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ABSTRACT 

 

Verstraeten Raphaël 

 

Between the individual and the dancer – A study of dancers’ experience of physical contact 

This thesis studies the phenomenon "physical contact in dance" through two perspectives: how dance students 

experience it and the norms that exist around it in a dance context. The research has been carried out via half-

structured lifeworld interviews of four dance students in Sweden. The interviews have been analyzed with the 

help of thematic analysis. The results have then been discussed together with existing literature about the subject. 

The conclusions have been that the participants generally appreciated physical contact but that some factors such 

as its association with sexuality or the non-respect of personal boundaries led to discomfort. The interaction with 

another person has been deemed an important component of the experience of touch, which led to the devising 

of an interpretation of physical contact as the intersection between the dancer and the private individual. The 

norms regarding touch that have appeared are that dancers are expected to be comfortable touching each other, 

that the topic is seldom discussed in dance and that physical contact is associated with sexuality in dance in the 

same way as in the rest of society. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Jag har under min uppväxt haft väldigt lite fysisk kontakt utanför familjecirkeln, en 

upplevelse som i min erfarenhet delas av många pojkar, killar och män. Fysisk kontakt är 

viktig för människors välmående, vilket många av oss har en intuitiv förståelse för, och dess 

avsaknad kan leda till isolering (Dymoke 2014; Jussilainen 2015; Matherly 2014). När jag 

började dansa folkdans i tonåren fick jag möjligheten att vara i vänlig och icke-sexualiserad 

fysisk kontakt med andra dansare. Åtta år senare kan jag inse att detta var en viktig faktor till 

att jag fortsatte dansa och till slut valde att utbilda mig i det området.  

 Fysisk kontakt har alltid funnits i min dans: jag har min bakgrund i västeuropeisk och 

svensk folkdans, där fysisk kontakt med ens danspartner är grundläggande. Jag upptäckte 

även tidigt i min dansresa kontaktimprovisation, som är baserad på kroppskontakt och som 

startade upp mitt intresse för dans utanför folkmusikvärlden. Under hela min utbildning som 

danspedagog har fysisk kontakt varit ett ämne som har berört mig och ett stort intresse för 

mig. Jag har utforskat den i flera sammanhang, senast genom det här arbetet där jag 

intresserar mig för hur andra dansstudenter upplever fysisk kontakt i dans. 

 Under min tid på DOCH har jag märkt å ena sidan att beröring ofta används i 

danslektioner utan att diskuteras; den är accepterad som en del av danspraktiken. Å andra 

sidan har det pågått diskussioner om hur fysisk kontakt kan vara känslig eller problematisk, 

bland annat i förhållande till #metoo-rörelsen. Den här kontradiktionen vill jag utforska 

genom det här arbetet. 

 Inom dans i västerländska kulturer används beröring i olika genrer (modern och nutida 

dans, kontaktimprovisation, pardans m.fl.) och med olika syften. Till exempel: att 

kommunicera med en danspartner, att förmedla en kvalitet eller rörelse i undervisning, att 

medvetandegöra den egna kroppen, att utforska nya rörelsemöjligheter osv. I dessa 

sammanhang upplever jag att den ofta betraktas som neutral och oladdad. Jag ifrågasätter 

denna neutralitet och upplever att fysisk kontakt har förutom dess funktion i dans även 

betydelse för oss som individer, och att detta inte kan bortses ifrån. Min förhoppning är att 

den här studien ska generera en dialog kring fysisk kontakt och dess funktion och effekter i 

dans. 
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1.2 Syfte 

Syftet med den här studien är att öka förståelsen för hur fysisk kontakt kan upplevas av 

dansare samt synliggöra de normer som existerar i dans kring det fenomenet. 

 

1.3 Frågeställningar 

• Hur upplever dansstudenter på DOCH fysisk kontakt i dans? 

• Vilka normer angående fysisk kontakt upplever de existerar inom dans? 

 

1.4 Teoretisk inspiration 

I den här studien har fenomenologi använts som teoretisk inspiration genom att använda idéer 

och ett begrepp från den utan att följa den fenomenologiska metoden. Inom fenomenologi 

studeras ett fenomen genom upplevelsen av det, som betraktas som bestående av ett 

prereflexivt sinnesintryck och en reflexiv tolkning av det, baserad på en kulturell förförståelse 

(Gallagher & Zahavi 2012). Detta kan jämföras med den här studiens frågeställningar, som 

fokuserar fenomenet fysisk kontakt i dans genom hur det upplevs av dansstudenter och genom 

normerna som omgärdar det. 

 Ett grundläggande begrepp inom fenomenologi är livsvärlden, ”the world as we 

immediately experience it pre-reflectively rather than as we conceptualize, categorize or 

reflect on it” (Van Manen 2016, s. 9). Det existerar flera olika livsvärldar som motsvarar de 

olika realiteterna av den mänskliga existensen, och en och samma individ kan vistas i olika 

livsvärldar beroende på kontexten den befinner sig i samt rollen den intar i den (Van Manen 

2016). Den här studien intresserar sig för danssammanhanget och på så sätt livsvärlden som 

dansare befinner sig i när de dansar. 

 

1.5 Tillvägagångssätt och metoder 

Min första idé var att samla dansstudenter från olika program på DOCH för att bjuda in dem 

till en workshop kring fysisk kontakt i dans och sedan intervjua dem, både genom en 

fokusgruppsdiskussion och enskilda intervjuer. Jag fick inga svar till min initiala förfråga och 

insåg att undersökningen hade medfört en för stor tidsinvestering för deltagarna. Jag 

reflekterade också över att en workshop hade kunnat öka min påverkan på deltagarnas svar 

samt att den inte behövdes för att komma åt deras erfarenheter av fysisk kontakt i dans. Jag 
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insåg även att analysen av den insamlade empirin hade varit för tidskrävande med tanke på 

den här studiens omfattning. 

 Jag bestämde då att istället intervjua deltagarna om deras upplevelser av fysisk kontakt i 

dans, och använde mig för detta av halvstrukturerade livsvärldsintervjuer. Kvale och 

Brinkmann definierar dessa som intervjuer som ”söker förstå teman i den levda 

vardagsvärlden ur undersökningspersonens eget perspektiv” (Kvale & Brinkmann 2014, s. 

45). De förklarar vidare att den typen av intervju syftar till att få fram nyanserade 

beskrivningar av intervjupersonens upplevelse, snarare än att kvantifiera eller försöka att 

komma fram till entydiga svar, vilket ansågs lämpligt för att undersöka dansstudenternas 

upplevelser. Att intervjun är halvstrukturerad innebär att den varken är ett fritt samtal mellan 

intervjuaren och intervjupersonen eller följer ett fast frågeformulär, utan baseras på en 

intervjuguide som ”fokuserar på vissa teman och som kan innehålla förslag till frågor” (Kvale 

& Brinkmann 2014, s. 45). Intervjuaren ska styra samtalet till för studien relevanta teman men 

sedan låta intervjupersonen uttala sig om dem och få fram aspekterna som den anser vara 

viktiga (Kvale & Brinkmann 2014). 

 Intervjuguiden förbereddes utifrån forskningsfrågorna samt faktorer som i min erfarenhet 

kan påverka upplevelsen av fysisk kontakt. Guiden bestod av möjliga frågor som 

exemplifierade de temana som undersöktes (se bilaga 1). Dessa teman var informantens 

dansbakgrund; dennes upplevelser av fysisk kontakt; kontaktens användbarhet och eventuella 

problematiska aspekter; förväntningar och för givet tagna idéer om beröring; kroppsdelar som 

fokuseras i kontaktarbete samt skillnaderna i upplevelsen av fysisk kontakt i mer eller mindre 

styrda dansuppgifter.  

 När intervjuerna genomfördes användes guiden som en övergripande struktur för samtalet 

och som påminnelse för de ämnen som skulle diskuteras, men deras ordning samt 

formuleringen av frågorna var inte fastlagda utan följde intervjuns dynamik. Samtliga 

intervjuer spelades in på två olika enheter, och huvudidéer antecknades under intervjuns gång.   

 

1.5.1 Val av intervjupersoner 

De fyra informanterna är studenter på Dans och Cirkushögskolan, både från Institutionen för 

Dans och Institutionen för Danspedagogik. Valet att begränsa studien till DOCH garanterade 

att alla informanter hade gemensamma referenser och erfarenheter av det sammanhanget som 

även jag delade, vilket kunde underlätta förståelsen genom att utgöra en ”gemensam grund”. 

Att studenterna befann sig närmare det professionella dansfältet än exempelvis hobbydansare 

kunde också tänkas öka deras kunskap om normerna som råder i dansmiljöer. Däremot hade 
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informanterna olika bakgrunder och tidigare danserfarenheter, och valdes från blandade 

årskurser, program och inriktningar på DOCH, vilket kunde tänkas öka bredden på svaren.  

