
NAKEN FAST MED KLÄDER                1

 

“Naken fast med kläder” 

- en kvalitativ studie om fri och improviserad dans

Therese Svensson & Pernilla Ångström

Örebro universitet

Sammanfattning

I denna uppsats har vi undersökt upplevelser av fri och improviserad  
dans i  grupp.  Det  övergripande syftet  var vilken innebörd och vilka  
upplevda  konsekvenser  dansen  har  för  respondenterna.  
Semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta respondenter ur tre  
olika  dansgrupper.  Därefter  transkriberades  materialet  och  
analyserades  med  en  tematisk  analys.  Detta  resulterade  i  åtta  
huvudteman:  ett tillåtande sammanhang, ett  gemensamt utrymme, att  
bearbeta  känslor,  att  utforska  sig  själv,  lekfullhet  och  skapande,  
kroppslig närvaro, existentiell upplevelse och upplevda konsekvenser i  
vardagen. De åtta temana sammanfattades i en modell  som visar en  
inåtriktat  process  i  form  av  ett  individuellt  utforskande,  och  en  
utåtriktat process genom dansens upplevda effekter i vardagen.   
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“Naked but with clothes”

- a qualitative study examining free and improvised dance1

Therese Svensson & Pernilla Ångström

Örebro university

Abstract 

In this thesis we investigated experiences of free and improvised dance 
in a groupformat. The overall aim was to study the meaning and impact 
dance  have  on  the  respondents.  Semi-structured  interviews  were 
performed with eight respondents from three different kinds of dance 
groups. Thereafter the material was transcribed and analysed through a 
thematic analysis. Eight themes were identified: a permissive context, a  
common space,  emotional  processing,  exploring  oneself,  playfulness  
and creation, body awareness, existential experience and  experienced 
consequences  in  everyday  life. These  were  summarized  in  a  model 
which showed an inward process through an individual exploration, and 
an outward process through the experienced consequences in everyday 
life.

Keywords: Improvised dance, experiences, thematic analysis, process.
 

1 Psychology, Master´s Thesis, Fall 2014. Supervisor: Mats Liljegren
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Introduktion

Att förverkliga sig själv, det vill säga utveckla sin fulla potential, anses vara ett av människans 

grundläggande behov. Maslow  (1999) använder begreppet self-actualization som betyder 

självförverkligande. Detta syftar på människans strävan och tillåtelse att bli allt det som hon i  

sig är och skulle kunna bli. I denna mening inkluderas också ett grundläggande behov av 

kreativitet, som då anses vara en del i detta självförverkligande (Maslow, 1999). Varje människa 

har en medfödd rättighet och ett behov av att manifestera sig själv och sin existens i världen, 

genom ett eget kreativt avtryck (Warren, 1993). Dans är en av flera vägar till kreativitet och 

självförverkligande. Dans kan också vara ett sätt att utforska sig själv. Psykoanalytikern 

Winnicott (1993) beskriver konsten som en förlängning av det övergångsområde som hos 

barnet finns mellan den subjektiva verkligheten och den yttre. Den vuxne människan får i 

konsten uppleva en frihet från verkligheten, och på så vis får hen leva ut den galenskap som hos 

spädbarnet betraktas som naturlig (Winnicott, 1993). 

Det unika hos individen kan uttryckas på flera sätt, dels genom visuella tecken, och dels 

genom musik och kroppsliga rörelser såsom dans (Warren & Coaten, 1993). Varje människa har 

en dansare inom sig. Vardagen innehåller moment där våra kroppar rör sig på ett naturligt sätt,  

vardagliga rörelser som i olika grad kan liknas vid rytmer och upprepade sekvenser. Att städa, 

laga mat och diska är exempel på dagliga sysslor där en rad av rörelsemoment genomförs om 

och om igen. Som i en vardagskoreografi bestående av mänskliga rytmer. Kroppen är också ett 

instrument för kommunikation. Genom rörelser, gester och poser förmedlar vi känslor till 

varandra och dans har därmed kommit att betraktas som ett själens uttryck (Warren & Coaten, 

1993). 

I det industrialiserade samhälle vi idag lever i har betydelsen av kreativitet och 

känslornas uttryck degraderats, vilket kan ha bidragit till att kreativitet alltmer kommit att  
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förknippas med terapi (Warren, 1993). I kreativ konstterapi används ett specifikt konstnärligt 

uttryck, t ex dans och rörelse, i syfte att uppnå psykiskt, fysiskt och spirituellt/andligt 

välbefinnande samt ett tillstånd av helhet (Serlin, 2007; ref. i Bella & Serlin, 2013). Konstterapi  

vilar på flera psykologiska teoribildningar. Dessa innefattar psykoanalytiska, psykodynamiska, 

kognitiva, beteende- såväl som neurovetenskapliga teorier. Konstterapi kan också förstås utifrån 

ett transpersonellt perspektiv, där det psykologiska perspektivet förenas med ett spirituellt i en 

större andlig kontext (Bella & Serlin, 2013). Inom detta humanistisk-integrativa perspektiv 

används begreppet transformativa processer där hela människan inkluderas med emotioner, 

kropp, intellekt, relationer, kreativa uttryck och självexpanderande tillstånd, såväl som 

spirituella, mystiska och andra exceptionella mänskliga upplevelser (Hartelius, Rothe & Roy, 

2013). 

Enligt ovanstående har människan ett behov av skapande och kreativitet. Dansen verkar 

vara en naturlig del av att vara människa. Utifrån ett psykologiskt perspektiv tänker vi att det 

vore intressant att ta reda på vad dansen betyder och vad den gör med människan. Därför har vi 

i denna uppsats valt att undersöka upplevelser av fri och improviserad dans. 

Dansterapins teoretiska grunder 

Eftersom fri och improviserad dans ingår som ett moment i dansterapi och eftersom större delen 

av den forskning vi funnit inom vårt valda ämne visade sig vara just om dansterapi, så har vi 

valt att utgå ifrån dansterapeutiska teorier. Dansterapin anser sig vara eklektisk, och liksom 

konstterapierna i allmänhet bygger den på flera teoretiska perspektiv. På Danshögskolan i 

Stockholm finns en etablerad utbildning för dansterapeuter. Deras teoribildning vilar i huvudsak 

på en psykodynamisk grund (Thelin, 2008). Här nedan följer ett urval av de teorier som 

förekommer i litteratur om dansterapi.
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Kroppens tre medvetandenivåer. Inom dansterapi refereras till den dansterapeutiska 

teorin om kroppens tre medvetandenivåer (Thelin, 2008). Här beskrivs den fysiska, 

känslomässiga och mentala kroppen och hur dessa relaterar till varandra. Dansterapin syftar till  

ett levandegörande och ett kreativt integrerande av dessa nivåer genom att arbeta 

erfarenhetsmässigt och symboliskt med det förflutna. När denna integrering uppnåtts finns 

möjlighet till att nå en högre, spirituell, nivå av medvetenhet, men då det är svårt att sätta ord på  

andlighet antas konsten, i form av målning, sång och dans, symboliskt och rituellt representera 

detta (Halprin, 2005). Detta är en komprimering av kroppsterapeuten George Downings modell 

med fem olika nivåer av medvetande: verbal-kognitiv nivå, bildnivå, emotionell nivå,  

förnimmelsenivå och motorisk nivå (Thelin, 2008).

Den skapande leken. Inom konstnärliga terapiformer hänvisas ofta till Winnicotts 

teorier om leken och skapandets betydelse i terapisammanhang (Thelin, 2008). Lekområdet ses 

som ett utrymme mellan mor och barn där tillit till modern växer fram allt eftersom modern  

anpassar sig till barnets utvecklingsprocess, från spädbarnets första upplevelse av 

sammansmältning, över det lilla barnets upplevelse att kunna kontrollera sin omgivning, till lek 

mellan mor och barn (Winnicott, 1995). I detta område möts individens inre psykiska verklighet 

och den yttre verkligheten. Det är endast i leken som människan är helt fri att vara kreativ och 

använda hela personligheten, och att genom detta finna sitt själv. I terapirummet har modern 

bytts ut mot terapeuten och psykoterapin kan ses som två delvis sammanfallande lekområden - 

klientens och terapeutens. I dansterapi används dans och rörelse som ett medel för att skapa det 

mellanliggande lekområdet mellan inre och yttre verklighet, där klient och terapeut kan mötas  

(Thelin, 2008). 

Självets utveckling. Det själv som står att finna i leken härleds i dansterapi till Sterns 

(2003) teorier om en känsla av själv, som utvecklas successivt i fyra olika nivåer; ett 
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uppvaknande själv, ett kärnsjälv, ett subjektivt själv och i och med språkutvecklingen ett  

verbalt själv. Men priset vi får betala för språket är en upplevelse av alienering från 

självupplevelse och icke-språklig samvaro som vi trots allt har kvar. Resultatet blir två 

parallella upplevelser av våra erfarenheter; den ursprungliga icke-verbala och den som översätts 

i ord (Stern, 2003). Det är denna icke-verbala erfarenhet som är en central del i dansen. 

Parallellt med känslan av ett själv utvecklas ett kroppssjälv (Kreuger, 2002). Denna 

process är ständigt pågående genom att föräldern tar i och håller barnets kropp på ett 

inkännande och anpassat sätt. Kroppssjälvet innefattar en kombination av psykets upplevelse av 

kroppsliga sensationer, kroppsfunktion och kroppsbild, och kan ses som det fundament i vilket 

hela ens känsla av själv vilar. I dansterapin ingår moment av att känna kroppen mot golvet eller  

en annan kropp och därigenom öka upplevelsen av kroppens yta och kroppens gränser (Thelin, 

2008). 

Symboler. Den tidiga dansterapin influerades på 70-talet även av Jung, och hans idé om 

två typer av omedvetna nivåer: den personliga och den kollektiva. Det personligt omedvetna 

innefattar det individen själv samlar på sig under livet, medan det kollektivt omedvetna 

omfattar inre bilder (arketyper) som är gemensamma för alla människor (Jung, 1994). I den 

kreativa processen anses omedvetet material kunna lyftas fram, som tar sig konstnärligt uttryck 

i symboler. Dansen blir således en arena där vi söker efter ett gemensamt fantasispråk för dessa 

symboler (Grönlund, 1999).

Spegelneuroner. Vid sidan av de ovanstående psykodynamiska teorierna är ett senare 

tillskott till dansterapins teoribas neurovetenskap, där spegelneuroner speciellt har 

uppmärksammats. Denna typ av neuroner återfinns i den främre delen av hjärnan och har 

betydelse för vår förståelse av andra människor på ett socialt, motoriskt och emotionellt plan.  

Det har vid studier av både apor och människor visat sig att samma neuroner aktiveras både hos 
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en individ som själv utför en handling, och hos dem som iakttar individen. Det blir således en 

slags spegelbild i hjärnan av både andras handlingar och deras känslouttryck, och detta antas ha 

betydelse för vår förmåga till empati (Berrol, 2006). 

I dansterapi ingår spegling av andras rörelser som ett moment för att ge en ökad 

kroppslig och emotionell förståelse hos terapeuten för sin klient, alternativt hos gruppens 

medlemmar för varandra, dvs ökad empati. Det ses också som troligt att det hos klienten 

uppstår en ökad känsla av samhörighet med terapeuten, alternativt hos hela gruppen med 

varandra, vilket grundar för ett bättre terapeutiskt samarbete (McGarry & Russo, 2011).

Sammanfattningsvis kan sägas att teorier bakom dansterapi vilar på psykodynamiska 

grunder om självets utveckling i kombination med mer moderna inslag av neurovetenskap, och 

att dansen som lek kan hjälpa individen att uttrycka sig och bidra till att främja självutveckling  

för att individen ska få en mer integrerad kropp och känna sig som en helhet. 

