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SAMMANFATTNING  
Syftet med denna uppsats har varit att fördjupa oss i respondenternas individuella            

upplevelse av dans, genom att införa dans som en morgonrutin på deras arbetsplats. Skulle              

individerna uppleva en personlig skillnad och skulle de kunna ta med sig denna upplevelse in               

i arbetsdagen? Den vetenskapliga forskningsmetod som använts i denna uppsats har varit den             

kvalitativa metoden och som urvalsmetod har vi använt ett bekvämlighetsurval. Som           

insamlingsmetod har vi använt oss utav kvalitativa intervjuer utifrån en tematiserad           

intervjuguide. De genomförda intervjuerna har spelats in och transkriberats i sin helhet. Vid             

analysen av empirin har vi kunnat dra paralleller till den symboliska interaktionismen och             

interaktionsritualer. 

Resultatet som vi kom fram till var att dansen har en positiv inverkan på de sociala                

relationerna, den fysiska energin och deltagarnas humör. Det har även en inverkan på deras              

arbetsdag på så sätt att deltagarna kände sig inneha mer energi till att ta tag i arbetsdagen. 

 
Nyckelord: Dans, interaktion, upplevelse, känslor 
 
ABSTRACT  

The purpose of this essay was to immerse in the individual's experience of a dance               

activity in the beginning of their workday. We wanted to find out more about the experience                

of dance. Would dancing during a workday make a difference for the individual during their               

workday as well as on a personal level in some way? What kind of dimensions would                

surface in our collected data. The scientific research method that was used for this essay was                

the qualitative method and the selection of method used was the comfort selection. Our              

interviews were recorded and transcribed in their entirety and implemented based on a             

themed interview guide. In the analysis of our data we found parallels to the symbolic               

interactionism and the interaction rituals. 

The result that emerged highlighted dance as something that made a change for our              

participants regarding the social connections, the physical energy and the participants mood.            

It also had an impact on their workday in a way that they had more energy to bring into their                    

workday.  

Keywords: dance, interaction, experience, emotions 
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1 INLEDNING 

Genom den mänskliga historien har arkeologer tidigt funnit tecken på att musik,            

bildkonst och dans, använts som sociala verktyg vid ritualer (Theorell & Ullén 2015). Då              

människor levde i mindre grupper, verkade dessa ritualer bland annat för att stärka             

sammanhållning, men även som ett larmsystem vid hotfulla situationer (Theorell & Ullén            

2015). Dansen kan betraktas som vårt allra tidigaste kulturella uttrycksmedel (Statens           

folkhälsoinstitut 2005).  

I Sverige återfinns dansen tidigt inom den kristna kyrkan. Dansen tillämpades bland            

annat som ett sätt att lovprisa Gud, men dansen fanns även närvarande vid de flesta sociala                

sammanhang såsom vid bröllop, fester samt vid firandet av årstider eller vid slutet av ett               

arbetsmoment som till exempel vid skördefester (Ulvros  2014).  

Dansens sociala värde i samhället har genom mänsklighetens historia ändrat karaktär           

och relationen till dans har pendlat mellan tabu och acceptans (Ulvros 2014). Dansen har haft               

en stor betydelse i form av socialisering för unga vuxna, då det ansågs vara en central och                 

viktig kunskap att ha för att bli betraktad som en respekterad samhällsmedborgare (Ulvros             

2014). I den sociala atmosfären var kunskap om dans ett bevis på en högre utbildning och                

social klass, där den lägre klassen, tjänstefolket, lärde sig danser genom att titta på herrefolket               

(Ulvros 2014). Det motsatta lärandet förekom också då bondesamhällets danser tog steget in i              

de finare salongerna. Detta gjorde att flertalet danser dansades av alla skikt i samhället. 

Starrin, vid Karlstad universitet, har fokuserat mycket om dansens historia och           

påverkan. I sin bok Sverige Dansar beskriver Starrin & Steffner-Starrin (2013) dansens            

innebörd, dess tillämpning samt de effekter som dansen kan medföra. På tidigt 1900-tal             

ansågs dansformerna Jazz, Foxtrot och Swing vara syndiga, farliga och till och med             

sjukdomsframkallande. Det var en aktivitet som samhället bemötte med förakt (Starrin &            

Steffner-Starrin 2013). I dagens samhälle har synen på dansen förändrats, liksom synen på             

dess effekter på individer (Starrin 2015). Forskning kring dans, som hälsostärkande, har ökat             

och har nu fått en plats inom den vetenskapliga världen (Bojner Horwitz 2014). Idag ser               

forskare till dansens positiva inverkan för individens välmående (Starrin & Steffner-Starrin           

2013). Dans är genom sin fysiska rörelse en aktivitet som stärker hälsan både på en psykisk                
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och fysisk nivå. En fysisk aktivitet som innehar multifaktoriella egenskaper (Statens           

folkhälsoinstitut 2011). Duberg (2014), vid Örebros universitetssjukhus, sammanfattar        

dansens möjligheter på följande sätt: ”Kroppsrörelse kan stärka länken mellan kropp och            

sinne och kan på det sättet upplevas både stärkande och energigivande” (Duberg 2014:34). 

Ur ett samhälleligt makroperspektiv presenteras dans i olika sammanhang som ett           

verktyg för att förbättra den psykiska och fysiska folkhälsan. Undersökningen ‘Kultur och            

hälsa’ lyfter forskningsresultat som visar på att kulturupplevelser, dans inkluderat, har en stor             

betydelse för människors välbefinnande och hälsa (Statens folkhälsoinstitut 2005). Dans som           

kulturaktivitet kan exempelvis användas på arbetsplatser för att ”förbättra den sociala           

arbetsmiljön och minska stressen” (Statens folkhälsoinstitut 2005). Inom vården kan          

vårdpersonal idag tillämpa FaR-Fysisk aktivitet på recept som en alternativ behandling till            

medicin och ordineras utifrån patientens specifika och individuella hälsoläge. En metod för            

att förebygga folksjukdomar och verka hälsofrämjande (Statens folkhälsoinstitut 2011). Även          

inom ‘Kultur i vården’ finner vi dans som ett verktyg som kan komplettera olika områden               

inom vården som till exempel äldrevården (Statens folkhälsoinstitut 2005). Genom          

kulturaktiviteter stimuleras de äldre psykiskt, andligt, fysiskt och socialt (Kultur i vården: Ett             

utvecklingsprojekt inom Nordplus Vuxen för den nordiska äldreomsorgen u. å.). 

Det verkar finnas ett ökat forskningsintresse kring dans och dess hälsoeffekter, men            

oftast relaterat till olika vårdinstanser. Tidigare forskning har fokuserat på dans i förhållande             

till individens personliga välmående och dansens psykosociala effekter som ett hjälpmedel           

för individens tillfrisknande. Det vi vill med denna undersökning är fördjupa oss i hur de               

anställda upplever dansaktiviteten och studera om/hur dansen kan bidra till ett ökat            

välbefinnande och gemenskap på arbetsplatsen för de anställda. Ett område som vi tror är              

relativt outforskat. Utifrån Symbolisk interaktionism och Interaktionsritualer som teoretisk         

bakgrund, vill vi undersöka om dansen som interaktion kan skapa emotioner som i sin tur har                

en inverkan på hur individen upplever sin egna arbetsdag och arbetsplats. Vad ger dansen för               

känslor och tankar? Finns det förändringar i upplevelsen kring arbetsdagen efter en            

dansaktivitet? 

Kort sagt, vad händer med individer vid införandet av en dansaktivitet på en             

arbetsplats? Detta är något vi avser att undersöka i vårt arbete.  
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1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING  
I denna undersökning har vi vid sex olika tillfällen haft en dansaktivitet som en              

morgonrutin på en företagspark inom Karlstadområdet. De danser som har dansats under            

dessa tillfällen har varit salsa och flamenco. Genom att införa en morgonrutin med dans innan               

arbetsdagen, har vi strävat efter att lyfta de anställdas egna upplevelse av dansaktiviteten. 

Vårt syfte i denna undersökning är att undersöka hur individer upplever dans och om              

individen upplever att dansen i förlängningen har påverkat det egna arbetet och arbetsdagen. I              

studien har vi även valt att lyfta in aspekten kring huruvida deltagarna upplever en personlig               

förändring i och med dansen. De frågeställningar vi utgått ifrån har varit följande:  

● Hur upplever intervjupersonerna dansaktiviteten?  
● Hur upplever de att dansen har haft en inverkan på ett personligt plan? 
● Hur upplever de att dansen i förlängningen har påverkat det egna arbetet och synen på               

den egna arbetssituationen? 
 