 Först kontaktades alla dansstudenter på skolan genom gemensamma mejlutskick, vilket 

inte gav några positiva svar. Sedan kontaktade jag personligen några studenter för att öka 

chanserna att få svar, vilket fungerade. Först hade jag bara fått positiva svar från tre kvinnor, 

men jag insåg snart att en mans perspektiv vore intressant då jag hade en idé att upplevelserna 

kunde skilja sig, och kontaktade därför en fjärde informant. Under analysarbetet insåg jag att 

jag hade utgått från en förutfattad mening om informanternas könsidentitet, och tog då 

kontakt med dem för att fråga dem hur de själva identifierade sig, vilket bekräftade mitt 

antagande. 

 

1.6 Etiska övervägande 

I Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

(Vetenskapsrådet 2002) beskrivs fyra huvudkrav på forskningen: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 Informationskravet innebär att deltagarna ska informeras om sin roll i studien, villkoren 

för deltagandet samt att detta är frivilligt (ibid.). Deltagarna har informerats innan intervjuerna 

om den här studiens syfte och om att den kommer att publiceras offentligt. 

 Samtyckeskravet innebär att deltagarna ska kunna bestämma över sitt deltagandes villkor 

(ibid.). Samtycke har inhämtats genom ett formulär som deltagarna har läst och skrivit på (se 

bilaga 2), vilket också gav dem valet att tillåta citering av deras svar i studien. Deltagandet var 

frivilligt och deltagarna informerades om sin rätt att avbryta sitt deltagande utan motivering.  

 Konfidentialitetskravet innebär att etiskt känsliga uppgifter om studiedeltagarna ska 

hållas under tystnadsplikt samt att rapporteringen av uppgifter ska anonymiseras så att 

deltagarna ej kan identifieras av utomstående (Vetenskapsrådet 2002). Intervjuerna har 

anonymiserats genom att benämna informanterna med bokstäverna A, B, C och D 

(bokstäverna har tilldelats efter intervjuernas ordning). Den insamlade empirin har förvarats 

otillgängligt för andra än mig och deltagarna har informerats genom samtyckesformuläret om 

vilka personer som skulle ha tillgång till den. Deltagarna tillhör dock en tämligen begränsad 

miljö (DOCH), vilket kan göra dem igenkännbara för vissa läsare även utan att namn eller 

personliga uppgifter publiceras. Detta har de informerats om via formuläret, och 

informationen att deltagarna befann sig på en professionell dansutbildning ansågs vara värd 
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att publicera (se 1.5.1 Val av intervjupersoner), även om den kunde öka riskerna att de skulle 

kännas igen. 

 Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna endast får användas till 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002). Den insamlade empirin har inte använts utanför 

ramen för den här studien och kommer att förstöras efter dess avslut. 

 Trots att jag befinner mig i samma kontext som deltagarna och känner därför alla 

personligt har det tagits hänsyn till att jag inte har gått i samma klass som någon av dem och 

att vi inte har mycket gemensam danserfarenhet. På så sätt minskas risken att jag är en del av 

situationer de vill berätta om i intervjuerna, vilket skulle försvåra eller omöjliggöra ett fritt 

och öppet samtal kring intervjufrågorna.   

 

1.7 Reflexivitet 

”Reflexivity, broadly defined, means a turning back on oneself, a process of self-reference.” 

(Davies 2008, s. 4). Inom samhällsvetenskap syftar det mer specifikt till hur en forskare 

påverkar sin studies resultat, både genom sina interaktioner med informanterna, sin tolkning 

av empirin och själva skapandet av en forskningssituation (Davies 2008). Eftersom det inte är 

möjligt för forskaren att helt ta avstånd från sin empiri är det viktigt att vara medveten om och 

synliggöra hur den är en del av studiens objekt och på så sätt påverkar resultaten (ibid.). 

 Inom ramen för den här studien är det viktigt att påpeka att jag befinner mig i samma 

kontext (DOCH) som informanterna och känner dem personligen. På samma sätt intervjuar 

jag dem om deras upplevelser av ett fenomen som jag själv har erfarenhet av, vilket gör att jag 

kan ha en förförståelse för den. Jag kan också påverka resultaten i och med att jag har 

designat studien, bland annat genom att välja informanter, att genomföra och analysera 

intervjuerna och att min förförståelse för fenomenet har informerat valet av ämnena som har 

diskuterats. 

 Genom användningen av halvstrukturerade intervjuer där samtalet följer deltagarnas svar 

samt att inte dela med mig av personliga erfarenheter eller åsikter kring de diskuterade 

ämnena har jag strävat efter att minska min påverkan under insamlandet av empirin. På 

samma sätt har användningen av en strukturerad analysmetod (se del 2.1 Beskrivning av 

processen) bidragit till en mer objektiv redovisning av informanternas åsikter och upplevelser. 
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1.8 Begreppsförklaring 

1.8.1 Fysisk kontakt och beröring 

I den här texten används begreppen beröring och fysisk kontakt för att referera till samma 

fysiska fenomen, med nyansen att beröring anses vara en aktiv handling medan fysisk kontakt 

inte nödvändigtvis innebär en medveten handling. Begreppen kroppskontakt och kontakt 

används synonymt med fysisk kontakt. I litteraturen samt i flera av intervjuerna används även 

det engelska begreppet touch, som har översatts här med ett av dessa begrepp. 

 

1.8.2 Kontaktimprovisation 

Kontaktimprovisation (engelska: Contact Improvisation eller CI) är en dansform baserad på 

utforskandet av rörelsemöjligheter i fysisk kontakt med en danspartner. Rörelserna är 

improviserade och sker i reaktion till krafter såsom gravitation och vikt, samt genom 

kroppsligt lyssnande till ens danspartner (Cohen 2010; Dymoke 2014). 

 

1.9 Kunskapsöversikt 

Här presenteras befintlig litteratur som är relevant till den här studiens ämne. Den här 

kunskapsöversikten är begränsad till forskning som behandlar fysisk kontakt i dansrelaterade 

sammanhang. Texterna som presenteras här är uppdelade i kontexterna Community Dance, 

dansterapi, dansundervisning och somatiska danspraktiker. 

 

1.9.1 Fysisk kontakt i Community Dance 

Community Dance definieras som dansarbete med icke-professionella deltagare, ofta från 

missgynnade grupper. Arbetet utgår från att alla kan dansa och lägger stor vikt på deltagande 

och samhörighet, med syfte att främja gruppen (Green 2000).   

 Jussilainen (2015) skriver i Contact improvisation as an art of relating: The importance 

of touch for building positive interaction om möjligheten att använda kontaktimprovisation i 

Community Dance och om hur dansformen kan bidra till personlig utveckling. Fysisk kontakt 

beskrivs som nödvändig för hälsan och välmåendet, och dess avsaknad som skadlig. 

Jussilainen skriver om hur kroppskontakt får lite plats i dagens samhälle, vilket leder till touch 

illiteracy, med konsekvens att kroppskontakt blir mer sexualiserad. Apropå sexualitet i dans 

beskrivs vikten av att sätta och respektera gränser. Jussilainen poängterar att den fysiska 

kontakten kan ha både positiva och skadliga effekter och att dess betydelse kan variera 

beroende på kulturell bakgrund, sammanhang och individ. 
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I The touch ‘taboo’ and the art of contact: an exploration of Contact Improvisation for 

prisoners (Houston 2009) beskrivs ett projekt där kontaktimprovisationsklasser erbjöds i 

fängelsemiljö. Houston skriver om hur fysisk kontakt är tabu i fängelsekulturen, där den egna 

kroppen ses som det enda som fortfarande är privat, och där kroppskontakt bara sker i form av 

våld. Artikeln beskriver även hur fysisk kontakt används i kontaktimprovisation för att få 

information från ens partner och kunna reagera på rörelserna i dansparet. Houston redogör för 

hur fångarna progressivt lärde sig att hantera och öppnade upp för kroppskontakt. De 

beskriver hur dansen har hjälpt dem att förstå vikten av samarbete, att skapa sociala 

sammanhang inom fängelselivet och att ha förtroende i sig själva och andra. Flera fångar 

pratar också om avsaknaden av närhet i sitt liv, och om hur de i dansen fick möjlighet att vara 

sig själva. Det noteras även att dessa utvecklingar har till viss del överförts till fångarnas liv 

utanför dansen. Houston skriver också om vikten av att avsexualisera kroppskontakt inom 

kontaktimprovisation, särskilt i fängelsekulturen där homosexualitet är väldigt nedvärderad. 

  

1.9.2 Fysisk kontakt i dansterapeutiska sammanhang 

Matherly (2014) diskuterar i Navigating the Dance of Touch: An Exploration into the Use of 

Touch in Dance/Movement Therapy användandet av fysisk kontakt inom dansterapi. Artikeln 

refererar till forskning som understryker vikten av kroppslig kontakt i individens utveckling, 

samt fysisk, känslomässig och psykologisk hälsa. Det nämns också forskning om att beröring 

kan tolkas på olika sätt beroende på förhållandet mellan individerna. Matherlys enkät med tre 

dansterapeuter påpekar att tydlighet över motivationer och intentioner för att använda 

kroppslig kontakt är viktiga, samt att maktförhållanden mellan personerna måste klargöras. 