Tidigare forskning om dansterapi

Den benämning för dansterapi som ofta förekommer i internationell forskning är Dance and 

Movement Therapy (DMT) (ADTA, 2014). Bland den kvalitativa forskningen om Dance and 

Movement Therapy finns bland annat en studie som har undersökt effekten av en DMT-session 

hos en ungdomsgrupp bestående av tjejer och killar, med fokus på upplevelsen av kroppsbild 

(Grogan et al, 2014). Intervjuer och fokusgrupper som genomfördes efter sessionen visade på 

att deltagarna upplevde sig vara mer i kontakt med sin kropp, mer fria, mindre självupptagna 

och upplevde en större acceptans inför sina kroppar. I en annan studie fick fyra kvinnor med 

alkoholberoende genomgå sex sessioner av DMT (Reiland, 1990). Deltagarna genomförde The-

Drawing-Human-Figure Test, vilket mäter body concept (Machover, 1949; ref. i Reiland, 1990), 

det vill säga upplevelse av kroppens gränser. Resultatet blev en signifikant minskad grad av 

field dependence, som innebär en ökad autonomi och förmåga till att urskilja gränser (Witkin,  
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1965; ref. i Reiland, 1990). I ytterligare en annan studie genomfördes semistrukturerade 

intervjuer med före detta drogmissbrukare efter en sex månaders gruppbaserad DMT inom 

ramen för behandling (Miliou, 2006). Denna studie fokuserade på två områden; dels relationen 

till kroppen och dels hur deltagarna uppfattade gruppen. Det finns också forskning som 

använder sig av icke-kliniska urval, t ex en studie där 29 kvinnor intervjuades om sina 

upplevelser av att dansa (Leseho & Maxwell, 2010). Resultatet bestod i tre övergripande teman; 

empowerment, healing och connection to spirit. Studien bidrar till en ökad förståelse för hur 

dans kan påverka kvinnors förmåga att hantera och överkomma svårigheter i livet samt hur dans 

bidrar till en ökad andlig kontakt. Slutligen finns även en kvalitativ studie som undersökt 

effekten av danstekniken Fem rytmer i grupp på ett icke-kliniskt kvinnligt urval (Cook & 

Ledger, 2004). Resultatet av intervjuer, dagböcker och enkäter utmynnade i några aspekter som 

kvinnorna uppskattade med dansen; en trygg plats, frihet att uttrycka sig, struktur, kraftfull  

musik samt kontakterna i gruppen. 

I en artikel argumenteras det för en förändrad roll för dansterapin i forskningsvärlden 

(Meekums, 2010). Författaren menar att dansterapin behöver anpassas till det allmänt 

vedertagna och arbeta för en mer evidensbaserad forskning, t ex genom att satsa mer på 

randomiserade kontrollerade studier (Meekums, 2010). En hel del kvantitativ forskning har 

genomförts för att undersöka effekter av DMT hos både kliniska och icke-kliniska urval med 

skilda diagnostiska symptom (Jeong et al, 2005; Dibbell-Hope, 2000; Bräuninger, 2006; Bojner 

Horwitz, Kowalski, Theorell & Anderberg, 2006; Duberg, 2012). En koreansk studie 

undersökte effekten av 12 veckors DMT hos tonårsflickor med mild depression. Resultatet 

visade på en stabilisering av den sympatiska delen av det autonoma nervsystemet genom en 

ökning av neurotransmittorn serotonin och en minskning av dopamin, samt en förbättrad 

psykisk hälsa (Jeong et al, 2005). Forskning om dansens effekter på tonårsflickor med psykisk 
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ohälsa har även gjorts av den svenska forskaren Duberg (2012). I studien genomfördes en 18 

månader lång intervention med två danssessioner per vecka, innefattande såväl jazzdans och 

afrikansk dans som ett kreativt moment. Resultatet visade på en varaktigt förbättrad självskattad 

psykisk hälsa (Duberg, 2012).

En studie undersökte hur deltagande i Authentic Movement påverkade förmågan att 

hantera psykisk ohälsa hos patienter med bröstcancer. De undersökta variablerna var psykisk 

sinnesstämning och obehag, kroppsbild och självförtroende. Studiens resultat var 

motsägelsefulla på så vis att kvantitativa data i form av självskattning visade på en förbättrad 

sinnesstämning och ett minskat obehag, men ingen förändring vad gäller kroppsbild och 

självförtroende. Kvalitativa intervjuer visade däremot på en tydlig förbättring i dessa variabler,  

samt en något förbättrad sinnesstämning och något minskat obehag (Dibbell-Hope, 2000). 

En annan studie av Bräuninger (2012) visar på att DMT har en varaktig positiv effekt på 

stress. Deltagarna uppvisade efter tio sessioner en bättre förmåga till stresshantering, en större 

avslappning och en minskning av psykisk ohälsa. Efter sex månader kvarstod en signifikant 

förbättring och minskning av psykiskt obehag, mätt i variablerna interpersonell känslighet,  

depression, fobisk ångest, paranoida tankar, psykoticism och Global Severity Index, som är ett 

sammanfattande utfallsmått för generellt psykiskt obehag där föregående variabler ingår 

(Bräuninger, 2012).

Det har också funnits frågor kring det sätt som effekten av dans och rörelse mäts. 

Svenska forskare har i en studie använt självfigursteckning som ett mått i jämförelse med 

verbala skattningsformulär (Bojner Horwitz, Kowalski, Theorell, & Anderberg 2006). 

Författarna menar  att typen av mätinstrument kan ha betydelse för validiteten hos resultatet,  

och att de verbala skalorna troligtvis inte är lämpliga för patienter med svårigheter att  

verbalisera. 
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I en metaanalys undersöktes effekterna av DMT på ett flertal studier av skilda klient- 

och diagnosgrupper (Ritter & Low, 1996). Utifrån denna analys konstaterades att dansterapi 

hade en särskilt god effekt på ångest, något de föreslår skulle kunna handla om den muskulära 

avslappningen som sker genom rörelsen. Effekten av dansterapi ansågs större på vuxna och 

ungdomar än på barn. Författarnas slutsats utifrån denna metaanalys var dessvärre att många av 

de ingående 23 kvantitativa studierna hade metodologiska brister, som t ex handlade om 

avsaknad av adekvat kontrollgrupp och standardiserade mätinstrument (Ritter & Low, 1996). 

Författarna hävdar vidare att fler kvantitativa studier behövs för att tydliggöra användbarheten 

hos DMT, samt för att de kreativa konstterapierna ska bli mer accepterade. Resultaten i denna 

studie räknades om två år senare av andra forskare och då konstaterades en mer positiv effekt 

av DMT (Cruz & Sabers, 1998). 

En andra nyligen genomförd metaanalys av 23 kvantitativa studier, bygger vidare på 

föregående resonemang (Koch, Kunz, Lykou & Cruz, 2014). I studien ingick tre av de studier vi 

tidigare nämnt (Jeong et al, 2005; Dibbell-Hope, 2000; Bojner Horwitz, Kowalski, Theorell & 

Anderberg, 2006). Författarna bekräftar en positiv effekt på ångest och även depression, 

välmående, positiv sinnesstämning och livskvalitet. Utöver dessa variabler har variabeln 

interpersonell kompetens mätts, men trots ett hoppfullt resultat kunde inga säkra slutsatser dras 

angående denna variabel. Sammanfattningsvis menar författarna till denna metaanalys att DMT 

kan betraktas som en meningsfull intervention i kliniska och preventiva sammanhang, men de 

föreslår ytterligare undersökning av specifika interventioner. Flera av de kvantitativa studier 

som genomförts har alltså metodologiska brister och varierar alltså i kvalitet. Utifrån detta 

tänker vi att det är svårt att mäta effekter av dansterapi då det i dagsläget är ett relativt 

obeforskat område. En behöver använda lämpliga mätinstrument som passar för en ickeverbal 

aktivitet som dans och som faktiskt fångar upp dess effekter. Det finns fördelar med en 
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kvantitativ ansats, om man vill kunna dra statistiskt generella slutsatser om dansterapi. Vi tänker 

dock att då dans är ett komplext fenomen, är de subjektiva upplevelserna av särskilt intresse för 

att skapa förståelse för dansens psykologiska process. Med process menar vi fysiska, psykiska 

och sociala förändringar som den dansande individen upplever att dansen ger över tid. Vad vi 

kan sakna i dessa studier är alltså en beskrivning av vad som faktiskt sker i människorna som 

deltar, hur de tar till sig och integrerar dansen i sina liv. Vilka processaspekter ligger bakom 

effekterna, det vill säga hur upplever individen att hen förändras i dansen? En brist i tidigare 

forskning är att sådana förändringsprocesser inte har studerats i större omfattning. För att kunna 

göra det krävs en kvalitativ ansats. 

I vår uppsats är det individens upplevelser av vad som händer i dansen som ligger i 

fokus. Som en följd av ovanstående resonemang och för att kunna undersöka individernas unika 

upplevelser har vi valt en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer och en induktiv 

tematisk analys. 

Syfte och frågeställningar

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka hur respondenterna upplever fri och 

improviserad dans och vilken betydelse dansen har i deras liv. I och med det har vi fokuserat på 

dansens process, det vill säga hur respondenterna upplever att de påverkas och förändras i 

dansen över tid, vilka konsekvenser dansen medför och vilken betydelse den har fått i deras liv.

Frågeställningar:

1. Vad innebär fri och improviserad dans för våra respondenter?

2.  Hur kan vi beskriva dansens process utifrån våra respondenters upplevelser?  
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Metod

Val av metod 

Den kvantitativa metoden har länge dominerat i forskningsvärlden. Då den kvalitativa metoden, 

utöver att beskriva, även undersöker på ett djupare plan är den mer lämplig för syftet i denna 

uppsats. Vi ville kunna fånga upp de variationer som finns i dessa upplevelser för att därefter 

kunna beskriva dansen på ett nyanserat sätt. Därför har vi valt att använda semistrukturerade 

intervjuer. Materialet har strukturerats och analyserats med hjälp av en tematisk analys 

(Langemar, 2008).

Förförståelse

Förståelse sker enligt den hermeneutiska cirkeln, där förförståelsen, dvs den kunskap och 

erfarenhet som författaren redan har, påverkar hur vi tolkar och förstår den nya empirin 

(Langemar, 2008). Det finns hos oss ett gemensamt intresse för kreativ verksamhet och 

konstnärliga terapier. Den ena är musiker och poet, medan den andra är bildterapeut och har 

lång erfarenhet av dans. Det finns alltså ett personligt intresse i att utforska detta ämne mer 

specifikt utifrån ett psykologiskt perspektiv. Inför denna uppsats har vi förberett oss genom att 

gemensamt gå en danskurs i fri och improviserad dans på Medborgarskolan. Detta blev en 

nyttig erfarenhet för oss båda, och särskilt för den av oss som saknat tidigare erfarenhet av dans. 

Vi strävade båda efter att vara öppna och nyfikna inför vad som skedde under danssessionerna 

och samtidigt ha ett kritiskt förhållningssätt. Kursen som pågick under sex veckor, gav oss 

insikt i vad fri och improviserad dans kan innebära. Under intervjuerna samt vid genomläsning 

och analys av materialet, har vi därför strävat efter att skilja det vi redan känner till om dans 

från den aktuella empirin. 
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Urvalsprocessen 

Med hänsyn till vår forskningsfråga eftersökte vi ett urval ur en population som representerades 

av specifika huvudkriterier. Vi ville ha respondenter som hade liknande erfarenhet av fri och 

improviserad dans i grupp. Eftersom den forskning som finns tillgänglig om denna typ av dans 

är dansterapeutisk forskning, valde vi inledningsvis att begränsa vårt urval till att endast 

inkludera dansledare med dansterapeutisk utbildning. Vi kontaktade ett trettiotal dansterapeuter  

vars uppgifter vi hittade på Dansterapeutiska föreningens hemsida. Information skickades ut via 

e-post med information angående studien och en förfrågan om att intervjua lämpliga 

dansdeltagare. En av dansterapeuterna valde vi att besöka. Det visade sig att hon inom sin 

verksamhet ledde en icke-klinisk grupp med benämningen Kreativ dans utifrån en 

dansterapeutisk metod. På vår förfrågan undersökte hon intresset för intervju hos deltagarna i 

denna grupp, varpå flera samtyckte. Övriga terapeuter vi kontaktade via e-post tackade nej av 

skilda orsaker eller också motsvarade de inte våra huvudkriterier, som till exempel vad gällde 

typ av dans. När sex intervjuer genomförts med deltagarna i den kreativa dansgruppen och 

dessa transkriberats, valde vi att inkludera ytterligare två personer som deltagit i andra former 

av fri och improviserad dans. Därefter bedömdes att ytterligare intervjuer inte skulle behövas då 

resultatet ansågs tillräckligt mättat.

