialet har jag 
undersökt varje essens noga och reflekterat kring dem genom den fenomenologiska 
variationen så att de essenser som presenteras här är närvarande även bland andra dansformer.  
 
Jag tror att det behövs mer forskning inom dansens olika aspekter för att belysa fenomenet i 
sin helhet. Denna uppsats och studie har tjänat till att vara en grundsten i den meningen att det 
den har sökt förklara vilka grundläggande element som kan sägas återfinns inom många olika 
dansformer, bland såväl män som kvinnor, unga som äldre. Dock kan dansforskningen vara i 
behov av studier som går närmre in på djupet av dansens olika aspekter. 
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Sammanfattning 
 

Dansen har funnits som en del i våra liv väldigt länge och den finns som ett 
inslag i högtider och firande, den syns på TV och på scener. Trots att dansen 
är så närvarande i mångas liv har det gjorts lite forskning på området. Denna 
uppsats syfte var att beskriva grundläggande essenser i det som vi kallar för 
dans. Med en fenomenologisk metod som tog hänsyn till den sociala basen för 
dansen analyserade jag semistrukturerade intervjuer gjorda med fem dansare 
om deras upplevelse av dans och deras förhållande till den. Resultatet visade 
på både en upplevelse upprymdhet under dansen, en känsla av flöde och en 
kick. Det fanns även en essens av kroppsdisciplinering där kroppen utsattes 
för smärta och skador som ett resultat av träningen. Detta upplevdes som 
nödvändigt för att skapa ett konstnärligt uttryck. Rummen är de arenor där 
dansken sker och hade också inverkan på upplevelsen av dansen. Konsten 
genomsyrade det dansarna gjorde och det var det rena uttrycket man strävade 
efter och på grund av den som de uthärdade smärtan. Resultaten diskuteras 
sedan i förhållande till den teoretiska ramen presenterad av Crossley (2001) 
som behandlar dualismen mellan medvetande och kropp och den 
förkroppsligade aktören samt begrepp som fält och habitus. 

 
Nyckelord: dans, kropp, konst, fenomenologi, rörelse 
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Bilaga 1 
Intervjuguide 