Det nämns att fysisk kontakt kan användas för att bland annat tydliggöra organisation av 

rörelser, stödja ändringar i hållning eller rikta uppmärksamhet till kroppen. 

 I Contact improvisation, the non-eroticized touch in an ‘art-sport’ (Dymoke 2014) 

redogör författaren för sitt förhållande med fysisk kontakt i tre sammanhang: 

kontaktimprovisation, Body-Mind Centering® och Dance Movement Psychotherapy. Dymoke 

presenterar sina erfarenheter av de positiva hälsoeffekterna av kroppskontakt och av kausala 

relationer mellan avsaknad av fysisk kontakt och social isolering. Texten beskriver beröring 

som ett språk som etablerar en djup samhörighet med den andre och öppnar upp för nya 

rörelsemöjligheter och upplevelser i dans. Dymoke diskuterar avsaknaden av beröring i (det 

västerländska, i min tolkning) samhället, samt associationerna mellan kroppskontakt och 

sexualitet i västerländsk kultur och berättar om svårigheter med att använda fysisk kontakt i 

vårdsammanhang, som också är präglade av en stark icke-kontakt kultur. 
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1.9.3 Fysisk kontakt i dansundervisning 

Artikeln Touch: Experience and knowledge (Bannon & Holt 2011) berör den fysiska 

kontaktens värde i dansundervisning för förmedling och skapande av kroppslig kunskap. 

Författarna hävdar att kunskap i dans genereras genom sinnen och proprioception, för att 

skapa doing memories som finns kvar i kroppen. Huden betraktas som en gräns mellan den 

egna kroppen och omgivningar och definierar således ens individualitet. Den blir på så sätt ett 

gränssnitt mellan individen och resten av världen, i konstant kontakttillstånd, menar Bannon 

och Holt. Detta möjliggör förmedlingen av kroppslig kunskap på ett icke-verbalt sätt, vilket 

blir särskilt relevant i och med att de ifrågasätter synen på det verbala språket som omfattande 

och lämpligt till att uttrycka all möjlig kunskap, och hänvisar till att sinnesuppfattning av 

världen kommer före det kognitiva och det verbala (i individens utveckling, i min tolkning).  

 

1.9.4 Fysisk kontakt i somatiska danspraktiker 

Cohen (2010) reflekterar i Sightless touch and touching witnessing: Interplays of Authentic 

Movement and Contact Improvisation över användandet av Authentic Movement och 

kontaktimprovisation som somatiska praktiker i danssammanhang. Kontaktimprovisation 

beskrivs som en förhandling om intimitet och personliga gränser, där lyssnande till den andres 

kropp är viktigt. Cohen understryker att den fysiska kontakten öppnar för nya möjligheter och 

utforskande i dans, både i den egna rörelsen och i interaktionen med ens partner. 

 

1.9.5 Sammanfattning 

I kunskapsöversikten framgår det att fysisk kontakt har studerats i varierade dansrelaterade 

sammanhang. I dessa studier har fokus huvudsakligen lagts på kontaktens sociala och 

hälsorelaterade effekter på deltagarna, dess funktion i dans och undervisning, dess plats i det 

västerländska samhället och dess association till sexualitet.  

 Den här studien fokuserar dansarnas upplevelser av fysisk kontakt, vilket inte har ägnats 

mycket uppmärksamhet i de ovan presenterade texterna. Studiens kontext, professionella 

dansare (i utbildning) har inte heller fått så mycket uppmärksamhet i kontaktlitteratur, som 

oftast behandlar amatördansare. Bannon och Holts studie (2011) som behandlar en liknande 

kontext koncentrerar sig på skapande och förmedling av kunskap genom kontakt snarare än 

hur den upplevs av dansstudenterna. Det kan också påpekas att beröring i dans oftast beskrivs 

och studeras i litteraturen genom endast kontaktimprovisation, som i den här studien utgör en 

av flera möjliga kontaktformer i dans. 



 

 10 

2 Analys 

2.1 Beskrivning av processen 

Empirin har samlats in genom ljudinspelningar av intervjuerna och analyserats med en form 

av tematisk analys, som syftar till att hitta mönster och teman i materialet (Braun & Clarke 

2006). Intervjuerna har transkriberats ordagrant och lästs igenom flera gånger för att bli 

bekant med materialet. Intervjuerna har sedan kodats genom att markera i texterna begreppen 

och idéerna som var relevanta för undersökningens ämne och att sammanställa dessa koder i 

en lista. Då materialet bestod av två intervjuer på svenska och två på engelska har båda 

språken använts i kodningen. Koderna har formulerats på svenska eller engelska, beroende på 

språket som bäst eller lättast kunde begreppsliggöra de kodade idéerna. Således har koder 

formulerade på engelska kunnat användas i intervjuer på svenska och tvärtom. Det steget 

resulterade i 105 olika koder. 

 Med hjälp av ett dataprogram för mindmapping har relaterade koder grupperats för att 

bilda underkategorier, som sedan har delats upp i sex huvudteman (se bilaga 3: Strukturering 

av koderna – Exempel). Under skrivningen har koderna kontextualiserats genom att återvända 

till avsnitten som hade kodats. Detta har ibland lett till att vissa koder har omkategoriserats, 

eller att olika avsnitt som hade kodats tillsammans delades upp mellan olika teman. 

 De sex temana som har skapats under analysen presenteras i tabell 1 nedan, tillsammans 

med några av underkategorierna de består av. I nästa del presenteras informanternas svar, 

strukturerade enligt dessa teman. Dock är inte temana helt skilda från varandra eftersom 

kopplingar kan dras mellan dem, och informanternas utlåtande kan ibland tillhöra flera av 

dem. 

 

Danstekniska 

aspekter 

Kroppsliga 

aspekter 

Känslomässiga 

aspekter 

Sociala 

aspekter 

Kommunikation Normer 

Möjligheter 

Utforskande 

Kvalitet 

Kroppsdelar 

Skört 

Smärta 

Positiv 

Negativ 

Avpersonifiera 

Variera 

Den andre 

Tillit 

Personkemi 

Isolering  

Lyssnande 

Samtal 

Hitta varandra 

Förväntningar 

Gräns 

Samhälle 

 

TABELL 1. DE SEX TEMANA OCH TILLHÖRANDE UNDERKATEGORIER 
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2.2 Redovisning av temana 

Samtliga informanter har dansat sedan barndomen och dansar huvudsakligen balett och 

modern och nutida dans, samt jazzdans. Informant B har också dansat mycket pardans. I 

intervjuerna kopplar dem fysisk kontakt huvudsakligen till improvisation och modern och 

nutida dans, men informant A pratar även om pararbete i balett (pas-de-deux). 

 

2.2.1 Danstekniska aspekter 

I den här delen presenteras informanternas svar om hur fysisk kontakt används och kan 

användas i dans. Informanterna A, C och D pratar om att fysisk kontakt kan öppna upp 

möjligheter i dans. De upplever således arbete med fysisk kontakt i improvisatoriska 

sammanhang som ett utforskande av dessa möjligheter: ”I’m here maybe I have my legs 

under the person’s knees, could I maybe explore with this, what can this lead to?” (Informant 

C). En kan få hjälp av sin partner med att exempelvis utföra en rörelse eller känna musiken, 

och har tillgång till mer kraft än när en dansar själv. Informanterna A och D nämner lyft som 

ett exempel på en teknik som möjliggörs av kontakten. Informant A berättar att beröring kan 

också utgöra en impuls som leder till rörelse. 

 Informanterna A, B och D säger att fysisk kontakt kan vara ett verktyg för att känna sin 

egen kropp och tyngd. Den kan också användas för att instruera, eller hjälpa ens partner att 

hitta en specifik rörelse, form eller muskelaktivering. Detta associerar dem till lärare de har 

mött under sin danshistoria, i synnerhet balettlärare:  

 

I had a teacher that would scratch the surface of where the muscle was, placed in 

the body, and it actually helped with th-, me erm, visualising in my head what I 

was gonna do, and also actually connecting to the muscle. 

(Informant B) 

 

Informanterna C och D ser fysisk kontakt som ett verktyg, en teknik som tillhör en dansares 

vokabulär och som behöver tränas, på samma sätt som andra danstekniker. Därför är det 

viktigt att bli bekväm med den: ”I think is [sic!] important also to establish a kind of like, 

easiness, easy relationship so that you can include it easily. Because I think if you’re 

uncomfortable doing contact improv, you’re very uncomfortable doing contact improv.” 