Respondenterna

Urvalet kom att bestå av sju kvinnliga deltagare ur den Kreativa dansgruppen. En av dessa 

intervjuer föll bort då det på grund av tekniskt fel inte blev någon inspelning. Därmed återstod 

sex kvinnor. Eftersom vi ville bredda vårt urval för att kunna öka variationen i resultatet, valde 

vi att inkludera en manlig respondent. Han har erfarenhet av mer öppna dansgrupper och 

fristående workshops i Frigörande dans och Fem rytmer. Därefter ville vi bredda åldersspannet i 

urvalet och inkluderade därför en yngre kvinna. Kvinnan har återkommande deltagit i Wäxa 
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Medidance. Det slutgiltiga urvalet kom alltså att utgöras av sju kvinnor och en man. Tre av 

respondenterna befinner sig i 40-årsåldern, två är i 50-årsåldern, två andra befinner sig i 

åldersspannet 65 - 75 år, och en är i 30-årsåldern. Respondenterna har varierande och olika lång 

erfarenhet av dans och flera ur den Kreativa dansgruppen har dansat tillsammans under flera 

terminer eller år. Sysselsättning varierar: tre av respondenterna arbetar inom området utbildning 

och pedagogik, en arbetar inom vård och omsorg, en inom konstnärlig verksamhet, en är 

sjukskriven och två är pensionerade. Majoriteten av våra respondenter har någon erfarenhet av 

samtalsbaserad psykoterapi. Två av dem har ingen sådan erfarenhet. Den manliga respondenten 

har en viss förförståelse i ämnet dans.

Denna uppsats handlar om fri och improviserad dans. Här ingår tre olika varianter av 

dans och de kommer att presenteras nedan. Som vi tidigare nämnt deltar sex av de åtta 

respondenterna i den Kreativa dansgruppen, den sjunde har erfarenhet av Frigörande dans / Fem 

rytmer och den åttonde kommer från Wäxa Medidance. Ledarens utbildning och kompetens 

varierar liksom sättet att leda, men det som kännetecknar samtliga grupper är att det är en fri  

och improviserad dans. Från början visste vi att två av grupperna inleds och avslutas med en 

runda där deltagarna får chans att dela sin upplevelse. Vi visste också att det förekommer olika 

slags instruktioner och moment, t ex avslappning. Den Frigörande dansgruppen visste vi inte så 

mycket om. I studien har vi dock valt att begränsa vårt fokus till dansen och utesluta annat 

såsom ledaren och övrigt innehåll. Trots att dessa grupper skiljer sig åt kommer vi i denna 

uppsats genomgående att använda begreppet fri och improviserad dans.

Beskrivning av de tre dansmetoderna

Kreativ dans utifrån dansterapeutisk metod. Den Kreativa dansgruppen leds av en 

dansterapeut utbildad på Danshögskolan i Stockholm. Dansen bygger således på en 

dansterapeutisk metod. Den Kreativa dansen har en terapeutisk verkan (K. Malmberg, intervju, 
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21 februari, 2014). Det är dock inte dansterapi per definition då ledarens intention inte är att 

bedriva terapi. Det som skiljer denna dans från dansterapi är att den är icke-klinisk (K. 

Malmberg, intervju, 21 februari, 2014). Eftersom den Kreativa dansen i denna studie bygger på 

en dansterapeutisk metod kommer vi här att redogöra för den. Dansterapin utvecklades i USA 

på 1940-talet av pionjärerna Marian Chase och Mary Wigman med flera och har därefter 

kommit att spridas till den övriga världen (Grönlund, 1991). Som tidigare nämnts används ofta 

benämningen Dance and Movement (DMT) i internationell forskning. DMT beskrivs av 

American Dance Therapy Association (ADTA), som användning av rörelse i psykoterapeutiskt 

sammanhang, i syfte att uppnå emotionell, social, kognitiv och fysisk integrering hos individen 

(ADTA, 2014). Den terapeutiska dansen är fri och skapande och bygger således inte på någon 

särskild dansteknik. Det handlar alltså inte om inlärning av koreografi (Thelin, 1998). Däremot 

förekommer inom dansterapin ett flertal olika inriktningar, metoder och arbetssätt. Musiken och 

rytmen är en del i metoden och leken används som ett jagstärkande moment (Grönlund, 1991). 

Frigörande dans och Fem rytmer. Den andra dansgruppen i studien är en Frigörande 

dansgrupp som bygger på danstekniken Fem rytmer. Denna dans leds som regel av en pedagog 

(The Moving Center, 2014). Den amerikanska dansläraren Gabrielle Roth utvecklade den 

frigörande danstekniken Fem rytmer som bygger på fem olika rytmer; flödande, stackato, kaos,  

lyrisk och stillhet (Roth, 1998). Anne Grundel är frigörande dansinspiratör och grundare av 

Frigörande Dansakademien i Sverige. Hon har utvecklat en frigörande dansutbildning med 

utgångspunkt i Roth´s metod, och hon liknar de fem rytmerna vid grundkänslor: i den flödande 

rytmen finns rädsla, i stackato finns vrede, i kaos finns sorg, i den lyriska rytmen finns glädje 

och i stillhet finns medkänsla (Grundel, 1994). Syftet med den Frigörande dansen är att vara här 

och nu, tillåta alla känslor och öppna våra sinnen. Detta gör att vi kommer i kontakt med den 

sexuella livsenergin, och på så sätt fyller vi tomrummet inom oss och kan möta livet. Grundel 
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menar att den Frigörande dansen kommit att associeras med New Age-begreppet, men hon 

tycker inte att hennes arbete med dans per automatik ska hänföras till denna kategori. Hon har 

valt att beskriva sitt arbetssätt som motionsdans, personlig utveckling och som ett pedagogiskt 

verktyg (Grundel, 1994). 

Wäxa Medidance. Den tredje gruppen i studien har benämningen Wäxa Medidance. 

Den bedrivs inom allmän kursverksamhet och leds av en uttryckande konstterapeut. Denna 

dansform utvecklades i Sverige av Andréa Larsdotter, skådespelare och dansare, i slutet av 90-

talet. Från början var den ett friskvårdsverktyg för uppvärmning och kreativt skapande för 

skådespelare, dansare, författare och dramatiker men nu finns öppna kurser för alla som vill 

utforska sin egen rörelse och rytm. Den innefattar fria rörelseimprovisationer till musik och 

syftar till att lyssna inåt för att nå olika uttryck i kropp, tanke och känsla. (Wäxa Medidance,  

2014) 

Ledaren är utbildad konstterapeut på Expressive Arts i Stockholm, en utbildning som 

har ett tvärvetenskapligt förhållningssätt innefattande psykodynamiska, existentiella,  

sociologiska och neurovetenskapliga teorier. Olika konstformer blandas för att ge en 

helhetsupplevelse och för att kunna uttrycka personliga erfarenheter. (Expressive Arts, 2014)

Vi kan sammanfatta de tre dansgrupperna och deras teoretiska bakgrund i följande figur:

Figur 1. Dansgrupperna och deras teoretiska bakgrund
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Konstruktion av intervjuguide 

Enligt Alvehus (2013) är intervjuer en av de vanligaste datainsamlingsmetoderna som används i 

kvalitativ forskning som syftar till att återge individers subjektiva upplevelser. Vi valde att göra 

semistrukturerade intervjuer. Till skillnad från en strukturerad intervju är den semistrukturerade 

mer öppen och förutsätter ett mer lyssnande förhållningssätt hos intervjuaren, som också 

använder följdfrågor. Det handlar mer om att skapa utrymme för den intervjuades egna 

berättelse så som den framställs (Alvehus, 2013). Intervjuguiden utformades utifrån 

frågeställningen och består inledningsvis av ett antal bakgrundsfrågor så som ålder, 

sysselsättning och erfarenhet av dans och psykoterapi. Dessa bakgrundsuppgifter ville vi ha för 

att kunna bedöma urvalets variation. Därefter följer ett antal öppna frågor om hur respondenten 

upplever dansen, t ex vad det innebär för hen att dansa och eventuella upplevda förändringar 

fysiskt, psykiskt och socialt. Det är bra att först låta den intervjuade få formulera sin egen 

berättelse. För att försäkra sig om ett mer heltäckande material kan man sedan övergå till mer 

specifika frågor (Langemar, 2008). Därefter blir guiden mer inriktad på specifika teman, såsom 

Kroppen, Gruppen, Självkänsla och självförtroende, Hälsa och livskvalitet, Genus samt 

Kreativitet. Dessa teman valdes för att få en helhetsbild av upplevelserna. Dels utifrån tidigare 

forskning om dansterapi och dels utifrån våra egna tankar, och de utökades allt eftersom de togs 

upp av våra respondenter under intervjuprocessen. Dessa frågor syftar till att förstå och beskriva 

process och eventuell förändring hos respondenten, t ex Har din förmåga till samspel påverkats  

av dansen? Guiden utarbetades kontinuerligt i tre steg, allteftersom intervjuerna genomfördes. 

Den första versionen användes i en pilotintervju med den första respondenten. Efter den andra 

intervjun lades temat Genus till, och efter den fjärde intervjun gjordes det sista tillägget 

Kreativitet. Tanken var att ovanstående teman skulle vara en hjälp att föra samtalet framåt, men 

vi får medge att den kan ha haft en styrande påverkan på respondenterna och att intervjun på så 
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vis blivit mer strukturerad än vi tänkt. Även om vi strävat efter följsamhet och ställt frågorna i  

den ordning det fallit sig naturligt, kan vi inte utesluta risken att resultatet färgats mer av dessa 

teman än vi avsett. Intervjuguiden bifogas längst bak i denna uppsats (se Appendix 1).  

Intervjuprocedur

När vi fått tillgång till personliga uppgifter kontaktade vi respondenterna på telefon, 

presenterade vår studie och dess syfte samt gav information om inspelning, frivillighet, rätt att  

avbryta deltagandet i studien och konfidentialitet. När samtycke ännu en gång inhämtats 

bokades tid för intervju. Direkt efter telefonkontakt skickades skriftlig information ut via e-post,  

angående de etiska kraven och vad ett deltagande innebär. I brevet angavs även tid och plats för 

intervju samt våra och handledarens kontaktuppgifter. Intervjupersonerna delades upp mellan 

oss så att var och en kontaktade och intervjuade fyra och fem respondenter vardera. 

Intervjuernas längd varierade mellan 50 och 110 minuter och genomfördes på Örebro 

universitet eller dess psykologmottagning. En av intervjuerna genomfördes på hens 

arbetskontor. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en mp3-spelare eller mobiltelefon.  

Filerna kopierades till dator och ursprungsinspelningen raderades därefter. En av inspelningarna 

föll dessvärre bort på grund av ett tekniskt misstag. 

Innan intervjun påbörjades gavs muntlig information om studien och vad intervjun 

skulle handla om. Respondenten informerades återigen om de etiska aspekterna gällande 

frivillighet, rätt att dra sig ur och konfidentialitet rörande behandling av materialet.  

Respondenten informerades också om möjligheten att få ta del av den färdiga studien när den är 

klar och omständigheter kring detta. Hen ombads också att skriva på ett samtycke för 

deltagande i intervju samt godkännande av ljudinspelning. Slutligen gavs utrymme för 

eventuella frågor innan ljudupptagningen och intervjun sattes igång.
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Etiska aspekter

I fråga om deltagaretik bör hänsyn tas till Forskningskravet och Individskyddskravet. Det 

förstnämnda innebär att samhället har ett intresse av att det bedrivs forskning som gagnar dess 

medlemmar. Som kontrast till detta tar Individskyddskravet de enskilda deltagarnas integritet  

och intressen i försvar (Langemar, 2008). 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet anger fyra etiska principer för att 

skydda individen. Dessa ska alla forskare inklusive uppsatsförfattare rätta sig efter. Det första är 

Informationskravet, som innebär att de som deltar i studien har rätt att veta dess syfte, att  

deltagande är frivilligt och att de kan dra sig ur när som helst. Det andra kravet handlar om 

samtycke, dvs att forskaren ska försäkra sig om att deltagaren frivilligt samtycker. 