Vi tror att det är viktigt att lyfta dessa frågor, då det finns ökningar av sjukskrivningar                

i samhället relaterade till bland annat stress och ohälsa (Arbetsmiljöverket 2017, Ivarsson            

2014). Vårdinstanser har redan börjat tillämpa dansens fördelar genom bland annat FaR och             

kulturaktiviteter, då dansen exempelvis har haft en positiv inverkan för att minska            

stressrelaterad ohälsa. Dansens hälsofrämjande kapacitet borde således kunna yttra sig som           

möjligheter och fördelar även på en arbetsplats. Genom att bidra till att undersöka hur dansen               

upplevs av de anställda, hoppas vi att företag kan få en större förståelse för dansens               

möjligheter inom olika områden på en arbetsplats och börja använda dansens fördelar på ett              

hälsofrämjande vis.  
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2. TIDIGARE FORSKNING  

2.1 DANS 

Forskningen kring dans verkar vara ett område som än så länge inte hunnit växa sig så                

stort, dock ter det sig som att den vetenskapliga forskningen kring dans börjar öka i intresse,                

då mängden av vetenskapliga artiklar relaterat till dans ökar (Bojner Horwitz 2014). Den             

forskning vi funnit om dansens påverkan, har bland annat studerat grupper som äldre             

personer, personer med en specifik sjukdom, unga flickor med psykisk ohälsa samt en studie              

kring individers upplevelse av välbefinnande kopplat till dans (Cooper & Thomas 2009;            

Viding et al. 2015; Ravelin et al. 2009; Quiroga Murcia et al. 2010) 

2.1.1 Dans som ett verktyg för individers tillfrisknande  
I artikeln Dance in mental health nursing: Hybrid concept Analysis (Ravelin et al.             

2009), upplyser författarna oss om att det finns resultat som visar att dans kan påverka               

individens hälsa både på en fysisk och psykisk nivå. Det har även visat sig att dansen har en                  

betydelse för individers förmåga att interagera och samarbeta med andra individer.  

Intressant i denna artikel är att dansen har visat sig vara en alternativ form av               

kommunikation, vilket gynnat personer med psykisk ohälsa som har en oförmåga att uttrycka             

sig verbalt (Ravelin et al. 2009). För kvinnor som upplevt sexuella övergrepp har dansen              

bidragit som en öppning i kommunikationen och uttrycksförmågan (Ravelin et al. 2009).            

Dansens positiva inverkan har resulterat i att individer ändrat inställning gentemot sig själva             

vad gäller ‘attityder, självkänsla och självinsikt’ (Ravelin et al. 2009). En annan aspekt är att               

kroppsliga spänningar, som individer gått och burit på, lättar (Ravelin et al. 2009).  

Ravelins et al. artikel (2009) berör främst personer med psykisk ohälsa. För dessa             

personer kan dansen verka på två olika plan, dels kring självkännedom och dels kring              

självacceptansen. Dansen har effekter som verkar både på en mental och fysisk nivå. För de               

individer som lever med psykisk ohälsa, har dansen hjälpt dem på vägen att se sig själva och                 

acceptera sig själva som en helhet (Ravelin et al. 2009). 

En reflektion som förs fram i Ravelins et al. (2009) artikel är att dansen förändrar               
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individers mentala inställning, denna förändring genererar i förlängningen tillit och acceptans           

av sin egna kropp. 

Inom kultur-hälsoforskningen i Sverige finner vi Kulturpaletten, “The Culture         

palette- a randomized intervention study for women with burnout symptoms in Sweden”            

(Viding et al. 2015). En sammanställning av ett forskningsprojekt som genomfördes vid fyra             

vårdcentraler i Stockholmsområdet och som riktade sig gentemot utmattade kvinnor. All           

forskning kopplat till studien sammanfattades i en bokserie, den så kallade Kulturhälsoboxen,            

som distribuerades ut till landets vårdcentraler (Kulturhälsoboxen u.å.).  

Projektet skapades för att erbjuda alternativa behandlingsmetoder för att förbättra de           

utmattade kvinnornas hälsa, detta genom att införa kulturaktiviteter (bl.a. dans, musik, teater)            

vid de olika vårdcentralerna. I studien sammanfattas att kulturella aktiviteter kan hjälpa            

individer att ta sig sig förbi och överträffa det automatiserade tänket. På så vis skapas nya                

vägar till förändring i det individuella beteendet vilket kan leda till en förbättring i det egna                

välmåendet. Effekten av denna process tenderar att öka då kvinnorna valde en form av              

aktivitet de vanligtvis inte brukar utöva (Viding et al. 2015).  

De resultat som uppdagades var att kvinnornas självskattade hälsa hade förbättrats            

samt att kvinnornas känslodifferentiering ökat. Känslodifferentiering syftar på kvinnornas         

förmåga att kunna urskilja och läsa av de egna känslorna (Viding et al. 2015). Vidare menar                

forskarna att kulturaktiviteterna hjälpte kvinnorna att förstå “vad det är som gör dem vitala,              

bekräftade, nyfikna, hälsosamma och kreativa” (Viding et al. 2015). Utöver påverkan på de             

enskilda kvinnorna, uppdagades det att även vårdpersonalen påverkades positivt av studien.           

Forskarna i studien menar att detta kan vara en form av spegeleffekt eller känsloöverföring              

mellan patienter och vårdgivare (Viding et al. 2015). Forskarna i kulturpalettstudien kopplar            

detta till tidigare forskning som visar att en passiv kulturaktivitet, som att titta på dans eller                

teater, kan leda till positiva effekter på individers välmående (Viding et al. 2015).  

2.1.2 Dans som social faktor  
Cooper och Thomas (2002) undersöker äldre personer och Ballroomdans i England,           

Growing old gracefully: social dance in the third age. De har funnit att dansen är ett sätt för                  

de äldre att återuppleva sin ungdom, upprätthålla seder (klädval) och etikett. Liksom de             

psykiska och fysiska inverkningarna som finns hos psykisk sjuka i Ravelin et al. (2009), finns               
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liknande effekter hos äldre (Cooper & Thomas 2002). Det blir en social aktivitet där de som                

går och dansar bildar en krets av kontakter, och känner igen varandra (Cooper & Thomas               

2002).  

Coopers och Thomas (2002) visar också hur dansen påverkar sinnesstämningen. En           

del av deras informanter berättar att de kan ha en dålig dag och känna sig nere, men att detta                   

förändras så snart de kommer in till danssalen och får dansa (Cooper & Thomas 2002). För                

de äldre blir dans-arenan en plats där de får känna gemenskap, då många av dem bor                

ensamma och deras sociala kretsar kommit i åldrarna så de lämnar jordelivet. Dans-arenan             

blir på så vis en plats där de äldre känner en tillhörighet samt ett familjärt umgänge (Cooper                 

& Thomas 2002).  

Artikeln Shall we dance?-An exploration of the perceived benefits of dancing on            

well-being (Quiroga Murcia et al. 2010) är en explorativ studie som vill försöka förstå vilken               

påverkan dans kan ha på ”vardagsdansare/amatörers” välbefinnande. Med ett urval bestående           

av 475 stycken vuxna icke-professionella dansare med tidigare danserfarenhet, ville forskarna           

utvärdera de upplevda effekter som dansen gav deltagarna. Enligt Quiroga Murcia et al.             

(2010) har tidigare forskning främst inriktat sig på musikaliska aktiviteter som att lyssna och              

sjunga, dock inte fördjupat sig i dansens potentiella effekter kopplat till musiken. Quiroga             

Murcia et al. (2010) beskriver att i takt med teknikens utveckling har individers             

fritidsintressen blivit allt mer individualiserade och passiva i dess form, det vill säga mer              

stillasittande.  

Fokuset i Quiroga Murcia et al. (2010) forskning riktas kring frågan om hur dans              

skulle kunna bidra både till en social plattform likväl som en fysisk aktivitet. Deras              

uppfattning om att dans/rörelse kombinerat med musik tenderar att ha en upplyftande verkan             

på individers subjektiva känslotillstånd. Fyra dimensioner växte fram i den kvantitativ           

korrelationen: "emotionella fördelar", "välbefinnande och meningsfullhet",      

"kreativitetsförmåner" och "fysiska fördelar". De fann även att det emotionella tillståndet inte            

enbart var kopplat till danstillfället utan kunde infinna sig både före danstillfälle och även              

efter, långt efter. Andra delar som dansen bidrog till var: kroppshållning, kroppskoordination,            

självförtroende, självmedvetande och dessutom hjälpte dansen till att finna harmoni med sig            

själv. Dansen påverkade kreativiteten, koncentrationen och de kognitiva förmågorna (Quiroga          
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Murcia et al. 2010). Vidare bidrog dansen även till sociala förmåner utifrån att individerna              

träffade både gamla och nya vänner, vilket hjälpte till att anknyta till andra människor genom               

kommunikation och förståelse av olika kulturer. Dansen hjälpte deltagarna att koppla av,            

glömma oro och hantera stress (Quiroga Murcia et al. 2010).  