(Informant C). De nämner också att fysisk kontakt kan vara ett sceniskt eller koreografiskt 

verktyg. 
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För att bli mer bekväm med fysisk kontakt föreslår samtliga informanter att bygga upp den 

steg för steg: från att dansa själv och ha ögonkontakt till att beröra varandra, med ”lättare” 

kroppsdelar (se del 2.2.2 Kroppsliga aspekter) till att börja med. Informant D lyfter också upp 

användandet av tydliga roller för båda danspartner som ett sätt att underlätta arbetet.  

 Enligt informanterna används fysisk kontakt på olika sätt och med olika syften inom olika 

dansgenrer. Informant A reflekterar över att arbetet med den i balett strävar efter att skapa 

specifika former tillsammans, medan den i modern och nutida dans upplevs som mer öppen 

och prestigelös, med syfte att utforska med sin partner. Informant B påpekar att fysisk kontakt 

är en självklar och oundviklig del av pardansformer, och ser kontaktimprovisation som den 

nutida dansens sociala formen. Informant A observerar att detsamma gäller för 

partneringsarbete. 

 Samtliga informanter berättar att upplevelsen av kontakt påverkas av olika parametrar 

som kan varieras i beröring, som till exempel kontaktens mjuka eller hårda kvalitet: ”Om nån 

klämmer mig hårt runt armen, det blir liksom lite hotfullt, gentemot om nån skulle klappa mig 

lite på kinden, ah, det blir liksom, jag kopplar det här till öh personliga, erfarenheter liksom.” 

(Informant D). Andra parametrar som nämns är kraft, tryck och viktskifte. Informant B 

understryker viktskiftets betydelse i fysisk kontakt, och informant C påpekar att stora 

förändringar i dessa parametrar behöver vara en överenskommelse (som kan vara tyst) mellan 

danspartnerna. 

 

2.2.2 Kroppsliga aspekter 

I intervjuerna diskuterades vilka kroppsdelar som används eller undviks i arbetet med fysisk 

kontakt, samt eventuell laddning av dessa. Samtliga informanter är överens om att vissa 

kroppsdelar är mer sköra än andra och undviks oftast i dans. De nämner könsorganen, 

bakdelen och kvinnliga brösten som sådana delar, och flera av dem påpekar att detta kommer 

från samhälleliga normer om kroppen. Informant D, den enda mannen i studien, förklarar att 

han förhåller sig på olika sätt till manliga och kvinnliga brösten: ”jag har lättare att ta en kille 

på brösten än vad jag har att ta en tjej på brösten” (Informant D), medan ingen av de kvinnliga 

informanterna nämner att de arbetar olika med män och kvinnor. En anledning till detta kan 

tyckas vara att dansgrupper i utbildningar ofta består huvudsakligen av kvinnor, vilket medför 

att män behöver reflektera över hur de förhåller sig till kvinnliga kroppar mer än tvärtom. 

Andra kroppsdelar såsom ansiktet och munnen nämns också som mer privata och sällan 

använda i dans. Informanterna A och D pratar också om ögonen, knäna och armbågarna som 

kroppsdelar som är fysiskt ömtåliga och kräver försiktighet för att undvika skada. Informant B 
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poängterar att personliga faktorer, exempelvis sjukdomar, kan också göra vissa kroppsdelar 

mer känsliga för beröring. 

 Informanterna A och D pratar om att vissa kroppsdelar upplevs som mer privata än resten 

av kroppen, men behöver inte undvikas vid beröring och att en kan vänja sig vid att använda 

dem i dans: ”[…] där tycker jag man kan börja gå mot att liksom våg-, såna ställen som, 

egentligen inte är så sköra, äh på så sätt att man kan bli bättre på att använda det, men att i 

början kan det vara svårt.” (Informant D). Bäckenet nämns som lätt förknippat med sexualitet, 

och upplevs därför som känsligt. Magen och framsidan av kroppen upplevs också som mer 

privata kroppsdelar, som kräver tillvänjning och tillit för att kunna användas i dans. Både när 

det gäller dessa kroppsdelar eller de mer intima som nämndes ovan upplever informanterna 

att kontakt kan tas när den har ett tydligt syfte eller en funktion i arbetet. Informant C nämner 

avpersonifiering av en danspartner som ett sätt att underlätta arbetet med känsligare 

kroppsdelar, genom att fokusera på kroppen som ett fysiskt objekt snarare än på personen.  

 Andra kroppsdelar såsom ryggen, armarna, händerna och benen anses vara lätta att ta 

kontakt med. Informanterna beskriver dem som naturliga ställen att etablera kontakt på, och 

som en bra utgångspunkt att utveckla kontakten ifrån. De upplever att beröring av de 

kroppsdelarna känns trygg och oproblematisk, och att de kan användas som ett skydd från 

mer skrämmande kontakt: ”[…] att göra liksom övningar att man kan först använda såna delar 

som är lättare, och sen man kan börja hitta mer kontakt.” (Informant A). 

 

2.2.3 Känslomässiga aspekter 

Informanterna anser att känslor kan förmedlas genom fysisk kontakt, och att olika 

beröringskvaliteter kan orsaka olika känslor hos dem. Informant C berättar att kroppskontakt 

förstärker hennes upplevelser och känslor i dans, både positiva och negativa: 

 

I feel it’s a bit more, it’s a bit like erm, on the extreme of everything, if it’s a good 

day it can be supercool and super interesting and really take you places, but if it’s 

a really bad, bad day it can really like, how do you say forsterke erm, that feeling, 

kind of […]. 

(Informant C) 

 

För informant C verkar att känna värmen av en annan kropp också vara en viktig del av 

kontakt med andra, som skapar känslomässig investering. 
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Informanterna B och D tycker att fysisk kontakt är förknippad med sexualitet och intimitet. 

För informant D kommer detta från en lättare kontaktkvalitet, vilket han därför försöker att 

undvika när han dansar. Informant B påpekar också att dansare är människor och inte alltid 

kan bortse från denna koppling i danssammanhang: ”I think we also fool ourselves by 

thinking that we’re dancers so we don’t bring this into, this room. Erm, it’s not always 

possible to put all of these things away.” (Informant B). Däremot anser hon att dansare är 

vana vid att betrakta kroppar som verktyg, och på så sätt ofta är mer bekväma med andras 

kroppar än övriga människor. På samma sätt berättar informant C om avpersonifiering av den 

andras kropp som ett sätt att underlätta arbete och utforskande med en partner. Genom att 

betrakta en kropp som ett material blir det lättare för henne att ta avstånd från det personliga i 

kontakten, för att fokusera på den kroppsliga interaktionen: ”[…] but somehow for me it 

makes it easier to work, more creatively if it’s like, a material. Or not necessarily… no but not 

to be so precious about the person […]” (Informant C). 

 Informanterna upplever fysisk kontakt som något lätt för dem, som de känner sig 

bekväma med: ”[…] kontakt är alltid liksom, det är nånting najs, jag tycker a- eller, jo [skratt] 

dum men jag tycker att det är skönt att ha kontakt […]” (Informant A). De beskriver den som 

en positiv upplevelse och använder ord såsom ”bra”, ”viktig”, ”skön”, ”fint”, ”nurturing” 

eller ”kram”. Flera av informanterna uttrycker att de tycker om fysisk kontakt, och informant 

C preciserar att detta är fallet särskilt när den innehåller nyans och känslighet: ”[…] in 

general, I’m okay with physical contact and, but I do appreciate when there… nuances and 

sensitivity and information […]” (Informant C). Erfarenheten av att arbeta med inlyssnande 

och respektfulla danspartner verkar också vara en faktor till den positiva upplevelsen. Överlag 

verkar alla informanterna associera den positiva upplevelsen av beröring med interaktionen 

med en annan person, vilket informant C berättar skapar känslomässig investering i 

situationen. 

 Samtliga informanterna pratar däremot om att fysisk kontakt kan också vara en negativ 

upplevelse. De berättar om situationer där någons gränser inte respekteras, där en blir berörd 

på känsligare kroppsdelar eller fasthållen utan förvarning eller överenskommelse: 

 

I had one teacher who was with two of the girls in our class. Erm he wanted to, 

to demonstrate that you can’t lift your hip when you, have your leg into a, a 

développé, and he, he was just like grabbing their butts, literally […], and we were 

all like sh- blown away and he was like ‘no we do this in dance’, like we touch 



 

 15 

each other and I’m like you don’t have the right to come here and just grab 

someone’s butt […] 

(Informant C) 

 

De beskriver sådana situationer som ”chockerande”, ”den ultimata frihetsberövande” eller 

”obehagliga”.  