Konfidentialitetskravet, som är den tredje principen, talar om att allt material ska förvaras  

oåtkomligt för andra än forskarna samt makuleras efter avsedd användning, att forskarna har 

tystnadsplikt samt att personliga uppgifter avidentifieras i slutprodukten. Syftet är att risken för 

identifikation ska elimineras. Den sista och fjärde principen, Nyttjandekravet, handlar om att  

materialet inte får användas för något annat syfte än just forskning (Humanistisk-

samhällsvetenskapliga rådet, 1990).

Under hela forskningsprocessen har vi strävat efter ett etiskt förhållningssätt. I 

kontakten med både dansterapeuter och respondenter har vi informerat om vår avsikt med 

studien. Vid kontakten med respondenterna har vi lämnat både muntlig och uppföljande skriftlig 

information om studiens syfte, om frivillighet och rätten att ångra sig, om konfidentiell  

behandling av material samt dess makulering. Vi informerade om att uppsatsen kommer att  

finnas som en offentlig handling på universitet och att de har rätt att få ta del av den. Innan 

intervjuerna startades inhämtades skriftligt samtycke, för att ännu en gång försäkra oss om 

respondentens intresse. Vi berättade också kort om intervjuguidens upplägg.
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Enligt Trost (2010) ska intervjuaren inte vara rädd att en fråga är alltför känslig så länge 

den är härledd utifrån studiens syfte. Däremot bör intervjuaren vara medveten om vad en 

intervju kan innebära känslomässigt för den medverkande. Då temat för intervjun var dans, 

finns risk att respondenterna uppfattat frågor om erfarenhet av psykoterapi och liknande som 

icke-relevanta och alltför privata. Vi var därför noga med att före intervjun betona uppsatsens 

syfte och därmed vårt intresse för de psykologiska processerna. Så gott som samtliga 

respondenter uppgav efter intervjun att de uppskattat samtalet, då det väckt mycket tankar och 

fått dem att reflektera. Det tolkar vi som ett gott tecken på att vi som intervjuare upplevts som 

engagerade och intresserade, samt visat hänsyn och respekt. 

Under tematiseringen har största möjliga respekt för respondenternas ordval och 

formuleringar iakttagits. I framställning av citat har vi strävat efter att balansera denna respekt  

med hänsyn till respondenternas integritet. Här förespråkas en noggrann avidentifiering av 

utsagor (Trost, 2010). Det har vi gjort, och utöver detta också försökt att undvika citat som 

ansetts kunna avslöja respondentens identitet.

Tematisk analys

Empirin analyserades induktivt. För detta valdes en tematisk analys utifrån Hayes modell 

(Hayes, 2000; ref. i Langemar, 2008). 

Analysprocessen löpte enligt följande. 

1. Intervjuerna transkriberades noggrant. Utfyllnadsord som “Ähm” och “Mm” 

inkluderades och alla pauser oavsett längd, markerades med tre punkter (…). Däremot 

uteslöts våra “m”, i sådana fall där de endast hade en bekräftande funktion. De inspelade 

intervjuerna delades upp så att vi transkriberade lika många var. Efter att samtliga 

intervjuer transkriberats lästes materialet noggrant igenom ett flertal gånger av oss båda.
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2. Empiri som hade direkt koppling till frågeställningen gulmarkerades, dvs den text som 

handlade om dansens process. Därefter markerades relevanta nyckelord och citat ur den 

markerade texten. Detta genomfördes av oss båda separat och därefter gjordes en 

gemensam genomgång och slutlig överenskommelse.

3. Nyckelorden sammanställdes därefter i ett dokument och fördelades under preliminära 

teman. I största möjliga grad eftersträvades empirinära benämningar av dessa teman.   

4. Samtliga intervjuer lästes igenom minst en gång för varje tema. Den empiri som kunde 

inordnas i det aktuella temat markerades. Detta gjordes först av oss båda separat, 

därefter gjorde vi en gemensam genomgång och överenskommelse. Under denna 

process gjordes också ändringar av teman för att förtydliga och undvika överlappningar.

5. För att kunna sammanfatta varje tema med belysande citat, gjorde vi individuellt en 

genomgång av empirin då citaten sorterades in under respektive teman. Detta följdes av 

en gemensam genomgång och bedömning. Där vi hade tolkat empirin på olika sätt, 

löstes detta genom diskussion. Tematiseringen var under detta skede fortfarande under 

utveckling. Parallellt med denna fas, som tog längst tid i anspråk, började också 

parallellt utarbetandet av en preliminär modell, för hur teman relateras till varandra.

6. De utvalda citaten lästes därefter igenom ytterligare en gång av oss separat, i syfte att 

plocka ut två till tre lämpliga citat för varje tema. En genomgång gjordes där 

överensstämmelsen mellan våra utvalda citat skattades. Under detta moment gjordes 

också en slutlig definition av samtliga teman.    

7. Den utvecklade modellen förtydligades och fick därmed sin slutgiltiga utformning. 

Utifrån denna modell gjorde vi också en sista strukturering av våra teman. 
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Resultat

Den tematiska analysen resulterade i åtta huvudteman. Under dessa finns totalt 11 subteman. I 

analysen har vi undersökt vad som sker med respondenterna i dansen och hur de upplever att de 

påverkas. Tillsammans utgör dessa teman en beskrivning av dansens process. Teman beskrivs i 

figur 2.

  Huvudteman         Subteman

Figur 2. Analysens teman.

Vi kommer här nedan att deskriptivt presentera våra åtta huvudteman inklusive 

subteman enligt en struktur som i möjligaste mån anpassats till hur vi tänker oss att dansens 

process ser ut.

Huvudtema 1: Ett tillåtande sammanhang

Samtliga respondenter upplever sig få lov att vara sig själva i ett sammanhang utan krav och 

förväntningar. De upplever att det finns en tillåtelse i gruppen, att de tillåts uttrycka sig precis  

som de vill, både fysiskt och emotionellt. De uttrycker en känsla av trygghet, som får dem att 

våga vara sig själva. En respondent formulerade sig enligt följande:
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Att jag får vara där, att jag får vara den jag är på nåt vis att jag kan släppa, klä av mig 

och vara i mig själv, helt och hållet, förutsättningslöst. Därför att det är en grupp där det 

det är stängt, det är inget som kommer ut, det är nog väl det som är väldigt viktigt, tror 

jag att man har dom stunderna eller att jag har haft dom stunderna, där jag har fått vara 

precis...naken. Fast...med kläder. 

En  av  respondenterna  beskriver  en  upplevelse  av  att  det  finns  en  tyst  överenskommelse  i 

gruppen, en slags deal om att det här är på allvar. Hen uttrycker det så här:  

(. . .) så kan man ju ändå ha nån slags överenskommelse att vi är här för att det här är 

liksom ett vattenhål för oss, det betyder nånting viktigt för oss allihopa och det är för 

min skull...men det är för allas vår skull...så egentligen så, men om det är gruppen...eller 

om det är funktionen tror jag, snarare funktionen...kan man säga mål, eller den effekt 

man vill åt på nåt sätt, även om det skiljer sig kanske vilket jag inte vet och det i sig är 

en del i själva överenskommelsen att det har inte jag med att göra egentligen utan det 

viktiga är att det funkar för alla som är där, vi köper konceptet och respekterar varandra 

liksom därmed kan vi lita på varandra (. . .) 

Samtidigt som det finns en upplevelse av att de får vara och bete sig som de vill, är det ändå ett  

par respondenter som beskriver att de blir störda av att andra inte tar dansen på allvar:

(. . .) man kan ju va i en grupp där alla är liksom med, 'nu ska vi göra det här det blir 

jätteroligt' och så har man en som går helt emot. Det kan ju också hända. Och då menar 

inte jag att alla behöver...det kan va att en står och dansar i en hörna, det har ingen 

betydelse, utan det är just det där om man väldigt stort markerar med att 'det här är 

jättelöjligt' eller 'det här går inte jag med på' och sätter sig eller så, det är det jag 

menar...och speciellt om det är...dom som inte har dansat tidigare, då kan det skapa en 

oro.
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Huvudtema 2: Ett gemensamt utrymme

Detta tema handlar om gruppen och dess betydelse för respondenterna. Temat är indelat i tre 

subteman som fokuserar dels på gruppen i sig, och dels hur individen kan interagera med och 

använda sig av gruppen på olika sätt. Det handlar också om könstillhörighet och vad det innebär 

för respondenterna att dansa i en könshomogen grupp. 

Subtema 2:1: Att känna sig delaktig i något större.  Nästan alla respondenter 

beskriver en känsla av att vara delaktig i ett större sammanhang. Detta uttrycks på lite olika sätt,  

dels som en energi som uppstår i rummet när flera människor dansar tillsammans och dels som 

en medvetenhet om andras närvaro. En av dem säger så här:  

(. . .) det är nånting med energin i rummet och jag har egentligen inga andra uttryck än 

att det blir nån typ av energi som man delar med varandra och...fast att vi kanske aldrig 

berör varandra, så så vi är väldigt väl medvetna om asså vi har ju vårt rum och vi vet 

vilka vi är, man vet precis vart alla hålls även fast jag kanske till och med 

blundar...stundtals...så är det en väldig närvaro i, och medvetenhet om de andras närvaro, 

utan att jag för den skull är särskilt intresserad av dem, jag är mest intresserad av mig 

själv (. . .) 

Subtema 2:2: Närhet och attraktion. Samtliga uttrycker erfarenhet av möten av olika 

slag. Det handlar dels om att få kontakt och komma nära en eller flera andra i gruppen, både 

kroppsligt  och psykiskt,  och dels om en sexuell  attraktion.  För en av respondenterna fyller 

dansen ett behov av närhet som inte uppfylls i vardagen. Hen uttrycker det enligt följande:

(. . .) och sen så gillar jag dom här mötena, och det är ju också för att jag kan sakna det, 

jag lever inte i nån relation men jag har ju mina vuxna barn, så närmaste kontakten jag 

har egentligen, med folk höll jag på och säga, det är ju med mina barn ju, men i det 

mötet kan jag få närhet som är kravlös och som inte har och göra med nåt sexuellt alltså. 
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Och som inte har...som ändå är väldigt varm och genuin och äkta, så att behovet av 

närhet som alla har, liksom omsorg eller vad man ska säga och omtänksamhet, det får 

jag där. 

Närheten har av ett par respondenter även beskrivits som en sexuell upplevelse, en laddning 

som uppstår mellan de som dansar. Den manlige respondenten uttrycker detta:

(. . .) men nästan alltid är det majoritet av kvinnor eller lika många eller det oftast mest  

så. (suck) Ehh det är spännande på nåt sätt för det blir liksom också nån slags sexuell, 

kan vara liksom, energispegling i det liksom och och att jag kan känna att det blir mer 

spännande om det är vackra kvinnor som är där och dansar och dansar på ett attraktivt 

sätt eller liksom såna saker och, att det ger en extra nivå på det liksom så.

Subtema 2:3: Könshomogena grupper. De flesta av de kvinnor som dansar i en grupp 

med bara kvinnor upplever detta som något positivt. Ett par av respondenterna har erfarenhet 

av blandade grupper och menar att kön har en viss betydelse. Att dansa med andra som har 

samma kön upplevs ge en annan kvalitet, då det för vissa skapar en känsla av igenkänning, 

trygghet och kraft. En kvinna uttrycker det så här:

(. . .) min erfarenhet har ju varit att, och så ser det ju också generellt ut, att (skratt) 

pojkar och män tar mer plats så att det kanske är lättare att ta plats där det bara är 

kvinnor på nåt vis så det är svårt säga men på nåt vis så är jag ju...det är både, jag vill ju 

se till alla som människor sådär så att, men det är ju inte så lätt när man är uppfostrad i 

(skratt) den här världen och med tankar och så kring stereotypa könsroller och så men 

överhuvudtaget den här känslan av att, som att sitta då, för vi har ju alltid en runda 

inledande runda och avslutande runda och just, det är ju nån slags speciell stämning när 

det bara är kvinnor, det är ju svårt att ta på vad men det finns ju på nåt vis kraft i den här 

kvinnogemenskapen.
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Den manlige respondenten beskriver sin upplevelse av att dansa med andra män:

(. . .) det beror väl säkert också på vad man har för sexuella preferenser och så där, men 

att möta män i dans det kan va nånting som är väldigt stärkande för mig liksom, och 

känna den energin liksom den, som är som har lite mer och göra med kamp men också 

väldigt mycket kärlek liksom, men ett mötande liksom...vi möter varandra och vi får 

kraft från varandra i ärlighet och såna saker. I att möta en kvinna så är det lite 

annorlunda att det är liksom nånting, finns en annan sexuell aspekt på det (. . .)