Även den andliga sidan av individen blev uppfylld, en form av transcendental värld.             

Respondenter beskrev att dansen fick dem att uppleva en stark koppling till livets andliga              

dimension. De formulerade det som näring för själen, andlig kärlek och att dansen tog dem               

med till en annan värld. Dansen sågs som en form av socialisering då sympati och förståelse                

gentemot andra underlättades av dansen och deltagarna upplevde samhörighet och tillhörighet           

(Quiroga Murcia et al. 2010). Vidare sågs dansen som ett verktyg för att öka individens               

möjligheter att inkluderas in i en grupp eller in i olika relationer för att balansera ut vårt                 

sociala behov som allt som oftast glöms bort i vår numera teknikfyllda livsstil. 

För att sammanfatta fann Quiroga Murcia et al. (2010) relevanta resultat av att dansen              

uppvisar effekter på en emotionell och en social nivå samt på ett andligt och fysiskt plan. I                 

resultatet hos Quiroga Murcia et al. (2010) argumenteras för dansens flerdimensionella           

förmåga kring individers välmående då deltagarna var eniga om dansens positiva inverkan på             

deras känslomässiga välmående.  

2.2 EMOTIONSFORSKNING  

I artiklen Positive Emotions Trigger Upward Spirals toward Emotional Well-Being          

argumenterar Fredrickson & Joiner (2002) att de positiva känslor som en individ upplever             

och mår bra av i nuet även ökar sannolikheten att de får uppleva dessa känslor av välmående i                  

framtiden. Det är som en uppåtgående spiral av positiva känslor mot ett ökat välmående. En               

positiv mening som förutspår välmående och ökad hälsa (Fredrickson & Joiner 2002). 

Fredrickson och Joiner (2002) förklarar att de ser en sammankoppling mellan positiva            

känslor, ett utvidgande tankeperspektiv och mening i en positiv form och att de vill              

sammanfoga dessa tre till en plattform som ligger till grund för den uppåtgående spiralen av               

positiva emotioner. Genom att medvetandet blir påmint om tidigare erfarenheter av positiva            

känslor så borde detta visa sig i form av att individen lättare kan hantera eventuella               

motgångar. Dessutom borde detta i sin tur hjälpa till att förutspå framtida erfarenheter av              

dessa positiva känslor. Detta kan ses som en cykel som, när det fortsätter, hjälper människan               
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att bygga på och förbättra sin psykologiska motståndskraft och sitt välmående. (Fredrickson            

& Joiner 2002). 

Resultatet visade tydligt att positiva känslor inte enbart har en effekt i nuet utan ökar               

möjligheten för individen att uppleva samma välmående i framtiden. Med positiva känslor,            

som stegvis ökar i sin process, så öppnas ett större tankeperspektiv upp och våra kognitiva               

funktioner och erfarenheter relaterar till tidigare erfarenheter av positiva emotioner som vi            

vill uppleva igen. Detta leder oss in i den uppåtgående spiralen mot ett emotionellt              

välbefinnande. De individer som uppnår och upplever detta bygger dessutom upp en form av              

hanteringsresurs för att kunna hantera framtida motgångar. Detta kan också förklara hur            

positiva känslor kan främja livslängden (Fredrickson & Joiner 2002). 

Våra forskningsfrågor berör individers upplevelse av en dansaktivitet och om          

dansupplevelsen kan generera emotioner som medför att individen uppfattar sina          

arbetsuppgifter och arbetsdag på ett annorlunda sätt. Den tidigare forskning som vi berör             

ovan, visar på dansens positiva effekter på en psykisk, fysisk, social och emotionell nivå och               

känns på så vis mycket relevant för vår studie. Dans väcker positiva emotioner som hjälper               

individer att känna vardagsglädje och gemenskap. Positiva emotioner kan även underlätta för            

individer att bemöta olika eventuella motgångar (Fredrickson & Joiner 2002). Ännu verkar            

dansaktiviteter på arbetsplatser, vilket vi vill undersöka, vara ett relativt outforskat område.            

På en arbetsarena, tror vi, att dessa positiva effekter och emotioner skulle kunna bidra till att                

bland annat skapa en gemenskap, minska stress samt bidra till mer glädje. En anledningen till               

varför vi finner det viktigt lyfta dans som hälsofrämjande.  
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3. TEORI  

I teoridelen beskriver vi de teoretiska perspektiv och de begrepp som vi valt att              

använda i vår analys. De teoretiska perspektiv som vi har haft fokus på är Symbolisk               

interaktionism och Interaktionsritualer. Begreppen är spegeljaget, frontstage och backstage,         

emotioner, emotionell energi.  

Den symboliska interaktionismen med sitt fokus på sociala processer har hjälpt oss i             

förståelsen för att besvara vår första frågeställning i hur individer upplever dansen och hur              

dansen som gruppaktivitet kan ändra individernas inställning till bland annar de övriga            

deltagarna och det egna arbetet. Medan Interaktionsritualerna har hjälpt oss i förståelsen av             

vad en lyckad gruppaktivitet innebär och hur den kan skapa emotioner som gör att              

inställningen till arbetet förändras. 

3.1 SYMBOLISK INTERAKTIONISM 
Det teoretiska perspektivet symbolisk interaktionism kan användas som ett         

hjälpmedel för att studera individer, grupperingar och det sociala vardagslivet (Trost & Levin             

2010). Det finns två huvudsakliga tillämpningssätt, för det första används det för att studera              

och vinna förståelse för samhället och dess olika grupperingar. För det andra används detta              

perspektiv för att studera och analysera individer och deras socialisationsprocesser i           

samhället (Trost & Levin 2010; Angelöw et al. 2015).  

Inom den symboliska interaktionismen är det de mänskliga aktörerna och de sociala            

interaktionerna centrala (Trost & Levin 2010). Genom interaktioner blir individer          

medskapare av vardagslivets sociala grunder. Det finns fem grundpelare uppå vilka den            

symboliska interaktionismen vilar, dessa är viktiga för att förstå hur den symboliska            

interaktionismen skall användas (Trost & Levin 2010). De fem grundpelarna är följande:            

Definition av situationen, Social interaktion, Symboler, Tonvikten av aktiviteter samt Nuet. I            

denna uppsats har vi tagit dessa grundpelare i beaktning, då vi har en tro om att dansen som                  

interaktion kan ha en inverkan på hur deltagarna upplever den egna arbetsdagen och den egna               

arbetssituationen efter att de deltagit i dansaktiviteten. Nedan följer en beskrivning av de fem              

pelarna. 

För att förstå den första grundpelaren, definition av situationen, är det centralt att             
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förstå Thomas Teorem: ”If men define situations as real, they are real in their consequences”               

(Trost & Levin 2010; Angelöw et al. 2015). Alla individer har olika bakgrunder och              

erfarenheter som speglar just dem som personer. I en och samma situation kommer det              

antagligen finnas lika många upplevelser som det finns individer. Definitionen av situationen            

försöker fånga upp detta, då denna pelare vill upplysa om komplexiteten om att en              

uppfattning kanske inte är mer korrekt och mer sann än en annan, utan om en person upplever                 

den på ett visst vis så är den sann baserat på individers olika sociala bagage. Denna individ                 

kommer sannolikt handla på ett visst sätt utifrån detta sociala bagage (Trost & Levin 2010).  

Den andra pelaren ser till den sociala interaktionen. För den symboliska           

interaktionismen är de vardagliga mötena och dess situationer, inom den sociala sfären, en av              

de främsta beståndsdelarna i människors liv (Johansson & Lalander 2013). De symboliska            

interaktionisterna anser att människan skall ses som medskapare av vardagslivet genom           

vardagliga möten och situationer och att människan skall ses som en “tolkande och             

reflekterande varelse som kommunicerar med hjälp av olika symboler” (Johansson &           

Lalander 2013). Det är i dessa möten och dess situationer som individen utvecklar en              

självuppfattning och medvetande (Johansson & Lalander 2013). 

I de sociala interaktionerna finns symboler, pelare tre, som blir centrala för den             

aktuella situationen. Det är inte i de fysiska symbolerna som värdet ligger, utan det är vilken                

betydelse symbolerna har i interaktionen mellan aktörer som blir central. På detta sätt kan              

symbolerna förmedla, både via handling eller objekt, mening i samband med en interaktion             

(Trost & Levin 2010; Giddens & Sutton 2014). Vad är det då som kan uppfattas som en                 

symbol? I interaktioner kan kroppsspråk, röstläge och fysiska ting uppfattas som symboler,            

dock är det meningen hos de närvarande individerna som gör att dessa symboler får en               

mening för interaktionen (Trost & Levin 2010; Giddens & Sutton 2014). En symbol kan              

inneha både en positiv eller negativ betydelse beroende av hur den uppfattas av avsändare              

och/eller mottagare, vilket gör att den kan sända ut olika innebörd trots att det är en och                 

samma situation (Giddens & Sutton  2014). 