 Informant A berättar också om negativa upplevelser som hon inte själv har varit med om, 

som en sorts andrahandsupplevelse: ”vad jag har sett och vad jag har hört, så det känns att, 

när det blir sexuellt på nåt sätt, så sen det kan bli liksom jätte… ja dåligt, och jättetråkig 

erfarenhet.” (Informant A). Hon berättar att kontakten kan bli obehaglig när den intar en 

sexuell karaktär, när kroppsdelar som en anser vara privata blir berörda eller när en lärare tar 

hårt i ens kropp. Både hon och informant B och C poängterar att vissa människor är mindre 

bekväma med fysisk kontakt än andra.  

 Flera informanter beskriver rädslor kopplade till fysisk kontakt. För informant A kan 

närhet och öppenhet mot den andre vara skrämmande, medan informant C pratar om rädslan 

att inte kunna välja bort kontakten. Informant B upplever en rädsla kopplad till risken av 

skada: när tveksamhet eller missförstånd uppstår i kontakten, eller när hon inte känner att hon 

kan lita på sin partner upplever hon situationen som farlig. 

 Informanterna A och C beskriver frustrerande erfarenheter med kontaktarbete, när 

partnerna inte lyssnar på varandra eller inte kan hitta gemensamma intressen i dansen: ”[…] if 

you’re with someone that likes to do something completely else, that I don’t wanna do and I 

have them, completely next to me I find that frustrating.” (Informant C). Informant C 

förtydligar att denna frustration kan komma från att vara så nära varandra, men att inte kunna 

hitta ett sätt att kommunicera. Informanterna B och D beskriver arbetet med en annan person 

som en ytterligare svårighet, en förhandling som kräver extra energi, särskilt i uppgifter en 

inte är intresserad av: ”Jag tycker att det är svårt, för att det blir två tankar, som uppstår och 

måste liksom öh, jobba med och mot varandra.” (Informant D). 

 Informanterna B och C nämner att deras upplevelse av fysisk kontakt, av vad som känns 

okej eller bra kan variera från dag till dag. Informant B berättar att hon ibland inte vet om hon 

är bekväm med en viss beröring, att hon behöver utforska det: ”I don’t even know if I’m okay 

with this […] but then I have to find out.” (Informant B). 
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2.2.4 Sociala aspekter 

En viktig del av fysisk kontakt för samtliga informanterna är relationen till den andre. Arbetet 

med fysisk kontakt innebär att förhålla sig till en annan person, och på så sätt att skapa en 

relation med den. Informanterna A och C berättar hur kontaktarbete i dans hjälper en att skapa 

gemenskap och att inte bli isolerad i ett nytt sammanhang, exempelvis som student i en ny 

stad. Enligt informanterna B, C och D är viljan att ha fysisk kontakt naturlig, och 

informanterna B och C påpekar att brist på kroppslig kontakt isolerar människor: 

 

One thing is just the purely social aspect of it, like, if you’re a student in a new 

city and you don’t, you’re integrating slowly and then you don’t have so much 

physical contact with people around you, then I think it’s, you become isolated 

more easily. I mean it depen-, depending on what the person wants but, generally 

speaking humans want physical contact with someone so I think, in that aspect 

that’s, plays a huge role […] 

(Informant C) 

 

Alla informanter pratar om tillit som väldigt viktig i kontaktarbete: den underlättar att öppna 

sig till sin partner och att gå in i kontakten. Informanterna A, C och D anser att tillit byggs 

upp genom att arbeta med varandra och att fysisk kontakt kan vara ett verktyg för att göra det, 

men att även diskussion om det som sker och upplevs är viktig. De berättar att tillit också 

beror på hur en person uppfattas, även utanför dansen, och informant C tycker att någon form 

av tillit behövs för att kunna arbeta med en person : ”I think that kind of like, low level of 

trust, like kind of like oh I see you, you seem like a nice person, you seem like you don’t 

wanna hurt me [skratt], I think that’s kind of, maybe that can be enough […]” (Informant C). 

På samma sätt säger informant A att ”det är jättesvårt att lita på nån, om jag känner mig 

obekä- obekä- o-be-kväm med den person” (Informant A). Enligt informant D skapas också 

tillit av miljön; han upplever att dansmiljön är trygg då han vet hur människor beter sig inom 

den. 

 Informant A upplever att gruppdynamik spelar roll i hur fysisk kontakt sker och upplevs. 

Hon upplever att en grupp där personerna känner och är bekväma med varandra underlättar 

kontaktarbete, och gör det till en mer positiv upplevelse. Både informant A och B berättar att 

fysisk kontakt uppstår oftare i fria improvisationer mellan människor som är bekväma med 

varandra, och informant B reflekterar över att övningar som handlar om fysisk kontakt kan 

däremot leda en till att arbeta med nya personer, eller individer som en inte har en etablerad 

relation med: 
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I think when, it’s a, open improvisation and physical contact happens, it happens 

with the people that you are, comfortable doing it with, or that you feel like you 

have a connection with or, and that can also change from day to day you know, 

there’s variables, but hm… erm, and when it’s a, set task to be, doing together, 

that may be where you, erm… maybe communicate with someone that naturally 

wouldn’t be happening with, or naturally isn’t easy […] 

(Informant B) 

 

2.2.5 Kommunikation 

Informanterna A, B och C upplever fysisk kontakt som en form av kommunikation och 

förtydligar att mycket information förmedlas genom den: ”I think, there’s, so much 

information travelling between two people in physical contact or more, than we could ever, 

explain actually.” (Informant B). Denna information kan handla om dansen som pågår, men 

även information om personen en dansar med kan uppfattas:  

 

The physical contact is… is filled with so much information erm, especially like 

if you dance together with someone, erm there’s these really subtle, subtle things 

that can happen that tells you everything, and erm… yeah well… it also tells me 

something about the person […]  

(Informant B) 

 

Informant C beskriver fysisk kontakt som ett alternativ till verbal kommunikation, ett nytt 

språk som behöver läras: ”[…], it’s like a new language I feel, like learning how to speak the 

language of, with with the body, with the touch. And erm, yeah definitely it takes practice.” 

(Informant C). 

 Samtidigt som informanterna upplever fysisk kontakt som en form av kommunikation, 

understryker de vikten av att kommunicera för att kontaktarbetet ska vara möjligt. De anser 

att lyssnande spelar en viktig roll, att en måste vara uppmärksam på det som kommuniceras 

genom kontakten för att dansen ska ”fungera”. Detta för att förstå vad ens partner behöver, för 

att kunna vara uppmärksam på dennes personliga gränser och för att kunna tillsammans 

bestämma över dansen: ”[…] när det känns att den annan person inte lyssnar dig, när ni har 

kontakt tillsammans, så sen det blir absolut liksom lite, att det funkar inte så bra.” (Informant 

A). Informant D tycker även att det är viktigt att kommunicera verbalt om det som sker i 

dansen och hur det upplevs. 
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För informant A är att dansa med en redan bekant partner lättare än med en ny person, då en 

redan har en idé och erfarenhet av hur denne dansar. Med en ny partner behöver dansen och 

kontakten långsamt byggas upp, och dansarna hitta varandra, gärna med hjälp av 

improvisation. 

 I diskussion om skillnaderna i upplevelsen av fysisk kontakt mellan arbete med satt 

material och improvisation pratar informanterna A, C och D om att kommunikationen och 

behovet av den blir annorlunda. I improvisatoriska sammanhang behövs ett aktivt lyssnande, 

kontakten handlar då om ett gemensamt utforskande och kräver därför en medvetenhet om 

och intresse för ens partner. För informant A förstärks detta av att en inte kan vila på vanor i 

samarbetet med någon annan: ”[…] när man har nån annan som dansar, så du har ingen vana 

med det innan när vi gör impro tillsammans.” (Informant A). Informant D tycker däremot att 

en kan även då lätt hamna i kända mönster, som upplevs som säkrare: ”Men sen så tror jag 

också att det lätt blir så man hamnar i normerna och gör, någonting som öh känns ändå ganska 

säkert och inte så öh, ah som man vet att man klarar av.” (Informant D).  

 I arbete med satt material upplevs däremot kontakten och hela interaktionen med ens 

partner som mer automatiserad. Båda partner vet vad de ska göra och har en uppgift att 

fullfölja, planering och minne ersätter kommunikation och lyssnande. Informant C nämner 

också att dansarna i en sådan situation inte väljer att ha kontakt med varandra, vilket gör 

interaktionen mindre personlig: ”[…] they didn’t choose to do that they, they don’t have, they 

don’t necessarily have any interest in doing that that’s just like, that happened.” (Informant 

C). 