 Subtema 2:4: Att definiera sig själv genom gruppen. Några av respondenterna 

beskriver att de kan använda gruppen som ett verktyg att definiera sig själva och att få syn på 

sina interaktionsmönster. Detta blir på så vis en slags träning i att relatera. Ett par av 

respondenterna upplever att de i dansen får öva på att ta plats i gruppen:

(. . .) när jag började dansa i den här gruppen nu så dansade jag...jag tog inte så mycket 

plats i centrum av rummet utan min känsla var att jag dansade runt, i en yttre cirkel på 

nåt sätt, men i slutet nu så tog jag mer plats, jag bjöd också mer på mig själv och bjöd in 

andra att dansa tillsammans med mig, tog också chansen när andra bjöd in, vilket jag 

inte gjorde förut för jag blundade och dansade och såg aldrig det här (. . . .) jag tror 

faktiskt att det hjälpte till att vara i en grupp, jag tror inte jag hade kommit till samma 

insikt om jag hade dansat ensam för det var just i dansen tillsammans med andra som 

jag verkligen såg mitt mönster (. . .)

Huvudtema 3: Att bearbeta känslor

Detta tema handlar om att utforska sitt inre med hjälp av musiken, att lyssna inåt och komma i 

kontakt med känslor. Något som återkommer är upplevelsen av att få ur sig eller bli av med 

muskulära spänningar, tankar och känslor, som de upplever att de fastnat i. 
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Subtema 3:1: Musik som impuls. Nästan alla beskriver att musiken är betydelsefull 

för hur de kommer att uppleva dansen. Musiken upplevs som ett medel för att komma i kontakt 

med och påverka känslor och få igång kroppen. En respondent menar att välkänd musik kan 

vara svår att dansa till för att den kan vara kopplad till minnen:

(.  .  .)  jag  blir  mer låst  utav musik  som jag känner  väldigt  väl  igen för  att  jag kan 

förknippa det med nåt annat. Inte alltid för det kan ju också väcka liksom trevliga så 

men det krävs en kunnighet om musik, inte bara rörelse och dans utan det krävs en 

kunnighet i att sätta samman musiken. 

Denne respondent säger också att hen kan dansa även om hen inte tycker om musiken, 

huvudsaken är att den berör. En annan upplever att all musik kan beröra på olika sätt. Däremot 

tycker hen inte att det är ett problem att känna igen viss musik:

(. . .) jag har upptäckt med mig själv att jag i igenkännandet av vissa musikstycken blir 

väldigt glad och börjar le och dansa men att det sen kan gå djupare och beröra på olika 

sätt, jag tror nog att allting kan beröra, all sorters musik kan beröra och väcka alla 

känslor jag tror jag är inte säker...det beror lite också på vad man är för sinnesstämning, 

så jag kan inte säga att alla gånger har varit likadana för det har de verkligen inte 

varit...nä.

Subtema 3:2: Få tillgång till sitt inre. Alla respondenter upplever att de i dansen 

får en djupare kontakt med sina känslor och sin inre kraft. I dansen sker ett lyssnande på 

kroppen och i rörelsen ges uttryck åt det som finns inuti:

(. . .) men jag kan också känna nånting att känna min kropp inifrån, att det är som en 

energi som är jag. Och som jag känner mig kraftfull i, stark i, blir inte lika viktigt hur 

jag ser ut utifrån. Jag känner min kraft liksom. Tycker det är skönt att va här inne, i mig. 

Det skulle jag nog inte kunna...det har nog dansen hjälpt mig att kunna...känna det och 
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se det liksom, alltså den sensationen av att en energi av att, jag känner på nåt sätt att jag 

bor här inne, så. Åå a det är skönt och va här inne.

Subtema 3:3: Dansen som uttryck. I dansen upplever respondenterna att de blir av 

med tankar, känslor och muskulära spänningar. De beskriver denna bearbetning på olika sätt, 

dels som en slags utrensning eller rening och dels som ett byte av perspektiv:

Jag tror att jag har fortfarande en så här smuts som jag måste eller skit som jag behöver 

göra mig av med men jag tror att jag samlade mera förr...så att, jaa och då skulle man 

väl i såna fall säga då att dansen eller det här sättet att dansa har gjort både att jag 

samlar mindre men att jag också, det jag ändå bär med mig så kan jag låta det...lämna 

det...i det där rummet....tur jag inte städar det själv sen (skratt) jag tror det ligger mycket 

därinne när vi har varit där, ja (skratt)...jaa.

Huvudtema 4: Att utforska sig själv

Några respondenter säger att de i dansen har möjlighet att utforska och hitta sitt eget unika sätt  

att uttrycka sig. Det handlar dels om rörelsemönster, men också om att undersöka vad de vill 

och vilka de är. Den manlige respondenten pratar mycket om att vara autentisk, det vill säga att  

våga vara sig själv:

Och sen är det liksom också att hitta den här autentiskt, jag kan känna impulser från 

någon annan som rör sig på ett attraktivt sätt, så är det som att jag vill, min kropp vill 

röra sig på samma sätt. Det är lite grann det här spegelneuroner… Och sen kan det va så 

skönt då 'nej jag vill inte det, eller vill jag det?' (. . .) så att under processen kan man bli 

ganska sårbar också. Samtidigt sårbar och också komma i kontakt med sin kraft 

liksom... det som är JAG så.

Utforskandet är också fysiskt. Samtliga upplever att de i dansen får pröva kroppens möjligheter 

och begränsningar. En respondent uttrycker det på detta vis:
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(. . . .) så det är också nåt jag har fått säkert delvis genom dansen att upptäcka min kropp 

och mina förmågor i min kropp (. . .) att jag nu har på nåt vis ändrat uppfattning eller 

skiftat fokus mer till, än att se mina begränsningar och över det här svaga vänstra benet, 

att se vad jag kan och hur jag kan använda min kropp...ändå.

Huvudtema 5: Lekfullhet och skapande

Respondenternas berättelser visar att flertalet upplever dansen som lekfull. I dansen ges 

utrymme åt fantasi och kreativitet som kan ta sig uttryck i ett kroppsligt gestaltande:

(. . .) det känns som att när jag dansar eller rör på mig att jag är med i en saga eller i en 

berättelse eller ett träd eller ett gräs eller...jag får väldigt starka bilder...det är  

jätteläckert, jag skulle vilja kunna dela med mig av det...liksom som att jag är en 

huvudrollsinnehavare i nån liten saga med sagofigurer och älvor och (skratt)...inne i det 

där rummet det är ju så coolt att det kan dyka upp i en rörelse, jag kan nästan känna 

dofter och asså det är otroligt vad mina sinnen väcks till liv.

Några uttrycker en upplevelse av att de får kontakt med sitt inre barn:

(. . .) det kan bli väldigt...att man skrattar väldigt mycket, alltså fnittrar skrattar väldigt  

mycket som man gjorde när man var barn. Och det känns väldigt bra, och man säger ju 

det att skratt förlänger livet men jag tycker att i det här så är det lite som att ta fram den 

lilla tjejen inuti. Som man kanske var när man var 10-11-12 där nånstans...man hade 

mycket för sig...och kompisar och så. 

Huvudtema 6: Kroppslig närvaro

Respondenterna förmedlar en upplevelse av att de i dansen släpper tankar och bara är 

närvarande i sin kropp. En av dem uttrycker detta enligt följande:

Att inte veta och inte va långt långt långt där borta och det här med nuet och va här och 

nu. Tror det är det, man kan inte göra nånting åt det som HAR varit och man vet ju 
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aldrig hur det är framåt utan va här och nu. Det har också varit en aha-upplevelse för jag 

har trott att det bästa för mig var att va väldigt effektiv och göra en sak och så tänka på 

en sak där och en sak där och en sak där och en sak där och en sak där och...och ångra 

mig för att jag gjorde det och det och det som var där bakom...och älta det. 

Flera upplever också att de så småningom kommer in i en fas då allting bara flyter på som i ett  

flöde, att kroppen agerar av sig själv. Några av dem berättar också att det kan ta en stund innan 

de kommer dit, och att detta är ett behagligt tillstånd. En av dem beskriver tillståndet så här:

(. . .) det är nån känsla som jag får när det verkligen...liksom flyter på bara, när det går 

lätt och, asså lätt i bemärkelsen...både att jag känner mig ganska lätt i kroppen så att 

liksom...ja men jag har ett flöde i rörelserna, men också att rörelserna kommer lätt...jag 

fastnar inte nånstans utan det, ja det...flyter på...och jag kan inte komma ihåg riktigt så 

när det hände eller plocka ut ett tillfälle men det händer.

Huvudtema 7: Existentiell upplevelse

Några respondenter tycker att de når en känsla av helhet i dansen:    

Jaa...man är ju verkligen i sin kropp med tanken...alltså det blir väldigt helt tycker jag, 

efter en sån här...i slutet och efter så är man hel...man skalar bort på nåt vis det här som 

ligger utanför, bekymmer kanske eller vad som helst, det liksom skalas bort och sen är 

man en hel, känns som man är en hel människa. 

En av dem beskriver det som att olika delar av personen integreras, så som fysiskt, socialt,  

existentiellt och emotionellt. Ett par av respondenterna pratar även om en andlig dimension i 

detta sammanhang:

Det är nog nånting att det är nånting som blir ett så att säga.. .styrka, kondition, socialt, 

andligt, existentiellt, alla dom sakerna få integreras känns det som, i dansen.  Känslorna 

får uttryckas, och så på nåt sätt blir jag en helhet som...det är inte bara liksom fysisk 
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aktivitet utan så många saker i ett liksom. Det är skönt att bli integrerad, alla delarna 

kommer i mig liksom. 

Huvudtema 8: Upplevda konsekvenser i vardagen

Nästan alla upplever att dansen på något sätt har påverkat deras vardag. Vissa av dem uttrycker 

en osäkerhet kring huruvida det är just dansen det handlar om eller om det är orsakat av annat, 

som t ex mognad eller psykoterapi. 

Subtema 8:1: Att ta plats och sätta gränser.  Några respondenter uttrycker 

upplevelser av att de i dansen har lärt sig att synas och ta plats mer än tidigare. De beskriver det 

som en social säkerhet i vardagen. En av dem uttrycker det så här:

(. . .) hade social fobi faktiskt så då var det ju otänkbart egentligen och gå och ställa sig 

så och dansa som man gör i kreativ dans men...ja det har ju varit en lång process och 

terapi parallellt med dansen och så där, och då att jag har lärt mig att ta plats på ett helt  

annat sätt, att våga ta plats och stå upp för mig själv och va stolt över mig själv...dansen 

har i alla fall varit en bidragande orsak, sen är det väl säkert en kombination med 

psykoterapin men just dansen har ju varit verkligen ett bra instrument för det tänker jag 

(. . . .) ja så att det har fått mig att ta plats, våga ta plats...va stolt för mig själv och för 

min kropp. 

En annan beskriver en ökad förmåga att sätta gränser i sociala sammanhang:

Jag tror också att jag säger nej mer och att det också är en konsekvens, sen kan ju det va 

en konsekvens av hela min resa i och för sig för det var ju nåt jag behövde träna på, men 

eftersom jag gör så mycket exakt vad jag vill i det där rummet (. . . .) och när jag gör då 

alla de här sakerna till i rörelsen, så får jag en styrka och en kraft och i där så bor det ju 

´nej´...eller ´ja´asså beroende på vad det är för nånting.
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Subtema 8:2: Kroppsliga konsekvenser. Samtliga ser dansen som en fysisk träning. 

Några tycker att rörelsen resulterar i en behaglig trötthet, andra beskriver att de blir pigga.  

Många tycker också att det leder till en avslappning.

(. . .) oftast är jag mycket piggare och gladare när man åker därifrån än vad man är när 

man har kommit dit, men man har ju ändå en trötthet, en skön trötthet som man kan bara 

sova gott på. (. . . .) Från och ha härjat runt så (skratt)...svettats! Så den är mer som om 

man hade varit ute och gjort nåt trädgårdsarbete eller jag vet inte, nä men grävt eller 

nånting sånt där alltså det är en sån trötthet, som är behaglig att kroppen har varit i 

rörelse så (. . .) 