Som vi nämnde ovan ses individer som aktiva varelser som deltar i att skapa              

vardagslivet. I och med att individer anses vara aktiva innebär det att de är en del av en                  

process i vilken det sociala livet upprätthålls och skapas. Den sociala vardagen anses på detta               
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vis vara i en ständig förändring, istället för statisk och definitiv (Trost & Levin 2010). För att                 

förstå pelaren Aktivitet, bör de tre tidigare delarna tas i beräkning. En person som först               

uppfattar en situation på ett visst sätt kan genom interaktionen och symboler omdefiniera sin              

uppfattning om ett visst sammanhang, då den symboliska interaktionismen tar hänsyn till det             

föränderliga så kan en individ ändra sin uppfattning av nuet, pelare fem, genom alla dessa               

pelare (Trost & Levin 2010; Johansson & Lalander 2013). Nuet, pelare fem, är där vi befinner                

oss för tillfället, i en ständig och föränderlig process. Även om vi ibland upplever en form av                 

stabilitet så är det för att processen just då går långsamt. Enligt den symboliska              

interaktionismen så bär vi med oss våra erfarenheter i vårt minne. Glömda minnen finns kvar,               

integrerade i våra aktuella värderingar (Trost & Levin 2010). Våra åsikter kring vårt nu kan               

vi ändra på om vi tar hänsyn till alla ovanstående pelare.  

3.1.1 Spegeljaget 

 Spegeljaget är ett begrepp som myntades av teoretikern Charles H. Cooley och            

betraktas som ett centralt begrepp inom den symboliska interaktionismen (Trost & Levin            

2010). Begreppet spegeljaget baserar sig på en individs tolkningar samt förmåga att föreställa             

sig själv utifrån andra individers perspektiv (Trost & Levin 2010). Då människor, enligt             

Cooley (1964), har en förmåga att föreställa sig själva utifrån någon annans blick, har              

spegeljaget varit relevant för oss. Detta för att studera hur deltagarna i studien har tolkat och                

uppfattat sig själva i mötet med de övriga deltagarna. Som argumenteras i Trost & Levin               

(2010) är tolkningar och föreställningar oftast individuellt (subjektivt) producerade, vilket          

medför att de föreställningar vi erfar om hur andra uppfattar oss kan härledas till en individs                

egen självuppfattning. De föreställningar vi har om de andras uppfattning av oss som             

individer, kan antingen bekräftas eller dementeras beroende på en individs faktiska           

föreställning, vilket lämnar vårt jag med en känsla av stolthet eller skam (Mortensen 2007).  

En viktig aspekt för att förstå spegeljaget är att Cooley (1964) betraktar ‘jaget’ som ett               

socialt konstruerat fenomen vilket baserar sig på tre olika komponenter: 1. En individs             

föreställning om hur de ter sig för andra, 2. En individs föreställning av hur andra personer                

bedömer individen, 3. En positiv eller negativ självkänsla uppstår hos individen ur dessa             

föreställningar (Trost & Levin 2010).  

Då jaget betraktas som socialt anses det även vara situations- och tidsbetingat och på              
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så vis även föränderligt. Utifrån vår föreställning av hur vi tror att andra uppfattar oss, finns                

en viss valmöjlighet för individen att forma och förändra sig. Genom att individer ‘speglar’              

sig själv i andra och tolkar de andras uppfattning av individen, skapas en självkänsla,              

speglingarna i andra kan påverka om det är en positiv eller negativ självkänsla beroende på               

om vi i interaktionen med andra upplever emotionen stolthet eller skam/skuld (Trost & Levin              

2010). Skam upplevs när vi föreställer oss att de andra har en negativ bild, och motsatt så                 

genereras stolthet då vi föreställer oss att de andra har en positiv bild av oss (Dahlgren &                 

Starrin 2012).  

Hur individer definierar sig själv i olika situationer utgår ifrån dessa föreställningar            

och utifrån den valda definitionen finns olika handlingsstrategier att tillämpa för att individen             

skall kunna uppleva stolthet eller undvika skam. Vi kan, utifrån vår föreställning, agera på ett               

specifikt vis för att omdefiniera situationen av en pågående interaktion (Trost och Levin             

2010)  

 3.1.2 Frontstage och Backstage 

Begreppen frontstage och backstage myntades av teoretikern Goffman (2009). För att           

beskriva det sociala livets former utgår Goffman (2009) ifrån ett dramaturgiskt perspektiv där             

han drar paralleller mellan det sociala livet och en teater. I sin beskrivning av den sociala                

sfären använder han bland annat begrepp som; roller, fasad, front- & backstage och             

intrycksstyrning. Likt en skådespelare argumenterar Goffman (2009) för att individer innehar           

olika roller i den sociala vardagen, roller som spelas inför olika åskådare. I de olika rollerna                

har vi som individer en möjlighet att påverka hur andra individer uppfattar oss, något som               

Goffman (2009) benämner som intrycksstyrning. Intrycksstyrning berör en form av kontroll           

av frontstage där individen visar upp vald fasad av sig själv. Individen kan välja att ta en paus                  

till backstage för återhämtning och omställning av den personliga fasaden till en annan, av              

individen, vald fasad (Goffman 2009).  

Fasaden är något som individen utarbetat som något funktionellt och användbart vid            

en specifik och definierad situation inför en specifik “publik” för att visa upp valda delar av                

sig själv (Goffman 2009). För att fasaden skall få rätt förutsättningar krävs olika ingredienser              

som t ex. situationens inramning som är bunden till en specifik plats (Goffman 2009). 
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Det finns många begrepp som kan förklaras i Goffmans dramaturgiska perspektiv. I            

vår uppsats har vi valt att begränsa oss till beskrivningen av frontstage och backstage då det                

är dessa begrepp som vi funnit relevanta i vår analys av empirin. En tolkning vi gör av                 

Goffman (2009) är att vi innehar olika roller genom användandet av front- och backstage. 

När det gäller frontstage och backstage så definierar Goffman (2009) det som            

regioner, “en plats, vilken som helst, som delvis är begränsad utifrån ‘perception- eller             

varseblivningsbarriärer’ ” (Goffman 2009). Frontstage eller de främre regionerna handlar          

om att känna sig granskad av andra. Vi står på scenen, har fokus och behöver anpassa och                 

vara flexibla i den aktuella situationen och i den roll vi innehar. Vi följer de förväntningar                

som finns på oss och låter våra erfarenheter kring dessa förväntningar leda oss rätt på vår                

‘scen’ (Johansson & Lalander 2013). Det sociala livet består av många olika scener. På en               

scen bland vänner tillämpas en roll som kan vara en mer avslappnad, medan det på en scen                 

bland kollegor tillämpas en roll som är mer formell. Exempelvis kan det vara så att en individ                 

i en yrkesroll inte visar den avslappnade rollen som hen visar bland sina vänner, då individen                

inte vill uppfattas som slö och lat person bland sina kollegor (Giddens  & Sutton 2014).  

Backstage, de bakre regionerna, är där vi kan slappna av och vara oss själva. Vi spelar                

ingen roll här och har inga specifika repliker utan är “osminkade” (Johansson & Lalander              

2013; Goffman 2009). Det är här som vi kan samla ihop oss och förbereda oss för den                 

formella rollen på scenen. De känslor vi känner är här fria att uttryckas medan vi i de främre                  

regionerna måste kontrollera dem (Giddens & Sutton 2014). De bakre regionerna är en plats              

där individen kan slappna av, få återhämtning och kan ladda upp inför nästa “scen” i de                

främre regionerna (Goffman  2009). 

3.2 EMOTIONER 

Emotioner påverkar oss kroppsligt och mentalt, de finns omkring oss och berör vår             

kropp och vårt beteende på ett reflexmässigt sätt. Ofta vet vi inte orsaken till våra känslor                

men de påverkar hur vi värderar och känner inför människor och situationer runt omkring oss               

(Fineman 2003). Fineman (2003) beskriver att det finns fyra olika synsätt kring hur             

emotioner uppstår. Genom det biologiska, det sociala, utifrån känslor som tidigare           

erfarenheter och genom känslor som en form av kognitiv bedömning (Fineman 2003).            
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Relaterat till vår empiri, har vi funnit det sociala synsättet och känslor som tidigare              

erfarenhet relevanta för vår analys, då vi bland annat funnit att deltagarna haft med sig vissa                

erfarenheter av känslor in aktiviteten. 