 Informanterna B och C berättar att de kan uppleva fysisk kontakt som lättare med vissa 

personer än med andra, vilket de benämner personkemi. De förtydligar att det inte handlar om 

personkemi på ett personligt plan, utan på arbetsnivån. Detta förklarar de som att ha bra 

samtal, samarbete, att ge utrymme till varandra samt att ha gemensamma intressen i dansen: 

”But erm, if, there’s a kind of conversation, give and take and we somehow find the way to go 

together, that I find very, interesting, that I see as like, good chemistry.” (Informant C). För 

informant B kan ett visst arbete endast kännas okej med vissa partner. Hon tycker också att 

tekniska kunskaper kan ersätta en bristfällig kommunikation, genom att medvetet analysera 

dansen, viktskiften och rörelserna: 

 

If it doesn’t work naturally, then you really have to start thinking about, where is 

this person actually applying weight to me, or what can I actually feel? Erm, what 

kind of touch is it, is it a firm touch, is it a loose touch, is it a, erm sliding kind of 
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touch and like, just, analyse the direction, the pressure, the erm… and, the weight 

shifts are of course really important. Weight shift is like, key […] 

(Informant B) 

 

2.2.6 Normer 

Informant C har fått lära sig att fysisk kontakt är en del av dansen och något hon behöver 

vänja sig vid: ”[…] it was very much like, that’s just something you’re gonna have to get used 

to, and you’re gonna be, very close to other people […]” (Informant C). Informanterna A och 

B berättar att de har vuxit upp i danssammanhang, vilket har normaliserat och underlättat 

fysisk kontakt för dem. Här kan det vara viktigt att poängtera att de andra två informanterna 

också har dansat sedan barndomen, även om de inte associerar detta till hur de upplever 

beröring idag. 

 Informanterna A, B och D pratar om att samhälleliga normer om kroppen överförs till 

danssammanhang. Dessa normer avgör bland annat vilka kroppsdelar anses vara privata, 

vilket informant D tycker bör upprätthållas:  

 

Men öh, jag känner personligen att jag, att d-, det ska finnas och det finns normer 

som bör hållas, behållas, och det är […] såna ställen som kan vara känsliga, 

liksom könsorgan öh, ögon, alltså vissa ställen som är sköra. 

(Informant D)  

 

Dessa normer sätter också gemensamma gränser för vad som är acceptabelt när det gäller 

beröring, och enligt informant B vet människor när de inte respekterar dessa gränser. Däremot 

anser informant A att dansarnas gränser blir svagare ju mer de dansar. Informanterna A och B 

ser utmaningen av gränser som ett möjligt utforskande i dans och informant D tycker att 

samhälleliga normer behöver utmanas i dans för att undvika överförsiktighet i kontaktarbete: 

 

Ja, men sen så är det sånt man får lära sig att, snarare bryta, i dans. För att oftast 

är det så att öh, man kanske liksom måste bli, ge respekt och liksom hålla sig 

undan, men i dans tycker jag snarare att det är så att man, måste våga mer, att öh, 

liksom ta för sig att öh, liksom öh, kunna hjälpa nån att lyfta nån, öh och då måste 

man gå in med all sin kraft äh, på ett liksom, snällt sätt ändå, att öh liksom veta 

hur man ska göra tekniskt och sådär. Men att, det går inte å vara för öh, liksom 

respektfull på ett sätt så att det liksom inte händer nånting, utan det måste finnas 

nån sorts liksom, drivkraft.  

(Informant D) 
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Informanterna B och D tar upp att fysisk kontakt ofta associeras med sexualitet i samhället, 

vilket informant B tycker beror på att många människor endast upplever beröring i sexuella 

eller romantiska sammanhang: 

 

Because, since it’s, such a strong, connection, because we’re, a lot of people aren’t 

physical, with anyone, or touch anyone ever, except the people they have sex with 

or, like romantic or in love or whatever with, erm… and, then it’s a really big deal 

[…] 

(Informant B) 

 

Enligt informant D kommer detta i danssammanhang från en könad tolkning av dansarna och 

deras interaktioner, samtidigt som han ofta upplever en vilja inom dans att inte lägga vikt på 

dansarnas kön.  

 

[…] det förknippas med kanske att ho-, då är det här en kvinna, och då är jag man 

liksom, man får ju tänka så också [hm], vad, vad vill vi liksom, visa med det här. 

Öh, och oftast så känner jag i de sammanhang jag är, så är inte det man vill visa, 

alltså tydliga mans och kvinnoroller utan, då är det mer öh, movers asså dansare 

öh, som inte har något specifikt, kön… 

(Informant D) 

 

Dock upplever han att han inte är lika försiktig när han dansar med män än med kvinnor. 

 Samtliga informanterna tycker att det finns en förväntan att dansare ska vara bekväma 

med fysisk kontakt: ”[…] we are supposed to be comfortable with everything […]” 

(Informant B). Detta anser de vara problematiskt då det kan exkludera personer som inte är 

bekväma med beröring, och osynliggöra de individuella variationerna. Informant B tycker att 

denna förväntan också kan ha positiva effekter genom att avdramatisera och på så sätt 

underlätta arbete med fysisk kontakt i dans: ”[…] it’s good to not feel like it’s a big thing, 

because then it’s not a big thing.” (Informant B). 

 Denna förväntan gör att det sällan finns möjlighet att säga ifrån om en inte vill ha kontakt, 

eller att prata om beröring och gränser. Informant A nämner i synnerhet situationer där en 

koreograf bestämmer över det som görs, och dansarna inte har möjlighet att säga emot det. 

Informant C tycker att förväntan sällan ifrågasätts, vilket kan leda till upprätthållandet av en 

form av tradition kring kontakt och samtycke i dans: ”This is like, this is what it is, people did 

this to me, I will do this to other people, kind of…” (Informant C). Hon förklarar också att 
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samtycke ofta tas för givet i dans, vilket är ett problem då individernas gränser inte 

respekteras. Informanterna B och C berättar att det är ovanligt och överraskande att någon 

uttrycker en ovilja att arbeta med fysisk kontakt i dans: ”And for me that was like, oh what 

and you’re, that’s allowed to think like that?” (Informant C), och informant B minns 

situationer där hon har valt att inte säga något om det för att inte skapa en obehaglig stämning 

i gruppen. Båda upplever dock situationen som annorlunda på DOCH, där det tas mer hänsyn 

till samtycke och finns möjlighet att uttrycka personliga gränser angående fysisk kontakt.  

 Informanterna A, B och C tycker att det ska vara okej att inte vilja ha kontakt och att säga 

ifrån, och att utrymme för samtal borde finnas om det behövs: ”[…] det är okej att säga det 

också, och det är absolut liksom, man behöver inte ha kontakt om man vill inte det […]” 

(Informant A). Informant A understryker vikten av att förmedla detta till sina elever när en 

undervisar i dans och informant B berättar att hon brukar fråga sina elever om hon får ta 

fysisk kontakt med dem. Hon upplever också att dessa normer och förväntningar kring 

beröring i dans är under förändring, vilket hon ser som något positivt. 

 Informanterna A, C och D lyfter upp problematiken att arbete med fysisk kontakt är en 

del av danskunskapen som professionella dansare förväntas behärska. Informant C föreslår att 

veta vad en är bekväm med och vad en engagerar sig i, för att sedan kunna hålla sig till sitt 

beslut: 

 

But it’s also like, I’m a bit torn between this, because if you really have a problem 

with it, then erm, I totally respect that. […] but I also sometimes feel like, if it’s 

your job and that’s a part of the work, then you kind of have to be… know what 

you go into and say okay, say yes to it if it’s okay, but then kind of s-, commit to 

it and stick to it. 

(Informant B) 

 

Informant D anser att möjligheten att säga nej till kontaktarbete finns, men kan göra en 

mindre eftertraktad som dansare. Alla tre verkar ha svårt att positionera sig kring 

problematiken, då de ser värde både i professionalism och i respekt av individens gränser, 

men verkar vilja erkänna verkligheten av att en behöver anpassa sig till dansararbetet. 
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3 Diskussion och sammanfattning 

3.1 Diskussion 

I den här delen diskuteras de resultaten som presenterades i analysen i förhållande till studiens 

syfte och med hjälp av forskningslitteraturen som redogjordes för i kunskapsöversikten. Av 

de ovan presenterade temana är känslomässiga aspekter och normer direkt relevanta för 

studiens syfte, och kan sättas i parallell med dess frågeställningar. Det första kan associeras 

till frågan ”Hur upplever dansstudenter på DOCH fysisk kontakt i dans?” medan det andra 

förhåller sig till frågan ”Vilka normer angående fysisk kontakt upplever de existerar inom 

dans?”. De övriga temana kan komplettera förståelsen av fenomenet fysisk kontakt i dans. 

 

3.1.1 Normer om fysisk kontakt i dans 

I analysen framgår det att informanterna upplever en förväntan att de som dansare ska vara 

bekväma med fysisk kontakt i dans. De förklarar att den förväntan oftast inte är problematisk 

för dem eftersom de faktiskt är det. Däremot uttrycks en oro över att den kan leda till 

exkludering av personer som inte är lika bekväma med beröring och till övertramp av 

personliga gränser. I litteraturen om fysisk kontakt i dans nämns inte den förväntan 

överhuvudtaget, och en anledning till detta kan tänkas vara att de artiklarna presenterade i 

forskningsöversikten inte intresserar sig för professionella dansare. Som informanterna 

uttrycker det kan denna syn på fysisk kontakt när det gäller professionella dansare (även i 

utbildning) härstamma från att kroppskontakt ofta anses vara en komponent av dans, en teknik 

bland flera som en utbildad dansare förväntas behärska. En av informanterna jämför detta 

med att professionella i andra yrkesområden också förväntas inneha för arbetet relevanta 

kompetenser, oavsett sina personliga inställningar till dem.  