En respondent menar att dansen också har en förebyggande funktion: “(. . .) man förhindrar ju 

att det blir, skador i kroppen på grund av att man sitter så hela tiden.”

Subtema 8:3: Självkänsla. Detta tema sammanfattar vad respondenterna säger om 

självkänsla. Nästan alla tycker att självkänslan eller självförtroendet på något sätt har påverkats  

till det bättre. Dels innebär det att de fått en större acceptans inför sin kropp och att de upplever 

sig vara bra som de är, och dels handlar det om ett socialt självförtroende:

Ja men jag tror nog att jag faktiskt älskar mig själv lite mer än jag gjorde innan och att  

jag också kan acceptera mig...jag gör det inte varje dag och inte i alla lägen men på ett  

annat sätt än tidigare. (. . . .) jag tror faktiskt att det är mera rörelsen, att jag kan...att  

kroppen kopplas till känslan...att det blir en...jag blir trygg liksom i mig själv, på nåt 

sätt...ja. (. . . .) Och det tycker jag handlar om en ökad självkänsla, för det handlar ju om, 

liksom vem jag är. 

Subtema 8:4: Dansen som flykt. Den manlige respondenten uttrycker sina reflektioner 

kring vilken funktion dansen har för honom. Han beskriver hur han i dansen kan bryta vissa 

beteendemönster, men upplever att det inte blir den förändring i vardagen som han hoppats på: 
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Och kanske är det så att många i vanliga livet är inte vana vid att...vi har lite rustningar 

på oss och såna saker och hur är man liksom med en annan människa genom att vara 

mjuk liksom? Så ibland blir det lite så här, och det är väl också det som jag har märkt 

ibland då att, blir dansen bara en flykt ifrån mig? Från livet? Och sen i vanliga livet så 

går jag tillbaka och gör precis som jag brukar göra? Eller kan jag på något sätt...är det 

verkligen två världar? Är det bara jag som har hittat på det eller vad är det? Kan jag få 

ihop dom här två på nåt sätt? Jag kanske inte måste spela ut och ge mig hän så mycket 

på dansen, och vara så inne i en box när jag är här, tänk om jag kan liksom föra ihop 

dom här. 

En sammanfattande modell

Slutligen har en modell utformats som sammanfattar och beskriver dansens process utifrån våra 

teman. I steg 1 redovisas dansen som en process skild från vardagen. Denna process innefattar 

fem nivåer: ett tillåtande sammanhang, ett gemensamt utrymme, lekfullhet och skapande, att  

bearbeta känslor och existentiell upplevelse. Utanför processen finns vardagen med de 

upplevda konsekvenserna. Vi tänker att de olika nivåerna i processen övergår i och överlappar 

varandra. De två yttersta nivåerna, ett tillåtande sammanhang och ett gemensamt utrymme, 

innefattar de mer sociala aspekterna av dansen. Här möter individerna varandra och blir till en 

grupp. Innanför dessa finns nivån lekfullhet och skapande, som fungerar som ett förenande 

område mellan grupp och individ. Denna nivå har en annan betydelse i och med dess 

sammanlänkande funktion, och är därmed tunnare än övriga. Denna nivå övergår i en fjärde 

nivå, att bearbeta känslor, som innefattar individens eget utrymme där hen kommer i kontakt 

med och bearbetar känslor. Den innersta nivån som utgörs av kärnan i vår modell, är 

existentiell upplevelse som kan betraktas som ett mål i dansens process.
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 Figur 3a. Dansens process, steg 1

I steg 2 inkluderas två riktningar i processen, dels en inåtgående riktning som syftar till 

att individen når en djupare nivå i sig själv, och dels en utåtgående process genom att individen 

kan ta med sig erfarenheter ut ur processen och in i sin vardag. På samma sätt kan erfarenheter 

från vardagen tas med in i dansen för att bearbetas. Den yttre nivåns yttersta skikt betraktas på 

så vis som genomsläppligt. En förutsättning för denna process är den kroppsliga närvaron, som 

i varierande grad finns med hela vägen. En annan sådan förutsättning är individens utforskande 

av sig själv och sin kropp. Därav pilarna som pekar i två riktningar. 
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Figur 3b. Dansens process, steg 2

Resultat kopplat till syfte 

För att koppla tillbaka till vårt syfte ville vi undersöka de subjektiva upplevelserna av 

den fria och improviserade dansen och dess process. Modellen sammanfattar detta och 

visar på en komplex bild av hur de olika delarna i dansen hänger samman och hur 

respondenterna upplever att de utvecklas i dansen.

Diskussion

Resultatdiskussion 

Som nämndes i inledningen av denna uppsats har vi människor ett behov av att manifestera vår 

existens genom ett kreativt uttryck (Warren & Coaten, 1993). Resultatet av denna studie visar 

att dansen har en kreativ betydelse för flertalet av deltagarna. Det utforskande av självet som 

ingår i modellen kan vara ett sätt att uppnå det självförverkligade tillstånd som enligt Maslow är  

toppen på behovstrappan (Maslow, 1999). Theorell (1998) menar att dansen i sig inte har något 
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syfte utan att det är den dansande individen själv som ger den en sådan. På så vis får den också 

mening. Samtliga respondenter upplever att de kan vara sig själva i gruppen och att de får 

tillgång till sitt inre, och att dansen på så vis är meningsskapande. 

Dansterapin idag vilar mestadels på en psykodynamisk grund. Mycket av våra resultat 

kan förstås utifrån dessa teorier, exempelvis vad gäller Halprins (2005) modell över 

medvetandenivåer med andlighet som högsta nivå, som i vår modell utgörs av kärnan med 

existentiell upplevelse. Temat lekfullhet och skapande kan relateras till Winnicotts (1995) 

lekområde, men i vår modell är det främst gruppdeltagarna som möts och inte klient och 

terapeut. I och med att gruppen visat sig ha en stor betydelse för våra respondenter har vi 

funderat på om socialpsykologiska teorier skulle vara användbara. Vi tänker att det tillåtande 

klimatet i gruppen kan betraktas som en norm som vi kan förklara med emergent norm theory 

(Turner & Killian, 1957; ref. i Hogg & Vaughan, 2008). Genom att människor utan tidigare 

gemensam historia slumpvis sätts samman i grupp, uppstår normer genom distinkta beteenden. 

Alla respondenter i vår uppsats upplever en tillåtelse att vara sig själva, någon uttrycker det som 

en tyst överenskommelse, vilket kan ses som en norm. Hur normen uppstår är oklart utifrån vårt 

material, men det skulle kunna vara så att ledaren eller någon annan i gruppen genom sitt  

beteende blir en förebild eller så skapar gruppen gemensamt denna norm. Samtidigt tolkar vi 

det som att det finns gränser för denna tillåtelse, eftersom några uttrycker irritation över 

dansdeltagare som inte beter sig enligt förväntan. Vi tänker vidare att det skulle kunna vara så 

att den tillåtande normen är den formella normen, det vill säga den är underförstådd i dansens 

natur, på så vis att dansen är fri. I detta fall verkar det också förekomma mer informella och 

omedvetna normer som kommer till uttryck genom denna irritation. Kan det vara så, i och med 

att individen gör vad den vill med denna frihet, att normen kommer att präglas av deras egna 

föreställningar och på så vis begränsa det tillåtande klimatet?  
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I respondenternas berättelser kan vi se att det sker någon form av identitetsskapande på 

nivån att bearbeta känslor i modellen. Detta skulle kunna förklaras med teorin om symbolisk 

interaktionism (Mead, 1934; ref. i Hogg & Vaughan, 2008), som handlar om hur människans 

självbild/self-concept växer fram genom meningsbärande verbal och icke-verbal 

kommunikation. I dansen sker en fysisk symbolisk interaktion i och med att dansen av några 

upplevs som ett gemensamt språk. Vi tänker å ena sidan att det utforskande som sker i dansen är 

identitetsformande på så vis att individens dansbeteende bemöts med respons och validering av 

gruppen, t ex bemötande vid uttryckande av sorgsna känslor i dans. På så vis stärks individens 

självbild. Å andra sidan tänker vi att det kanske inte alls är en utveckling av självet som sker, 

utan snarare en upplösning av självet i och med att individen blir en del av gruppen i ett  

gemensamt utrymme. Inom socialpsykologin finns en modell som visar hur individens identitet 

upplöses i en gruppaktivitet med vissa förutsättningar (Diener, 1980). När individen ingår i ett 

gruppsammanhang där hen är anonym, där arousalnivån är hög, fokus ligger på yttre händelser 

och en nära gemenskap, leder detta till en minskad självmedvetenhet hos individen och 

deindividuation. Detta innebär att individen släpper på sina spärrar, får en ökad känslighet för 

emotionella signaler och en minskad förmåga att reglera sitt beteende, hen bryr sig mindre om 

vad andra tycker och blir sämre på att tänka och planera rationellt (Diener, 1980; ref. i Hogg & 

Vaughan, 2008). Så som respondenterna beskriver dansen så har gruppen stor betydelse för 

trygghet och känslan av gemenskap. Trots detta är de sinsemellan inte särskilt intresserade av 

varandra, då de inte känner varandra på ett privat plan utan endast som deltagare i dansgruppen. 

Respondenterna talar om en energi i rummet, vilket kan tolkas som en hög arousalnivå. Att 

påverkas av musiken och gruppen som dansar kan ses som individens fokus på yttre händelser 

vilket skapar minskad självmedvetenhet. Dansen innebär ett ökat emotionellt fokus och därmed 

också en ökad känslighet för emotionella signaler. Respondenterna beskriver att de släpper loss 
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i dansen och tänker mindre. Detta sammantaget kan tolkas som denna deindividuation. Vår 

modell kan utifrån ovanstående socialpsykologiska resonemang sägas motsvara båda dessa 

riktningar i självets process. Den dubbelriktade pilen att utforska sig själv i modellen visar på 

hur individen dels utvecklas genom en inåtgående process där hen får en djupare kontakt med 

sitt inre, dels hur processen riktas utåt då individen utforskar sig själv tillsammans med de andra 

i gruppen. En skillnad är dock att den utåtriktande processen inte utnynnar i deindividuation.

Ur ett socialpsykologiskt perspektiv kan dansgruppen också betraktas som en arena där 

deltagarna kan få syn på sina beteenden och träna på socialt samspel. En av deltagarna säger att  

hon tidigare hade social fobi och att hon i dansgruppen fått chans att träna på att ta plats,  

eventuellt som ett komplement till annan psykoterapi. Det här tycker vi är intressant på så vis  

att dansen blir en form av exponering i beteendeterapeutisk anda. Enligt Öst är exponering en 

behandlingsmetod som används vid social fobi (Öst, 2006). Genom att individen utsätter sig för 

det fruktade stimulit, i detta fall det sociala sammanhanget, ges möjlighet att pröva och 

omvärdera sina föreställningar, t ex om vad andra människor tänker om en. Respondenterna 

beskriver här dansgruppen som tillåtande och därmed kan den få en terapeutisk funktion för den 

som lider av social fobi. 

En annan aspekt av gruppens funktion är att respondenterna upplever nära möten i 

dansen i form av kroppskontakt. Dessa möten kan ha olika innebörd, men de upplevs av 

flertalet som positiva. I en studie av Matherly (2014) undersöks tre dansterapeuters inställning 

till att arbeta med beröring i DMT. Författaren förvånas över att detta inte omnämns i de etiska 

riktlinjerna för dansterapi, då det i praktiken förekommer beröring i DMT (Matherly, 2014). Vi 

tänker att det kan finnas både för- och nackdelar med beröring i dans. Utöver de positiva 

effekterna av oxytocin som utsöndras vid beröring (Ellingsen et al, 2014), kan det också 

upplevas som något positivt att tillåta sig att överskrida de gränser som finns kring beröring i 
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samhället. I förlängningen kan hela dansens natur betraktas som något gränsöverskridande, då 

den på många sätt bryter mot de beteendenormer som finns i samhället. Nackdelar kan vara att  

beröringen kan uppfattas på olika sätt av olika individer. I en grupp förutsätts att var och en tar 

sitt ansvar och säger ifrån om någon kommer för nära, men risken finns att deltagare har svårt 

för att sätta gränser. Risken kan tänkas bli ännu mer påtaglig i en större grupp och i grupper 

med svagare ledning. Dansen kan också vara ett sätt att komma i kontakt med sin sexualitet.  