3.2.1 Det sociala synsättet 
Det sociala synsättet, utgår ifrån social inlärning genom socialisering, tolkningar och           

lärdomar genom livet. Känslor anses här komna ur det sociala och vilka känslor som anses               

acceptabla i olika situationer kan här skilja sig beroende på vilka traditioner, kulturer och              

individer vi har haft omkring oss i vår uppväxt (Fineman 2003). I och med socialisering lär                

sig individer vilka känslor som anses acceptabla och verkar på så vis reglerande då individen               

lär sig kontrollera att uttrycka impulsiva emotioner i specifika situationer, exempelvis att som             

vuxen börja gråta för att chefen beordrar övertid. Att hålla på sina emotioner verkar då som                

ett tillvägagångssätt för att inte skämma ut sig själv inför andra (Fineman 2003). Vilken              

mening emotionerna har för en individ kan inte förstås utifrån emotionerna i sig, utan förstås               

genom det kulturella då emotioner är kopplade till individers personliga, sociala och            

kommunikativa förutsättningar (Fineman 2003). Fineman (2003) beskriver att synsättet inte          

ser oss som fastlåsta i varken våra tidigare erfarenheter, trauman eller den evolutionära             

processen. Synsättet lyfter fram tre element som ska bidra till en “social konstruktion” av              

känslor (Fineman 2003). De är: Inverkan av de erfarenheter vi har kulturellt samt de              

förväntningar vi har på vårt sociala vardagsliv, Känslornas roller och manus och Tolkning             

och språk. I analysen av vår empiri har vi funnit kopplingar till de första två elementen. 

● Inverkan av de erfarenheter vi har kulturellt samt de förväntningar vi har på vårt              

sociala vardagsliv  

Detta elementet syftar på att vi, utifrån vilken kultur vi kommer ifrån, innehar olika syn på                

vilka känslor som är adekvata eller inte. Som individer har vi blivit internaliserade och              

socialiserade till att förhålla oss till våra känslor på ett specifikt sätt. Vår personliga bakgrund               

formar vårt förhållningssätt när det gäller bemötandet av våra egna och andras emotioner och              

känslor. Dessa socialiserade känslor präglar även vilka känslor som vi förväntas att känna i              

särskilda sammanhang (Fineman 2003). Sammanfattningsvis innebär detta att vi utifrån vårt           

kulturella arv och de sociala referensramar lär oss att specifika handlingar/situationer           
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frambringar vissa givna känslor (Fineman 2003). 

 

● Känslornas roller och manus 

Det andra elementet behandlar olika kategorier av exempelvis yrken. Olika yrken har            

specifika manus/script, riktlinjer, för vilka känslor som är tillåtna. För att tydliggöra detta kan              

vi exempelvis relatera detta till yrkeskategorier och kollegor. Det finns vissa “känsloscript”            

för hur känslor bör visas kollegor emellan. Scriptet ligger till grund för vad som anses               

acceptabelt eller inte. Det är också det som bestämmer på vilket sätt vi talar om våra känslor                 

utifrån de sociala regler som existerar där känslorna upplevs (Fineman 2003). Känsloscript            

reglerar hur vi visar våra känslor privat och på jobbet. Det ligger till grund för vår status, vårt                  

jobb och de roller vi spelar i olika sammanhang. Känsloscript kan även hjälpa oss i               

sammanhang och situationer där vi inte trivs och används på så sätt att vi spelar roller för att                  

inte visa vad vi faktiskt känner eller för den delen inte “känna det vi faktiskt visar för andra “                   

(Fineman 2003). Att tolka känsloyttringar berör de känsloregler som är accepterade i en             

aktuell situation eller händelse. Känsloyttringar som exempel leenden, tårar, nickningar kan           

variera i sin känslomässiga betydelse inom en kultur. Känslor som skam och förlägenhet, i sin               

tur, hjälper oss att läsa av, kontrollera och anpassa oss till vedertagna sociala känslor vilka               

kan ses som sociala överenskommelser  (Fineman 2003). 

 

Dessa överenskommelser styr hur vi uttrycker känslor till en viss “publik” ( Fineman             

2003). Genom våra känslor får vi hjälp med att bibehålla relationer, visa på vår tillhörighet i                

ett sammanhang, styrka vår status privat samt på arbetsplatsen (Fineman 2003). Känslorna            

hjälper oss även att finna vår plats privat och på jobbet, genom att hjälpa oss bibehålla                

relationer och att veta när det är accepterat att visa känslor såsom till exempel ilska, kärlek                

eller rädsla ( Fineman 2003).  

3.2.2 Känslor som tidiga erfarenheter 
Synsättet Känslor som tidiga erfarenheter, handlar om att de känslor vi känner idag har              

formats av tidigare erfarenheter och upplevelser. Dock kan dessa erfarenheter, som vi            

återupplever, vara så väl dolda och vilande i vårt undermedvetna att vi inte alltid förstår dess                

ursprung (Fineman 2003). De tre starkaste avtrycken handlar exempelvis om vad det är som              
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formar oss på ett personligt och känslomässigt plan vilket är det faktum att vi alla på olika vis                  

är fångar av vår dåtid, vår historia och våra tidigare relationer (Fineman 2003).  

Vidare kan individer bära med sig traumatiska upplevelser som de försöker förtränga            

och glömma bort. Upplevelser som omedvetet eller medvetet formar en individs personlighet            

och emotioner då de lämnar känslomässiga sår. Det sista avtrycket berör det faktum att              

förträngda känslor inte försvinner utan omformas och har en påverkan på vårt dagliga liv              

idag (Fineman 2003). 

3.3 INTERAKTIONSRITUALER  

Genom livet konfronteras vi ständigt av nya interaktioner i en kontinuerlig kedja,            

vilka genererar i nya erfarenheter som en pågående socialisering. (Collins 2004). Collins            

(2004) ser på interaktionsritualer som något som i första hand kan förklaras utifrån den              

aktuella situationen och inte på individerna inledningsvis. Han utgår från ett mikrosociologisk            

perspektiv och syftar på att det är utifrån de små beståndsdelarna i den sociala vardagen som                

vi kan vinna förståelse för helheten av de mänskliga interaktionerna  (Collins 2004).  

Inom den rituella interaktionsteorin finns två olika ritualer som kan studeras, de            

formella och de naturliga ritualerna (Lundberg 2013; Collins 2004). De formella ritualerna            

utmärks av att de har ett visst mönster som de följer, ett mönster som i förväg är fastslaget.                  

De som deltar i dessa ritualer är oftast införstådda med dess kontext och vilka regler som bör                 

efterföljas (Lundberg 2013; Collins 2004). De naturliga ritualerna skiljer sig från de formella             

då de uppstår mer spontant och utan en regelbok att följa. På så vis skulle det kunna antas att                   

det finns oändliga ritualer som anses som naturliga, dock har både de formella och naturliga               

ritualerna fyra kriterier att förhålla sig till för att dessa ritualer skall betraktas just som ritualer                

(Lundberg 2013; Collins 2004; Dahlgren & Starrin 2004).  

Det första kriteriet ser till deltagarna som ingår i ritualen. För att en ritual skall               

betraktas som en ritual krävs att ett minimum av två personer skall vara belägna på en och                 

samma plats så att de genom sin fysiska närvaro påverkar varandra genom sin kroppslig              

närvaro (Lundberg 2013; Collins 2004; Dahlgren & Starrin 2004). Det andra kriteriet berör             

det faktum att det måste finnas en avgränsning mellan den egna gruppen av individer som               

deltar och de som individer som inte deltar i ritualen. Det skall på så vis kunna urskiljas vem                  
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som är medverkande i ritualen och inte (Lundberg 2013 Collins 2004). Vidare för att fortsätta               

med det tredje kriteriet så ska de individer som är inkluderade i ritualen ha ett gemensamt                

fokus på vilken deras uppmärksamhet är riktad och att detta kommuniceras sinsemellan så att              

alla blir medvetna om det gemensamma fokuset (Collins 2004). Detta kan ske antingen             

genom att deltagarna fokuserar på ett fysiskt objekt, alternativt på en gemensam aktivitet.             

Detta fokus bidrar till att deltagarna blir medvetna om varandra och att de tenderar att bilda                

en grupp (Lundberg 2013; Collins 2004). Det sista kriteriet, det fjärde, berör deltagarnas             

ömsesidiga sinnestillstånd alternativt en delad upplevelse (Lundberg 2013; Collins 2004).  

Som ett resultat av att dessa fyra kriterier uppfylls, vilket visar på en lyckad              

interaktionsritual, så alstras en kollektiv upprymdhet (Lundberg 2013). De fyra kriterierna           

kompletterar och förstärker varandra i denna kollektiva upprymdhet. Vad innebär det då att             

en interaktionsritual blir lyckad? Den kollektiva upprymdheten resulterar i fyra olika           

scenarion: 

● Personerna i ritualen uppfattar en förnimmelse av tillhörighet eller solidaritet          

gentemot gruppen. 

● Medlemmarna av gruppen upplever ett tillskott av emotionell energi vilket visas           

genom eufori och känslor av förtroende till övriga medlemmar. Vidare kan en styrka,             

entusiasm och handlingskraft infinna sig (Collins 2004). 