 Informanterna upplever att möjligheten att diskutera fysisk kontakt i dans eller att säga 

nej till den sällan finns, vilket kan vara en konsekvens av denna förväntan. Dymoke (2014) 

skriver att nekandet av behovet av en öppen diskussion om beröring kan leda till en negativ 

upplevelse, och vara skadlig för individens förhållande till fysisk kontakt. På ett liknande sätt 

anser informanterna att samtalsutrymme borde finnas vid behov. Informant B berättar att hon 

brukar fråga sina elever om hon får ta fysisk kontakt med dem. Detta lyfter en fråga om 

samtalsutrymme: är möjligheten att diskutera och säga emot fysisk kontakt tillräcklig, eller 

borde alltid en diskussion ske innan kontakten? Att systematiskt inleda kontaktarbete med ett 

samtal skulle däremot kunna leda till uppfattningen av fysisk kontakt som en problematisk 

handling. Detta antyder informanterna när de beskriver förväntan att dansare ska vara 
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bekväma med fysisk kontakt som avdramatiserande. Att kontakt sällan diskuteras i dans kan 

tolkas som en konsekvens av denna förväntan, men kan också leda till upprätthållandet av den 

i och med att den inte ifrågasätts. Detta kan jämföras med den traditionen kring kontakt och 

samtycke i dans som informanterna upplever, där förhållningssätt och beteenden upprepas 

utan att problematiseras.  

 Informanterna associerar denna förväntan med frågor om samtycke i dans, som ofta tas 

för givet och sällan diskuteras. En anledning till att samtycke är viktigt när det gäller just 

beröring kan tyckas vara den intima karaktären av fysisk kontakt. Relationen till en annan 

person verkar vara en viktig komponent av kontakten för informanterna, på grund av närheten 

till en partner och av all information som kommuniceras genom kontakten, inklusive om 

individen själv. Den personliga aspekten av kroppskontakt antyds också i Houstons (2009) 

forskning där den egna kroppen beskrivs som det enda privata utrymmet i fängelsemiljön. 

 Associationen mellan kroppskontakt och sexualitet är en annan anledning till vikten av 

samtycke i kontaktarbete. Informanterna föreslår att denna koppling kommer från att många 

människor inte upplever fysisk kontakt utanför sexuella eller romantiska sammanhang. Detta 

kan jämföras med Jussilainens (2015) påstående att sexualiseringen av fysisk kontakt kommer 

från touch illiteracy, en konsekvens av kroppskontaktens begränsade plats i samhället. 

 Normerna kring fysisk kontakt i dans som framgår av den här studien är således att 

dansare förväntas vara bekväma med fysisk kontakt, att fysisk kontakt sällan diskuteras, och 

att kroppskontakt associeras med sexualitet. Den första kopplas till risker av övertramp och 

exkludering, men har också en avdramatiserande och på så sätt underlättande effekt på 

förhållandet till fysisk kontakt; den andra upplevs som problematisk och bidrar till 

upprätthållandet av en kultur där samtycket tas för givet; och den tredje föreslås härstamma 

från samhälleliga normer om fysisk kontakt. Informanternas upplevelser stämmer oftast 

överens med litteraturen om fysisk kontakt i dans, vilket kan ses som en konsekvens av att de 

beskriver samma livsvärld. 

 

3.1.2 Upplevelser av fysisk kontakt i dans 

I analysen framgår det att informanterna har en överlag positiv upplevelse av fysisk kontakt. 

Detta kan tolkas som en konsekvens av att de är dansare, eller vara ett sammanträffande och 

bero på deras personliga inställningar till den, vilket inte är möjligt att avgöra med hjälp av 

den insamlade empirin. Det andra alternativet kan dock tyckas vara mer sannolikt med tanke 

på att flera informanter berättar om personer (i danssammanhang) som inte är lika bekväma 
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med beröring. Däremot redogörs detta i andra hand, vilket inte ger mycket information om de 

berörda personernas faktiska upplevelser. 

  Informanterna uttrycker att de uppskattar och är bekväma med kroppskontakt, och anser 

att den har positiva effekter för gruppdynamik och hjälper att skapa tillit mellan dansare. Två 

av informanterna berättar också att fysisk kontakt hjälpte dem att skapa ett socialt 

sammanhang och att inte bli isolerade i en ny miljö. Detta stämmer överens med Dymokes 

(2014) påstående att brist på kroppskontakt leder till social isolering, och med Houstons 

(2009) forskning som rapporterar den positiva påverkan av fysisk kontakt på fångarnas 

sociala liv. I litteraturen nämns även vikten av fysisk kontakt för människans välmående 

(Jussilainen 2015; Matherly 2014). Detta kan tänkas vara en anledning till informanternas 

generellt positiva inställning till kroppskontakt i dans, som de kopplar till interaktionen med 

en annan person. Flera av dem anser även att viljan att ha fysisk kontakt är naturlig för 

människor.  

 Även om informanterna är överlag positivt inställda till fysisk kontakt tycker de att den 

kan bli en negativ upplevelse när personliga gränser inte respekteras, när kontakten sker utan 

samtycke eller när den intar en sexuell karaktär. Även närhet och öppenhet till en annan 

person kan vara skrämmande, och brist på lyssnande eller på gemensamma intressen mellan 

danspartnerna kan leda till frustration. Samtycke och sexualitet verkar vara de två 

huvudfaktorerna som kan göra kroppskontakt obehaglig. Detta bekräftas i litteraturen, där 

Jussilainen (2015) skriver att fysisk kontakt kan associeras till sexuella övergrepp, våld och 

kontroll över en annan person. 

 Både när det gäller positiva och negativa upplevelser av fysisk kontakt verkar 

interaktionen med den andre vara en betydelsefull faktor. Den personliga aspekten av 

kontakten gör den till en socialt meningsfull handling, men kan också göra den obehaglig när 

den blir för nära eller sexuellt laddad. Även övertramp av personliga gränser, brist på 

lyssnande och avsaknad av samtycke, andra faktorer som kan leda till en negativ 

kontaktupplevelse, grundas i interaktionen med en annan person. Relationen mellan fysisk 

kontakt och social samhörighet, samt mellan dess avsaknad och isolering, är också exempel 

där det personliga berörs av dansen. 

 Utifrån dessa exempel kan vi formulera en tolkning av fysisk kontakt som en mötespunkt 

mellan individens roll som dansare och dennes personliga liv, vilka också kan ses som två 

livsvärldar som personen varar i. Denna tolkning kan förklara varför frågan om behaglighet är 

vanligare och mer relevant för fysisk kontakt än för andra danskomponenter och tekniker. 

Den privata personen nås genom fysisk kontakt i dans, vilket kan vara en anledning till att den 
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associeras till sårbarhet (Cohen 2010) och med en djup samhörighet med den andre (Dymoke 

2014). Avpersonifieringen av ens danspartner, som både informant C och Cohen (2010) 

nämner som en metod för att underlätta kontaktarbete, kan således betraktas som ett sätt att 

minimera den här sårbarheten genom att begränsa kontakten till den kroppsliga interaktionen, 

och på så sätt till danskontexten. 

 Diskussionen av dessa upplevelser av fysisk kontakt i dans har hjälpt mig att tydliggöra 

mitt eget förhållande till fysisk kontakt i dans. Informanternas utlåtande speglar mina egna 

erfarenheter med kroppskontakt: jag känner mig själv väldigt bekväm med den och har 

upplevt hur den kan hjälpa en att motverka isolering och påverka sociala interaktioner, men 

känner igen de faktorerna som kan leda till en negativ kontaktupplevelse. Detta kan förklaras 

genom att jag befinner mig i samma livsvärld som informanterna och på så sätt upplever 

liknande fenomen. I och med att fysisk kontakt sällan diskuteras i danssammanhang har det 

här arbetet varit en möjlighet för mig att öka min förståelse för hur andra dansare, det vill säga 

möjliga danspartner förhåller sig till och upplever fysisk kontakt. Tolkningen av fysisk 

kontakt som intersektionen mellan dansaren och personen har varit en ny och värdefull insikt, 

ett begreppsliggörande av min oformulerade förståelse av kontakt. Dessa kunskaper anser jag 

också vara relevanta för min roll som danspedagog. Som pedagog skapar jag 

kontaktsituationer i en dansklass och har möjligheten att påverka hur den upplevs och att 

starta en dialog kring den. 