Den manlige respondenten uttrycker en upplevelse av att komma i kontakt med sin inre kraft 

och att det kan uppstå en sexuell energi i möten. Utifrån detta funderar vi på om dansen är ett 

bra sätt att utveckla sexuell hälsa. Matherly (2014) menar att det bör forskas mer kring fysisk 

beröring mellan klient och terapeut. Vi anser att forskning också behövs kring fysisk kontakt 

mellan gruppdeltagare, särskilt då den enligt denna uppsats kan leda till sexuell attraktion. 

Vi tänker vidare att då könssammansättningen varierar mellan grupperna i denna studie 

så har upplevelser av kön beskrivits utifrån den egna erfarenheten. Flertalet kvinnor upplever en 

trygghet i att dansa med andra kvinnor, men den manlige respondenten lyfter in några nya 

aspekter utifrån erfarenhet av att dansa i blandade grupper. Han beskriver att det mestadels är en 

majoritet av kvinnor i dansgrupperna och att han då upplever en sexuell energi. Utifrån detta 

tänker vi att sexuell läggning kan ha betydelse för hur gruppen upplevs. Vidare funderar vi på 

hur det upplevs av en homosexuell kvinna att dansa i en kvinnogrupp, och hur en heterosexuell 

kvinna skulle uppleva en grupp där majoriteten är män. Skulle det upplevas på liknande sätt 

eller skulle det vara annorlunda och generera nytt material? En ytterligare fråga som uppstod i  

detta sammanhang var om dansmetoden i sig kan uppmuntra utforskande av sexualitet. Den 

manlige respondenten är den ende som lyfter ämnet sexualitet och han deltar i Frigörande dans. 

Som vi tidigare nämnt syftar den Frigörande dansen till att bejaka den sexuella livsenergin 

(Grundel, 1998). Detta kan vara något för vidare forskning att undersöka. 
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Nästan alla respondenter beskriver att musiken har stor betydelse. I den dansterapeutiska 

litteraturen framhävs dansen i sig som ett medel att väcka känslor. I en artikel som handlar om 

musikens inflytande på känslor diskuteras och ifrågasätts den vedertagna teorin om att musik i 

sig väcker starka känslor (Konečni, 2008). Här hävdas att musik endast väcker en svag känsla 

och att dansen är en av flera aspekter som kan fungera som mediator på så vis att den förstärker 

känslan. En sådan mediator kan också vara kognitiva minnen. Det skulle kunna vara denna 

minnesaspekt som respondenterna ger uttryck åt när de säger att musik som de känner väl igen 

påverkar deras känsla på olika sätt. Utifrån detta resonemang ställer vi oss frågan i vilken grad 

musiken styr bearbetningsprocessen, och vad denna process i så fall innehåller. Är det musikens 

emotionella stämning och innehåll som avgör individens upplevelse? Eller är det individens 

ursprungliga känsla som förstärks av musiken? 

Respondenterna talar i temat kroppslig närvaro om att de efter en stund når ett stadie i 

dansen då de upplever ett slags “flöde”. Vi har funnit ytterst lite om detta i dansterapeutisk 

litteratur, men däremot är flöde en del i Gabrielle Roth’s metod Fem rytmer (Roth, 1997). Hon 

använder begreppet metaforiskt genom att dra paralleller till energier och naturfenomen. Flöde 

(Flowing) är den inledande av de fem rytmerna, och syftar till att skapa kontakt med det inre 

jaget. Vi tänker att det utifrån det som respondenterna i denna uppsats uttrycker skulle kunna 

finnas en parallell till Csikszentmihalyi’s teori om flow (2006). Enligt denna teori definieras  

flow som ett tillstånd av djup koncentration och njutning, som uppnås genom en balans mellan 

utmaning och färdighet. Flera respondenter i denna uppsats beskriver en känsla av att allt flyter 

på och känns lätt. Vi tänker att detta tillstånd skulle kunna liknas vid det som Csikszentmihalyi  

beskriver. Utifrån hur några respondenter beskriver den existentiella upplevelsen av helhet och 

integrering, tolkar vi det som att detta blir en ytterligare dimension och förlängning av 
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flowupplevelsen. I flowet går en helt upp i sin aktivitet, och blir på så vis ett med uppgiften 

(Csikszentmihalyi, 2006). I den existentiella upplevelsen blir en som ett med sig själv. 

Något som vi har lagt märke till i samband med “flöde” och existentiell upplevelse är 

att det endast är ett fåtal respondenter som beskriver dessa upplevelser och att dessa även har 

lång erfarenhet av fri och improviserad dans. Det är dock inte alla med lång danserfarenhet som 

uppger att de upplever detta tillstånd. Vi undrar om det finns ett samband mellan erfarenhet och 

förmågan att uppnå dessa tillstånd. Detta stämmer överens med teorin om flow, som menar att 

färdighet krävs för att uppnå flow (Csikszentmihalyi, 2006). Den kreativa dansen kräver inga 

givna färdigheter, men vi tänker att ju mer en dansat desto mer har en lärt sig att släppa taget  

och kunna delta med full närvaro, vilket kan vara en förutsättning för att nå ett flöde och en 

existentiell upplevelse. Som vi tidigare beskrivit i samband med vår modell, kan den 

existentiella upplevelsen ses som ett slags slutmål.

De upplevda konsekvenserna i vardagen bekräftar till viss del tidigare forskning. Att 

respondenterna uppger en förbättrad självkänsla, är något som även framkommit i en annan 

studie (Grogan et al, 2014). Där hävdas att dansen bidragit till att deltagarna fått mer acceptans 

inför sina kroppar. I vår uppsats står självkänsla för dels detta men det handlar också om en 

ökad social självsäkerhet. En respondent uttrycker det som att “kroppen kopplas till känslan” 

och att hon därigenom blir trygg och får en bättre självkänsla. På så vis har vi fått en 

beskrivning av hur detta kan gå till. Vi tänker att det kan handla om att ju mer en lär känna sina 

emotioner desto bättre förstår en sina reaktioner (McCullough et al, 2003), men det skulle också 

kunna vara så att det blir en trygghet av att en lär känna sin kropp genom rörelsen och att en då 

blir mer accepterande inför den, så som tidigare nämnda studie visat (Grogan et al, 2014).    

Vi vill betona att detta är en kvalitativ studie utan ambition att mäta effekter, snarare har  

vi varit intresserade av processen och vägen till de upplevda konsekvenserna av dans. Även om 
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resultatet till viss del stämmer överens med tidigare forskning, så kan vi inte dra några kausala 

slutsatser eller generalisera. I detta sammanhang bör också nämnas att även andra faktorer kan 

ha påverkat att dessa upplevda konsekvenser uppnåtts, t ex erfarenhet av samtalspsykoterapi, 

vilket nästan alla respondenter har. Det kan då bli svårt att särskilja vad som orsakat vad. 

Psykoterapi kan också ha bidragit till att dessa individer fått en större självkännedom som 

därmed gör det lättare för dem att ta till sig och använda dansen på ett utvecklande sätt. En 

annan faktor som respondenterna själva har nämnt kan ha påverkat är ålder och mognad. 

De upplevda konsekvenserna tycks enligt våra respondenter ha olika varaktighet. Vi har 

funderat en del kring huruvida det går att generalisera dansens upplevelser till vardagslivet. Kan 

det vara så att dansen är ett så specifikt uttryck som är svårt att ta med och omsätta utanför 

danslokalen? En respondent reflekterar kring huruvida dansen kan vara en flykt från sig själv 

och livet. En annan upplever att dansen är som en utrensning av sådant en vill bli av med. 

Utifrån detta tänker vi att dansen kan bli en plats där vardagens frustrationer uttrycks. Frågan är 

om detta leder till minskade frustrationer på sikt eller om det snarare förstärker skillnaden 

mellan dans och vardag? Dansen blir på så vis en process skild från vardagen där allting sker. 

Här kan vi återigen dra en parallell till beteendeterapi, och undvikanden av obehag (Öst, 2006). 

I detta fall skulle det kunna vara så att respondenterna håller tillbaka delar av sig själva som till  

exempel känslouttryck, i vardagen. Endast i dansen får då dessa känslor uttryckas fritt, vilket 

leder till att undvikandet i vardagen vidmakthålls och förstärks över tid (Öst, 2006). 

Metoddiskussion

Validitet i kvalitativa studier handlar om trovärdighet och meningsfullhet i samtliga delar av  

forskningsprocessen (Langemar, 2008). Enligt Trost (2010) blir det komplicerat att applicera 

begreppet reliabilitet på en kvalitativ studie då empirin inte samlas in på ett standardiserat vis. I  

en kvalitativ studie handlar det snarare om god kvalitet än om reliabilitet (Langemar, 2008).  
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Staffan Larsson (2005)  anger ett antal validitetskriterier för bedömning av resultat i kvalitativa 

studier; diskurskriteriet, heuristiskt värde, empirisk förankring, konsistens och det pragmatiska 

kriteriet (Larsson, 2005). Alla dessa kriterier är inte fullt tillämpliga på just denna uppsats,  

därför kommer vi endast att gå igenom ett urval av dem.   

Empirisk förankring innebär att tolkningarna är förankrade i den empiriska texten 

(Larsson, 2005). I tematiseringen har vi sökt efter väsentliga teman, det vill säga sådant som vi 

uppfattat som genomgående i empirin. Därutöver har vi plockat ut sådant som vi uppfattat som 

intressanta “fynd” eller nyheter. Även motsägelsefullheter har vi tagit fasta på, för att belysa 

kontraster. Vi har strävat efter att i så hög utsträckning som möjligt använda oss av empirinära 

uttryck och formuleringar, för att fånga respondenternas upplevelser. En brist i studien är att vi 

inte har låtit respondenterna läsa igenom de transkriberade utskrifterna, något som enligt Trost 

(2010) är av betydelse. Det beror främst på det begränsade tidsutrymmet för denna uppsats. 

Trots att vi strävat efter ett empirinära förhållningssätt har teoretiska begrepp dock 

funnits med i bakhuvudet hos oss båda, vilket oavsiktligt kan ha färgat analysen. Den manlige 

respondenten har en viss teoretisk förförståelse vilket är tydligt i hur han uttrycker sig om 

dansen.  Intervjumaterialets teoretiska innehåll påverkade oss inledningsvis i 

tematiseringsprocess. Det kom att styra benämningen av våra teman på så vis att vi tagit fasta 

på hans begrepp såsom autenticitet och utforskande. Han är också den som uttrycker tankar om 

dansen som flykt, vilket blev ett separat subtema i analysen. Även fast vi var medvetna om 

detta och senare kunde ha distans till det, så går det inte att bortse från att denna förförståelse 

kom att påverka resten av tematiseringen och kanske också reliabilitet och validitet i resultatet.

Även den förförståelse som vi hade med oss från början, det vill säga danserfarenhet 

och teoretisk bakgrund, kan ha påverkat resultatet på liknande sätt. Vi vill dock betona att denna 

förförståelse också kan betraktas som något positivt som troligtvis har tillfört någonting till  
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uppsatsen. Att det funnits en viss inblick i ämnet kan ha haft betydelse för förståelsen av hur 

dansens beståndsdelar hänger samman. Det faktum att författarna har skilda erfarenheter och 

kunskaper om andra former av kreativt skapande tror vi också kan ha varit en fördel. Under 

processen har frågor väckts kring huruvida man kan jämföra dansens process med kreativt 

skrivande, musicerande och bildskapande. Detta har gett diskussionerna ett bredare perspektiv. 

Olikheterna vad gäller förförståelse av dans har inneburit att den som haft mer erfarenhet tyckt 

sig förstå saker som för den mindre insatta inte varit så självklara. Detta har troligtvis lett till att  

fler diskussioner har uppstått än vad som varit fallet om båda haft samma erfarenhet. 

Sammanfattningsvis uppfattar vi dock detta som nödvändigt och i slutändan som något positivt 

för uppsatsens resultat.   