● Som ett bevis för gruppens existens kommer det finnas vissa symboler, tecken m.m.             

som deltagarna bemöter respektfullt då dessa skall skyddas mot hot utifrån. Vid fysisk             

frånvaro från aktuell gruppkonstellation infinner sig en fortsatt känsla av delaktighet. 

● Deltagarna har inom gruppen utvecklat starka kopplingar mellan varandra som gör att            

de vill förhålla sig lojala och respektera gruppen och dess symboler för att skydda              

både de starka banden och sammanhållningen inom gruppen (Collins 2004). 

 

Interaktionsritualer kan framkalla både positiva och negativa emotioner. I en lyckad           

interaktionsritual, har emotioner en benägenhet att spridas mellan deltagare. Detta utifrån           

resultatet av ett gemensamt fokus och medvetenheten om de andra deltagarnas närvaro            

(Collins 2004). Det gemensamma fokuset och den delade sinnesstämningen i ritualen är            

några av de viktigaste ingredienserna i en interaktionsritual då dessa två ingredienser ökar             
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intensiteten och upplevelsen av emotionell energi (Collins 2004). Om en emotion upplevs            

som dominerande, har denna starka emotion en tendens till att utklassa de andra emotionerna              

i en aktuell ritual. Individer tenderar att dras till de ritualer som har mest emotionell laddning,                

övriga ritualer anses ointressanta och/eller uppmärksammas inte (Collins 2004). Vilket kan           

härledas till att de lyckade interaktionsritualerna frambringar känslor av samhörighet,          

symbolism/symbolisk innebörd och solidaritet (Collins 2004). Collins (2004) menar att          

emotionell energi är det långsiktiga resultatet av dessa känslor hos en lyckad ritual.  

3.3.1 Emotionell energi  

Som vi varit inne på så är det i samband med en interaktionsritual som emotionell               

energi kan uppstå. Collins (2004) argumenterar för att det även finns andra emotioner som              

kan uppstå inom interaktionsritualer, exempelvis sorg, dock talar Collins (2004) om sorg som             

en övergående känsla. Känslor som uppstår i en lyckad interaktionsritual kan vara spiritualitet             

och välvilja där en ihållande känsla av samhörighet och solidaritet uppstår mellan de             

individer som är inblandade i ritualen. Resultatet som frambringas ur detta är just den              

emotionella energin (Collins 2004; Dahlgren & Starrin 2004). 

Emotionell energi kan uttryckas på olika vis beroende på situation, likaså kan styrkan             

av den emotionella energin variera från kraftig till svag i sin styrka. Känslorna som upplevs               

vid en kraftig upplevelse av emotionell energi är exempelvis förtjusning, hängivenhet och            

självförtroende. Den positiva upplevelsen och känslorna som den starka emotionella energin           

väcker hos en individ, medför att individer söker sig till denna typ av interaktioner. Strävan               

efter att bli en del av denna starka emotionella energi gör att individer upplever en större                

samarbetsvilja och samspel med andra individer som ett utbyte gentemot emotionell energi. I             

interaktionen där en stark emotionell energi upplevs, förs positiviteten över mellan deltagarna            

(Collins 2004; Dahlgren & Starrin 2004). Motsatt till den starka upplevelsen av emotionell             

energi finner vi den svaga och låga emotionella energin. Där den emotionella energin             

dräneras upplevs istället en negativ självkänsla, vemod och ett icke befintligt engagemang.            

Här vill vi inte delta i gruppen då vi istället dräneras på energi av interaktionen (Collins                

2004).  

Emotionell energi kan fungera på ett ett kontrollerat sätt. Med kontrollerande menar            

Collins (2004) att det hjälper individen att förhålla sig till vad som är rätt och fel, moraliskt                 
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och omoraliskt. Vid låg emotionell energi agerar individen osäkert och ifrågasättande och vid             

hög emotionell energi blir resultat för individen att hen känner sig betydelsefull och välvillig.              

Upplevelsen av såväl solidaritet och moralisk solidaritet gör att individen även finner ett             

fokus och en respekt kring de symboler som existerar inom gruppen. Respekt gentemot             

symbolerna är här önskvärd och brist på respekt, att bryta med ritualen, ses med kritiska               

ögon. I dess extrema form kan här ske uteslutning av aktuella individer (Collins 2004). 

Hela vårt liv är en serie av interaktioner och vissa interaktioner bidrar mer än andra               

till att emotionell energi uppstår. Vi söker oss till vissa och undviker andra för att uppleva                

respektive undvika den emotionella energin som den aktuella interaktionen genererar i.  

Vi upplever den emotionella energin både mentalt och kroppsligt men här förklarar Dahlgren             

och Starrin (2004) att den lagrade formen av emotionell energi inte är någon energi i dess                

faktiska betydelse utan den har snarare en kognitiv dimension. Denna dimension bygger på             

en förväntan. En förväntan som individen har inför ett samspel med en specifik grupp eller               

inför situationer som för individen har en speciell betydelse. Dessa förväntningar agerar            

kognitivt förmodligen via det undermedvetna och gör att personer reagerar på t ex symboler              

som tänder en önskan till en social handling. Här handlar det om att finna ett samspel men en                  

annan person - “att ta dennes roll”. Interaktionerna önskas här fortsätta och förväntan finns på               

att fortsätta bygga på den emotionella styrkan vilket en lyckad interaktionsritual kan ge             

(Dahlgren & Starrin 2004). 
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4. METOD  
I denna uppsats har vårt syfte varit att undersöka hur individer upplever dans och hur               

individen upplever att dansen i förlängningen kan komma att påverka det egna arbetet och              

arbetsdagen. För att undersöka detta har vi vid sex olika tillfällen infört en morgonrutin med               

dans på en företagspark i Karlstad. Givet syftet av att vinna förståelse av den individuella               

upplevelsen har vi valt att utgå ifrån en kvalitativ forskningsdesign.  

Vi har delat upp metoddelen i fyra rubriker med underrubriker. Inledningsvis i            

metodavsnittet presenteras studiens design därefter datainsamling, dataanalys och slutligen         

för vi en trovärdighetsdiskussion. 

4.1 STUDIENS DESIGN 

Vi har valt att utgå ifrån en kvalitativ forskningsdesign, då vi ansåg att denna ansats                

passade bäst för att få fram olika deltagares individuella upplevelser av dansaktiviteten. Då vi              

inte strävat efter att generalisera de resultat vi funnit i vår analys, utan istället finna en djupare                 

förståelse för dansens betydelse, ansåg vi inte att den kvantitativa forskningsdesignen skulle            

gynna vårt syfte.  

Den kvalitativa forskningsdesignen grundar sig på hermeneutiken, vilken förespråkar         

att kunskapen nås då vi som undersökare försöker sätta oss in i samt förstå studieobjektets               

egna livsvärld (Rosengren & Arvidson 2002). För hermeneutiken är tolkning och förståelse            

två centrala komponenter, som finns med under arbetsprocessen (Rosengren & Arvidson           

2002). Den hermeneutiska cirkeln innefattar den process som går mellan delarna och helheten             

av det vetenskapliga materialet (Kvale & Brinkmann 2014). Det är genom att forskaren får              

förståelse för och tolkar delarna av ett fenomen som en förståelse av helheten kan växa fram,                

vilket är grundtanken med den hermeneutiska cirkeln. Genom att i datainsamlingen använda            

sig av olika metoder som intervjuer och observation samt den inlästa kunskapen, så kan de               

ses som delar till att förstå helheten (Aspers 2011). De olika delarna relateras till varandra               

och den helhet de är en del av varav en form av cirkularitet skapas. Processen går emellan,                 

fram och tillbaka, vilket ger möjlighet till att förstå och finna en djupare mening i materialet                

(Kvale & Brinkmann 2014). Detta är ett av flera riktlinjer att förhålla sig till för att ta sig an                   

den hermeneutiska cirkeln på bästa sätt. Den text som berörs skall försökas förstås utifrån sig               
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själv, utifrån sitt tema och sin inramning (Kvale & Brinkmann 2014) 

Tolkningen har funnits med oss under hela arbetsprocessen och initierades redan i            

mötet mellan oss och våra intervjuobjekt, då vi som intervjuare fick en möjlighet att vinna en                

större förståelse för deltagarna och deras upplevelse av dans som fenomen (Kvale 1997). En              

annan del av tolkningen och förståelsen skedde under transkribering av materialet och sen             

vidare in i analysen. Ett moment där vi som undersöker, försöker granska materialet från en               

objektiv synvinkel för att ringa in individens subjektiva upplevelse (Kvale 1997). 