 

3.2 Utvärdering 

I efterhand kan jag inse att en tydligare teoretisk förankring hade kunnat bidra till det här 

arbetet och breda ut möjligheterna i diskussionsdelen. Andra teoretiska perspektiv hade också 

kunnat vara relevanta och erbjuda andra tolkningsmöjligheter, och några av dem diskuteras 

nedan.   

 Diskursanalys hade kunnat breda ut frågan om normer kring fysisk kontakt i dans, för att 

synliggöra de diskurserna som existerar inom dansvärlden kring fenomenet. På så sätt hade 

även de fyra andra analystemana kunnat diskuteras. 

 Multimodalitet hade möjliggjort en djupare analys av och reflektion över de 

kommunikativa aspekterna av fysisk kontakt som informanterna beskrev. Däremot hade detta 

antagligen flyttat studiens fokus från de känslomässiga aspekterna av kontaktupplevelsen, 

som var i min mening mest betydelsefulla i förhållande till forskningsfrågan ”Hur upplever 

dansstudenter på DOCH fysisk kontakt i dans?”. 
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En pedagogisk teori hade kunnat leda till en dialog om resultatets betydelse och eventuell 

användbarhet i dansundervisning. Ett sådant perspektiv skulle även kunna användas för att 

tolka det här arbetets konklusioner, som en sorts påbyggnad. Valet att inte utgå från en 

pedagogisk teori kommer från att detta hade inneburit ett skifte av studiens syfte, och besvarat 

andra forskningsfrågor än de som intresserade mig här. 

 Även om studien var situerad i ett danssammanhang hade teorier om fysisk kontakt från 

andra forskningsområden kunnat vara relevanta och bidra med nya perspektiv. Jag tänkte inte 

på den möjligheten då jag befinner mig inom och är mest bekant med dansfältet, men kommer 

att överväga den i framtida arbeten. 

 Jag har i den här studien utgått från mina egna upplevelser av fysisk kontakt i dans för att 

formulera dess syfte och välja diskussionsämnen till intervjuerna. Att faktiskt studera eller 

synliggöra dessa egna erfarenheter och förförståelser hade varit intressant och gynnat det här 

arbetet. Tyvärr hade detta medfört en större arbetsmängd och tidsinvestering, som hade 

överstigit den här studiens omfång. 

 

3.3 Vidare forskning 

Flera aspekter av fenomenet fysisk kontakt i dans har nämnts utan att kunna utvecklas i det 

här arbetet, och skulle kunna utforskas i vidare studier. En av dessa aspekter är betydelsen av 

genus i upplevelsen av fysisk kontakt. Både påverkan av individens och av dennes partners 

genus skulle då kunna studeras. Ämnet har nämnts i den här studien, men flera deltagare hade 

behövts för att kunna föra en betydelsefull diskussion av det. 

 En annan aspekt som skulle kunna studeras vidare är betydelsen och upplevelsen av 

fysisk kontakt i olika dansgenrer. Trots att denna studie inte fokuserade en specifik genre 

pratade informanterna huvudsakligen om den modern och nutida dansens kontext. Studien 

hade inte heller något jämförande syfte. På samma sätt var den här studien situerad i en 

västerländsk kontext, som både informanterna och författarna till litteraturen som användes 

befann sig i. En liknande studie i andra danskontexter skulle således också vara intressant. 

 I diskussionen kom upp frågan om huruvida deltagarna var bekväma med kroppskontakt 

på grund av sin dansbakgrund. Denna fråga kunde inte besvaras utifrån den insamlade 

empirin och de metoderna som användes i det här arbetet, men dess utforskande skulle ge en 

bättre förståelse för ämnet som studerades här. I så fall skulle det vara intressant att se om ett 

orsakssamband existerar mellan fenomenen ”att vara dansare” och ”att vara bekväm med 

kroppskontakt”, och vilket av dessa är i så fall en konsekvens av det andra. 
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Under arbetets gång dök det upp hos mig frågor om associationen mellan fysisk kontakt och 

dans. Varför anses beröring tillhöra dansvärlden och behöva behärskas av dansare? I och med 

att dans är en konstform som ofta presenteras framför en publik skulle även upplevelsen av att 

betrakta fysisk kontakt i dans kunna utforskas. 

 

3.4 Sammanfattning 

I det här arbetet har fenomenet fysisk kontakt i dans utforskats genom två perspektiv: hur det 

upplevs av dansstudenter och vilka normer omgärdar det. Detta har gjorts genom att intervjua 

dansstudenter om dessa ämnen och att analysera deras svar för att kunna diskutera dem 

tillsammans med befintlig litteratur om ämnet. Det har kommit fram att fysisk kontakt 

betraktas i dansammanhang som en oproblematisk danskomponent som alla är bekväma med 

och som sällan diskuteras. Det har också framgått att den associeras med sexualitet, på samma 

sätt som i samhället i stort. 

 Det har också visat sig att dansarna som deltog i studien var generellt positivt inställda till 

fysisk kontakt, men att vissa faktorer såsom sexuell laddning eller övertramp av personliga 

gränser kunde leda till en negativ upplevelse av den. Det har kommit fram att interaktionen 

med den andre spelar en viktig roll i upplevelsen av kroppskontakt, och således formulerats 

en tolkning av fysisk kontakt i dans som en mötespunkt mellan individens dansarroll och 

personliga liv. 

 Arbetet har hjälpt mig att förstå hur andra dansare förhåller sig till fysisk kontakt, att 

begreppsliggöra min förståelse av den och kommer att informera mina val och handlingar 

kring kroppskontakt i min framtida roll som danspedagog. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

Kan du berätta lite om din dansbakgrund? 

Hur används fysisk kontakt i dans i din erfarenhet? 

 

På vilket sätt upplever du beröring i dans?  

Hur känns det i din kropp? 

Hur är fysisk kontakt användbar? 

 

Hur upplever du att fysisk kontakt kan vara behjälplig i din dans? Kan det vara obehagligt? 

Kan du komma ihåg en situation där fysisk kontakt har varit problematiskt? Erfarenhet 

 

Finns det saker som tas för givna? Som inte nämns? Förväntningar? 

Är arbetet med fysisk kontakt begränsat till specifika kroppsdelar? Finns det andra som 

undviks eller inte fokuseras? 

Är vissa kroppsdelar mer eller mindre laddade/känsliga i ett danssammanhang? 

 

Finns det skillnader mellan fysisk kontakt i satt material, specifik uppgift och i en friare 

improvisation? Vilka? 

 

Finns det något du vill lägga till innan vi avslutar? 

 

  



 

 

Bilaga 2: Samtyckesformulär för medverkan i intervjustudie 

 

Nedan ger du ditt samtycke för att medverka i en undersökning om fysisk kontakt i dans som 

är en del av mitt, Raphaël Verstraeten, självständiga arbete på Dans och Cirkushögskolan, 

Stockholm. 

 

Du kommer att medverka genom en intervju, som är ungefär en timme lång. Intervjun 

kommer att spelas in för att sedan transkriberas och analyseras. Resultat av undersökningen 

kommer att presenteras i en uppsats som är tillgänglig offentligt. Inspelningen av din intervju 

kommer att raderas efter att arbetet har avslutats. Du kommer att vara anonym på så sätt att 

ditt namn inte kommer att finnas med varken i uppsatsen eller i diskussioner kring arbetet. Jag 

kommer att göra allt jag kan för att din anonymitet ska vara skyddad. 

 

Läs genom detta noggrant och ge ditt medgivande genom att skriva under längst ned: 

 

- Jag har tagit del av informationen kring studien och är medveten om hur den kommer att gå̊ 

till - och den tid den tar i anspråk 

- Jag har fått tillfälle att få mina frågor angående studien besvarade innan den påbörjas och 

vet vem jag ska vända mig till med frågor 

- Jag deltar i denna studie helt frivilligt och har blivit informerad om varför jag har blivit 

tillfrågad och vad syftet med deltagandet är 

- Jag är medveten om att jag när som helst under studiens gång kan avbryta mitt deltagande 

utan att jag behöver förklara varför 

- Jag ger detta medgivande förutsatt att inga andra än de forskare som är knutna till studien 

kommer att ta del av det insamlade materialet samt mina personuppgifter 

- Jag ger detta medgivande förutsatt att min identitet inte framgår i studien, i den mån det är 

möjligt samt som vi har kommit överens om. 

- Jag går med på att  

☐ information som jag ger i intervjun får återberättas i studien 

☐ mina svar får citeras i studien 

och är medveten om risken att någon utomstående kan identifiera mig genom denna 

information. 

 

Raphaël Verstraeten - Student vid Institutionen för danspedagogik på Dans och 

cirkushögskolan (DOCH)  

Handledare: Annika Notér Hooshidar 

Examinator: Lena Hammergren 

 

 

_______________________________  _____________________________ 

Namn       Datum och underskrift   



 

 

Bilaga 3: Strukturering av koderna – Exempel 
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