Grupperna i denna studie har flera olikheter vilket kan påverka respondenternas 

upplevelser. Att två av grupperna leds av terapeut tänker vi kan innebära att dansdeltagarna får 

ett annat stöd från ledaren, som har mer kunskap om dansens terapeutiska verkan. Här bör 

nämnas att det finns en viss osäkerhet kring hur den frigörande dansen i studien leds, men 

utifrån vad vi läst om denna typ av dans leds den som regel inte av en terapeut (The Moving 

Center, 2014). Denna skillnad mellan grupperna kan innebära att ledarna är mer eller mindre 

aktiva. Vi gjorde från början en avgränsning av materialet genom att utesluta utsagor som 

innefattade ledaren, då vi var intresserade av dansen i sig.  

Grupperna skiljer sig också åt vad gäller könssammansättning. Två av grupperna består 

av endast kvinnor, medan den tredje är blandad. Detta har naturligtvis påverkat respondenternas 

svar på frågan om betydelsen av kön i gruppen, genom att de utgår från den erfarenhet de har. 

Olikheterna kan betraktas som en styrka genom att det uppstår variation i resultatet.  

I urvalsprocessen valde vi att bredda vårt urval utifrån kön och ålder. Könsaspekten har 

vi berört i ovanstående diskussion, då den tillförde variation i materialet. Vad det gäller ålder  
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har vi däremot inte kunnat uttolka någon variation i hur deltagarna upplever dansen utifrån 

denna aspekt. 

Vi har också funderat på om det finns andra faktorer under danssessionen som gett 

upphov till respondenternas upplevelser snarare än själva dansen i sig. Alla grupper inleds och 

avslutas med en gemensam runda där var och en frivilligt får dela sin upplevelse. Vilken 

betydelse har detta för gruppgemenskapen? Hur kan det påverka självkänslan och förmågan att 

ta plats i gruppen? Detsamma skulle kunna gälla övrigt innehåll i dansen, så som övningar av 

olika slag. En avslappningsövning kan bidra till kroppslig närvaro, som därefter underlättar en 

fortsatt process. Övningar som handlar om samarbete kan bidra till känslan av att bli sedd och 

vara del i gemenskapen. Vilken betydelse har detta för respondenternas upplevelser av dansen?  

Vi har tidigare nämnt musikens betydelse i dansen. På samma vis som i stycket ovan 

kan vi även i detta hänseende fundera på huruvida det är musiken som ger de upplevelser som 

här beskrivs, eller om det är dansen. Ur en kvantitativ synvinkel skulle detta även kunna 

betraktas som en metodfråga, då musiken kan ses som en tredje variabel som då riskerar att 

skapa bias i mätningen. Men eftersom det här är en kvalitativ metod, med ett perspektiv som 

strävar efter förståelse av en helhet, är musiken viktig.

Att sex av respondenterna deltog i en och samma Kreativa dansgrupp kan också vara 

något som påverkat deras berättelser. Vi tänker att det skulle kunna vara så att respondenterna 

känner att de inte kan uttrycka sig helt fritt om sig själva och gruppen, eftersom de kan ha haft 

kännedom om att de andra i gruppen också deltog i studien. Det går inte heller att utesluta 

möjligheten att de kan ha pratat med varandra om intervjuerna, vilket kan ha färgat deras 

berättelser. Det faktum att dessa respondenter uttryckte sig om gruppens betydelse på ett 

snarlikt sätt kanske skulle kunna förklaras av det här. Men det skulle givetvis också kunna 

handla om att de faktiskt har liknande upplevelser.  
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Trots att begreppet reliabilitet inte förekommer så ofta i kvalitativ forskning (Langemar,  

2008), så används det i samband med grad av samstämmighet i tolkning och tematisk kodning 

mellan två forskare (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta kan också benämnas som 

bedömaröverensstämmelse (Yardley, 2000; ref. i Langemar, 2008). Här bör nämnas att vi 

återkommande har tolkat empirin på olika sätt. Samstämmigheten i tematisering och analys har  

varierat under olika stadier av analysen. När vi har varit oeniga har detta gett upphov till 

diskussioner, vilka har mynnat ut i antingen  kompromisser, konsensusbeslut eller i ett nytt, 

tredje synsätt. Detta skulle delvis kunna bero på att ämnet i sig är komplext då dansens moment 

övergår i varandra och därför är svåra att särskilja. För att överkomma dessa svårigheter i 

samband med tolkning har vi i så hög utsträckning som möjligt utgått ifrån respondenternas 

faktiska formuleringar. 

För en god validitet är ett gott förhållningssätt hos intervjuaren a och o (Langemar, 

2008). Intervjuaren bör t ex inte överskatta sin förmåga att förstå (Langemar, 2008). Det går 

inte att utesluta risken att den av oss som har egen erfarenhet av dans, ibland trott sig veta vad 

intervjupersonen pratat om då hon tyckt sig haft liknande dansupplevelser själv. Vi medger 

också att vi båda emellanåt ställt ledande frågor samt fyllt i respondenternas oavslutade 

meningar. Troligtvis har vi båda påverkats av tidigare intervjuer och ju fler intervjuer vi  

genomfört desto mer förförståelse har vi tagit med oss till nästkommande intervjuer. Detta kan 

ha påverkat respondenternas berättelser, men inte enbart på ett negativt sätt utan det kan också 

ha varit positivt med denna förförståelse. 

Även intervjuguidens teman och frågor har givetvis påverkat respondenternas 

berättelser, eftersom de ligger till grund för de svar vi fått. Detta har påverkat innehållet på så 

vis att vissa intervjuer har blivit mer informationsrika än andra. En nackdel skulle kunna vara 

att vissa respondenter kan ha upplevt frågorna som begränsande, och på så vis har vi gått miste 
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om information som annars hade kunnat komma fram spontant. Men överlag anser vi att det har 

varit en fördel att ha bestämda teman, eftersom det har hjälpt oss att besvara uppsatsens syfte. 

Dessutom har de flesta talat fritt och även lagt till ytterligare information utöver guidens teman.

Då dansen i sig är en icke-verbal aktivitet kan det även vara så att det är svårt att 

beskriva sina upplevelser av den, vilket de flesta respondenter också har gett uttryck för. Detta 

kan således ha påverkat den information vi har fått fram, och därmed resultatet.

Kvalitativa studier syftar inte till statistisk generalisering av resultaten. Snarare handlar 

det om kvalitativ generaliserbarhet och det som då eftersträvas är ett så täckande och 

uttömmande resultat som möjligt (Langemar, 2008). Inledningsvis gjorde vi ett strategiskt urval 

(Langemar, 2008), då vi kontaktade ett flertal dansterapeuter i Sverige. Resultatet av detta blev  

dessvärre inte så varierat som vi hoppats på, då vi endast fick deltagare från samma grupp. 

Detta skulle därmed kunna betraktas som ett tillgänglighetsurval (Langemar, 2008). För att öka 

variationen i urvalet, valde vi att rekrytera ytterligare två personer med andra danserfarenheter.

Sammanfattande diskussion

Dansens process har visat sig vara komplex. Detta har dels handlat om en svårighet att kunna 

definiera vad fri och improviserad dans är, eftersom detta inte är ett vedertaget begrepp. Detta 

har inneburit en viss osäkerhet och begreppsförvirring under processens gång, eftersom vi inte 

har kunnat luta oss emot en befintlig teoretisk definition. Den som har mindre förförståelse av 

dans generellt har upplevt det som mer förvirrande än den som har mer.

I början av tematiseringen kunde vi uppleva frustration över att materialet var så svårt 

att plocka isär i skilda delar. De teman vi fann tycktes hänga samman på ett eller annat sätt.  

Trots upprepade försök att fånga deras unika drag verkade allt sammanflätat. Med tiden kom vi 

att förstå att detta kunde betraktas som ett fynd, det vill säga något som är unikt och 

kännetecknande för själva dansens process. För att kunna besvara våra frågeställningar i denna 
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uppsats, har vi ägnat mycket tid åt att diskutera. Det har dels handlat om att tolka materialet. Att  

vi från och till haft olika tolkningar, skulle kunna ha med vår skilda förförståelse att göra. Trots 

att dessa diskussioner tagit mycket tid så har de ofta ändå lett fram till en mer medveten och 

nyanserad bild av resultatet i uppsatsen. Tematiseringen har varit det moment som krävt mest av 

samarbete och diskussion, således har vi ägnat en relativt stor del av den sammanlagda tiden åt 

detta. I och med att vi individuellt gick igenom intervjuerna ett stort antal gånger, så lärde vi  

känna respondenterna väl. För varje genomläsning blev den egna tolkningen av respondentens 

upplevelser mer cementerad och på så vis har samsynen försvårats. Detta kan ses som både en 

för- och nackdel. En nackdel kan vara att detta kan ha förblindat för ytterligare perspektiv, men 

då vi lyckats vidga våra synsätt har det varit berikande att få utbyta skilda uppfattningar. Dels 

har resultatet troligtvis förbättrats och dels har vi personligen upplevt det som utvecklande. 

Den här uppsatsprocessen har lärt oss en hel del. Det har blivit tydligt för oss hur 

komplex människan är och hur svårt det kan vara att förstå och förklara hur andra upplever ett 

fenomen. Denna uppsats har som syfte att skapa förståelse för respondenternas upplevelser av 

dans. Resultatet har gett oss ett unikt svar på syftet, dels utifrån deras specifika berättelser och 

dels utifrån hur vi som studenter har tagit oss an uppgiften. Larsson (2005) nämner vikten av en 

studies heuristiska värde, det vill säga det kunskapstillskott den genererar. I utformningen av 

modellen har vi försökt framställa dansens process på ett nytt sätt. Vad det gäller metoden har vi 

under arbetets gång insett att den kvalitativa metoden har många fördelar när man vill  

undersöka en process, eftersom det förutsätter att man kan lyfta fram nyanserna. Vi hoppas att 

denna studie bidrar till förståelse av dansens process och kanske också att den ger dansen en 

vidare innebörd för de som läser. Återigen vill vi betona vikten av att forska vidare, inte bara 

om den fria och improviserade dansens effekter, utan också om vad som händer på vägen dit. 

Det skulle även vara intressant med vidare forskning om hur dans och rörelse kan användas på 
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olika sätt vid olika typer av psykologisk behandling, som ett komplement till andra 

interventioner. Vi har tidigare diskuterat hur dans kan vara till hjälp vid social fobi. Det vore 

intressant att forska vidare om för- och nackdelar med att integrera dans som inslag i 

gruppbehandling mot social fobi.
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Appendix 1

Intervjuguide

Bakgrund

Ålder

Kön

Hur lång erfarenhet av dans har du?

Har du erfarenhet av dans i annan form, i så fall vilken?

Har du erfarenhet av psykoterapi, i så fall i vilken form?

Vad är din huvudsakliga sysselsättning?

Dansen

Kan du beskriva vad dans innebär för dig?

Vilka konsekvenser har det fått för ditt liv?

Beskriv ditt första möte med dansen?

Vad fångade ditt intresse för dansen?

Hur upplever du dansen idag?

På vilket sätt är dans meningsfullt?

Hur påverkas du av dansen? Medvetenhet om tankar, känslor och kropp?

Vad är det viktigaste/bästa med dansen?

Vilka utmaningar finns i dansen?

Vilka av dina behov tillfredsställs genom dansen?

Hur/på vilket sätt tillfredsställs dessa behov?

Kroppen

Hur vill du beskriva upplevelsen av din kropp?

Hur vill du beskriva din relation till din kropp?



NAKEN FAST MED KLÄDER                 56

Hur vill du beskriva ditt tillstånd/din sinnesstämning före och efter ett danspass?

Beskriv ett tillfälle i dansen som betytt särskilt mycket för dig?

Kreativitet

Vad innebär kreativitet för dig?

Kan du beskriva på vilket sätt denna dans är kreativ för dig?

(Hur) har din tillgång till kreativitet påverkats av dansen?

Gruppen

Hur upplever du det att dansa i grupp?

(Hur) har dina relationer påverkats av dansen?

(Hur) har din förmåga till samspel påverkats av dansen?

Självkänsla och självförtroende

(Hur) har din självkänsla påverkats av dansen?

(Hur) har ditt självförtroende påverkats av dansen?

Hälsa och livskvalitet

(Hur) har din allmänna psykiska och fysiska hälsa påverkats av dansen?

(Hur) har din allmänna livskvalitet påverkats av dansen?

Genus

Vad innebär könstillhörighet för dig i dansgruppen?

Har du erfarenhet av att dansa i grupp med blandad könstillhörighet?