För att få en struktur i vår studie var det relevant att besvara frågorna vad, varför och                 

hur. Vad - ville vi undersöka, Varför - ville vi undersöka detta och Hur - skulle vi undersöka                  

fenomenet (Kvale & Brinkmann 2014). För att få svar på frågan vad måste studiens syfte               

klargöras. Vi valde att fokusera på individers upplevelse av dansen och hur den i längden kan                

påverka hur individer upplever den egna  arbetsdagen och arbetssituationen. 

Frågan varför syftar på vad det finns för betydelse av att undersöka detta ämne (Kvale               

& Brinkmann 2014). Genom att läsa in oss på tidigare forskning skapade vi en förkunskap               

om dans och dess påverkan i olika sammanhang. Vidare tog vi del av tidigare litteratur och                

studieerfarenhet i respektive ämne, sociologi och socialpsykologi, samt fördjupade oss i           

aktuell forskning. På detta sätt ramade vi in och utökade vår kunskap i det aktuella ämnet. 

Till sist skall frågan hur besvaras, vilket syftar på den metod vi valt att använda oss av                 

för att få fram vår empiri och som är mest lämplig för studiens syfte (Kvale & Brinkmann                 

2014). I vår studie fann vi den kvalitativa forskningsdesignen lämplig för det syfte vi valde.  

4.2. DATAINSAMLING 

4.2.1 En beskrivning av dansprojektet 

Inför vår undersökning kom vi i kontakt med en danslärare i Karlstad kommun, som              

var intresserad av undersöka vilken inverkan dans har på individen, individens arbete och             

arbetsdag. Det centrala i danslärarens förfrågan var att undersöka upplevelsen och dansens            

inverkan på individer. Dansläraren, hädanefter omnämnd som Miranda, hade ett intresse av            

att undersöka dans kopplat till en företagsorganisation. Då vi, författarna, själva har utövat             

dans och har en viss förförståelse av vad dans kan tillföra en individ fann vi denna möjlighet                 

mycket intressant. 
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Vi har tillsammans med Miranda, infört en morgonrutin med dans på en företagspark             

inom Karlstadsområdet. Vi har medvetet valt att lägga dansen som en morgonrutin av två              

anledningar. 1. För att kunna se om dansen har haft någon effekt på arbetsdagen. 2. För att                 

flertalet av de anställda är egenföretagare, vilket innebär en hög arbetsbelastning, varpå det             

skulle kunna vara svårare för dem att delta mitt på dagen.  

De danser som utövades var flamenco och salsa, båda danserna kan dansas som en              

individuell dans eller som en pardans. Flamencon lärdes vid dessa tillfällen ut individuellt             

med en grund i enklare övningar medan salsan lärdes ut både individuellt och parvis. Att vi                

valde dessa dansformer, var orsakat av att det var de dansformer Miranda undervisar. 

Deltagandet i dansaktiviteten har varit frivilligt och erbjudits till anställda på denna            

företagspark. För att göra dansen tillgänglig för alla, har dansaktiviteten genomförts vid            

lunchrummet, en öppen och central plats på företagsparken.  

För att upplysa och informera om vår studie och denna dansaktivitet har vi använt oss               

av anslagstavlor i form av upphängda lappar, genom sociala medier inom en intern             

Facebookgrupp tillhörande företagsparken samt genom att Miranda, som har sitt egna företag            

baserat på denna företagspark, har gått runt och spridit informationen. Totalt har vi erbjudit              

sex tillfällen med dansaktivitet, varje tillfälle har pågått cirka tjugo minuter.  

 

4.2.2 Urval 
Då det kommer till vårt urval i denna studie, har vi stött på olika svårigheter.               

Dansaktiviteten i sig lockade inte lika många deltagare som vi först fått indikation om, vilket               

inledningsvis gjorde det svårare att få tillräcklig med respondenter till att delta i en intervju.               

Vår ambition var att försöka få totalt 8 personer som respondenter. I letandet efter              

respondenter hade vi två kriterier som vi förhöll oss till; det första att de arbetade på                

företagsparken och det andra att de deltagit i vår dansaktivitet. För att få respondenter till vår                

studie har vi gjort på följande vis. 

Vid det första tillfället av dansaktiviteten, närvarade vi för att presentera oss för             

deltagarna och för att dela ut vårt missivbrev. I missivbrevet upplyste vi om studiens syfte,               

dess tillvägagångssätt samt en kortare presentation av oss som personer samt vilka            

ämnesområden vi studerar. Detta för att deltagarna skulle få en första kontakt och information              

om studien. För att nå dem som deltog i dansaktiviteten, ombads deltagarna att skriva upp sig                
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på en maillista. Utifrån denna kunde vi, efter sista danstillfället, återkoppla till deltagarna för              

intresseanmälningar till intervjuer.  

Då deltagarantalet på dansen var lågt, fick vi dock en begränsad respons av             

intresseanmälningar. Vi fann att informationen, i vårt mailutskick, varit alltför allmän i sin             

utformning och valde därför att skicka ytterligare ett gemensamt mail, med mer utförlig             

information. Detta resulterade i fler anmälningar och bokningar av intervjutillfällen men           

fortfarande fattades intervjupersoner. Kriterierna som vi har kunnat ställa på deltagarna i vår             

urvalsram har varit begränsad orsakat av det låga antalet deltagare. Ett minimum har varit att               

de vi intervjuat har deltagit i dansaktiviteten vid minst ett tillfälle. Hade vi ställt ett krav på att                  

deltagarna skulle medverkat vid X antal gånger så hade vi knappt fått empiriskt underlag för               

en studie.  

På företagsparken passerar många individer som samarbetar med olika företag på           

företagsparken och vid ett tillfälle deltog även utomstående anställda i aktiviteten. Då vi             

fortsatt kände att vår empiri behövdes stärkas, fick vi tipset att kontakta dessa personer för en                

förfrågan om intervju, även detta genom mail. På så vis fick vi även perspektiv från               

utomstående anställda. Vi har ställt oss kritiska till hur detta utomstående perspektiv har             

kommit att påverka vår empiri, då förutsättningarna för de utomstående anställdas har varit             

skilt från de som arbetar på företagsparken. Vi har dock gjort ett medvetet val att behålla                

detta perspektiv, då vi anser att denna skillnad varit minimal. De perspektiv som påverkats i               

empirin är de frågorna som berört förväntningarna inför dansaktiviteten.  

När det kommer till val av arbetsplats att genomföra studien på kan detta ses som en                

form av bekvämlighetsurval (Trost 2010). Då tiden var knapp för att genomföra studien på,              

har vi tagit den företagspark som fanns tillgänglig genom Miranda. Under andra            

förutsättningar, hade det varit intressant att studera en annan arbetsplats där även Miranda             

hade varit utomstående för de anställda.  

Det vi har kunnat urskilja från empirin är att de som medverkat i en intervju, har alla                 

haft en positiv inställning till dansen från början. Detta gör att vår empiri kanske endast               

speglar en aspekt av denna dansaktivitet, nämligen de individer som har en positiv inställning              

till dans. Denna aspekt har vi haft i åtanke när vi suttit och analyserat vår empiri, och på så                   

vis försökt att granska vårt material med ett kritiskt och objektivt öga. 
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Totalt består vårt urval av åtta personer, fyra kvinnor och fyra män.            

Intervjupersonerna kommer presenteras mer ingående under rubriken presentation av         

respondenter. 

4.2.3 Kvalitativa intervjuer  
Som vi nämnt ovan har vi inte strävat efter att generalisera våra resultat utan istället               

försöka sätta oss in i och få en förståelse av dansens inverkan. Givet detta har vi valt att                  

använda oss utav kvalitativa intervjuer som insamlingsmetod.  

Fördelarna med kvalitativa intervjuer är att de oftast inte är strukturerade efter fasta             

frågeformulär, utan utifrån teman vilket gör att intervjuaren lämnas utrymme att anpassa            

ordningsföljden på frågorna utefter intervjupersonens svar . Detta upplägg kan öppna upp för             

att forskaren får en vidare kunskap och förståelse av det fenomen som undersöks             

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). 

En viss struktur har funnits i samtalet då vi skapat olika teman i vår intervjuguide som                

vi under intervjun velat beröra, för att få svar på våra forskningsfrågor, dock har vi låtit den                 

som blivit intervjuad styra samtalet och dess riktning genom att anpassa följden av frågorna              

efter intervjuarens svar. Aspers (2007) skriver att det är ‘samtalets logik’ som är kärnan till               

den tematiska intervjun, något som skapas i ett samspel mellan intervjupersonen och forskare.             

Detta samspel kan leda till att intervjupersonen känner sig mer bekväm i intervjusituationen             

och delar med sig av mer information (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015).  

Genom en tematiserad intervju, vars struktur liknar ett vardagligt samtal, har vi velat             

komma åt empiri som utgår ifrån intervjupersonens perspektiv och upplevelser kring den            

aktuella dansaktiviteten och dess inverkan (Kvale & Brinkmann 2014; Aspers 2007).  

4.2.4 Intervjuguide  
Under våra intervjuer har vi utgått ifrån en tematiserad intervjuguide (Kvale &            

Brinkmann 2014). För att svara på våra frågeställningar var det viktigt för oss konstruera en               

intervjuguide med teman som kunde hjälpa oss att fånga upp de subjektiva upplevelserna av              

dansaktiviteten samt få förståelse för hur respondenterna upplevde sin arbetsdag före och            

efter dansaktiviteten, för att se om det fanns en upplevd skillnad. Detta resulterade i en               

intervjuguide innehållande sju olika teman (bilaga 2), vilka var följande; Bakgrund,           
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Arbetsdagen, Dansaktiviteten, Före, Under, Efter samt Avslutning. 

Under rubriken Bakgrund ville vi fånga individens ålder, tidigare danserfarenhet samt            

individens ansvarsområde på arbetet. Under rubriken Arbetsdagen var det viktigt för oss att             

rama in en typisk arbetsdag, då vårt syfte var att undersöka om dansen eventuellt hade               

inverkan på individen upplevelse av sin arbetsdag. På liknande sätt valde vi temat             

Dansaktivitet för att fånga individernas relation och erfarenhet till dans innan vår            

dansaktivitet. Vidare för att förstå individernas upplevelse av danstillfällena så skapade vi            

rubrikerna Före, Under och Efter. Till vår hjälp, konstruerade vi förslag på frågor under              

respektive tema som en vägledning i intervjusamtalet.  

Efter den första intervjun upplevde vi att många av våra frågor gick in i varandra. För                

att få en bättre flyt, större tydlighet samt en mer innehållsrik empiri valde vi att omarbeta vår                 

intervjuguide. Vissa av frågorna var samma som tidigare, men vi omarbetade strukturen och             

tog bort och la till vissa frågor för att få en tydligare och bättre inramning.  

Den omarbetade intervjuguiden (bilaga nr 3), utgick istället från fem olika teman            

vilka blev följande: Bakgrund, Arbetsdagen, Dansaktiviteten, Interaktionen och Avslutning.         

Under temat Dansaktivitet samlade vi och reducerade frågorna som tidigare funnits under            

Före, Under och Efter. Under det nya temat Interaktion fokuserade vi på deltagarnas             

upplevelse av varandra och gruppen som helhet. Den nya guiden medförde att vi fick en mer                

innehållsrik empiri.  

4.2.5 Genomförandet av intervjuer 
Totalt har vi genomfört åtta intervjuer, där vi har haft huvudansvaret för fyra             

intervjuer var. Tre av dessa åtta intervjuer har vi genomfört själva utan varandra, då              

ombokningar och tidsaspekten har varit inverkande faktorer. 

Vid intervjuer finns det ett maktperspektiv som bör tas i beaktning. I en intervju läggs               

mycket fokus på den som blir intervjuad och det kan uppstå en känsla av ojämn               

maktfördelning mellan intervjupersonen och intervjuaren (Kvale 1997). Detta var en orsak till            

att vi inledningsvis planerade att genomföra alla intervjuerna på tu man hand, det vill säga               

endast vara en intervjuare vid varje tillfälle. En ståndpunkt som kom att förändras vid              

eftertanke. Fördelarna med att vara två som deltar vid intervjutillfället är att den ena personen               

kan uppfatta aspekter som den andra personen inte tänkt på, därför valde vi att genomföra               
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intervjuerna tillsammans så långt det var möjligt (Trost 2010). 

För att undkomma problematiken med att avbryta varandra vid de gemensamma           

intervjuerna, genomförde vi dem på så vis att den ena personen hade huvudansvaret för den               

aktuella intervjun, medan den andra personen vid detta tillfället blev passiv som ‘bisittare’.             

‘Bisittaren’ har deltagit genom att ställa följdfrågor, påminna om bortglömda aspekter/frågor           

samt genom att anteckna det som sades och gjordes i den aktuella intervjun. 

Då vi inte är vana intervjuare, har detta tillvägagångssätt varit mycket lärorikt. Som             

ovana intervjuare har mycket fokus legat på de nästkommande frågorna, vilket har lett till att               

viktiga aspekter inte alltid fångats upp av den som haft huvudansvaret. Dessa aspekter har              

istället fångats upp av den person som haft rollen som ‘bisittare’. Att växla mellan att ha                

huvudansvaret och att vara ‘bisittare’ har skänkt oss en lärdom och gett oss en större               

förståelse om vad som fungerar och inte i olika intervjusituationer. 

Detta har gett oss en säkerhet och lärdom om hur vi själva kan utvecklas som               

intervjuare, vilket har hjälpt oss vid de intervjuerna som vi genomförde enskilt. Ju fler              

intervjuer vi gjorde desto säkrare blev vi i vår intervjuguide, på detta vis blev vi inte så                 

fixerade vid den, utan istället kunde vara mer närvarande i samtalet. Detta visade sig vara ett                

mycket produktivt sätt för både vår empiri och vårt eget lärande.  

Då flertalet av av våra respondenter arbetar som egna företagare med hög            

arbetsbelastning, har intervjuerna genomförts i enskilda rum på företagsparken där          

respondenterna arbetar. Våra respondenter har erbjudits en alternativ plats för intervju skiljt            

från företagsparken, detta för att värna om deltagarnas konfidentialitet. Respondenterna har           

dock själva valt att få bli intervjuade i en lokal på arbetsplatsen.  

Valet av lokal kan medföra både fördelar och konsekvenser. De positiva aspekterna i             

valet av lokal, har varit att intervjuerna inte blivit för tidskrävande för respondenterna, då de               

inte behövt förflytta sig från sitt arbete. Att förhålla oss flexibla till tid och plats, inför                

intervju, har varit viktigt för oss just för att underlätta för våra respondenter. De mindre bra                

aspekterna har berört den eventuella svårigheten att bevara anonymiteten av våra           

respondenter. Som utomstående på företagsparken har vår närvaro uppmärksammats och i           

vissa fall blivit utmärkande, då vi blivit de ‘nya’ på arenan företagsparken. Detta är något               

som vi diskuterat kring samt vägt för- och nackdelar emot varandra. Det komplexa med att               
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genomföra intervjuerna på den egna arbetsplatsen är att det kan bli avslöjande för de              

respondenter som deltagit i projektet. Genom att ha genomfört intervjuerna i enskilda,            

stängda rum har vi på detta vis försökt bevara deltagarnas anonymitet.  

Under intervjuerna har vi valt att använda oss av ljudupptagning, för att kunna återge              

intervjupersonernas perspektiv så precist som möjligt och detta är något som skett i samtycke              

med intervjupersonerna. Det finns både för- och nackdelar med att använda sig utav en              

ljudupptagare. Dess fördelar är att vi som intervjuare kan återge intervjun ordagrant men även              

att uppfatta nya aspekter av empirin genom ljudinspelningen, som vi tidigare missat (Trost             

2010). Trost (2010) påpekar, att ljudupptagare kan utveckla den egna intervjutekniken och            

hjälpa intervjuaren att minnas nyanser i tonlägen hos intervjupersonerna. Det var delvis            

genom ljudupptagning som vi insåg att den första intervjuguiden inte var optimal för vår              

datainsamling, vilket ledde till att vi omarbetade den till en ny. Det som är negativt med                

ljudinspelning är att det kan medföra obehag eller uppfattas som obekvämt av den som              

intervjuas (Trost 2010). Det kan också hända att intervjupersonen får en viss fasad inför              

intervjuaren, dock är detta något som kan ske i intervjusituationen i sig, vare sig det finns en                 

ljudupptagning eller inte (Trost 2010). Generellt har vi inte sett någon större förändring hos              

personerna när inspelningen varit på respektive av, om detta är vår subjektiva upplevelse av              

situationen eller om det är den faktiska verkligheten är svårt att veta. En fundering som               

funnits med oss har dock varit följande; de vi intervjuat är mestadels egenföretagare och              

därav vana att möta nya människor, prata om sig själva och ta för sig i liknande situationer,                 

vilket kan innebära att en fasad funnits där utan vår vetskap.  

För att utveckla oss själva som intervjuare, har vi valt att transkribera intervjuerna tätt              

inpå det att vi genomfört dem. Detta har gett oss lärdom i hur vi agerat under intervjuerna och                  

på så vi haft en möjlighet att utvärdera vad som kunnat förbättras inför nästkommande              

intervju.  

4.2.6 Deltagande observationer 
För att få ytterligare en dimension till vår empiri deltog vi själva i dansen som               

deltagande observatörer. I en observation är det främst två frågor som skall besvaras, dels              

frågan om vad som skall observeras, dels frågan om hur observationen skall genomföras             

(Rosengren & Arvidson 2002). Frågan vad innefattar vilken social situation samt vilken            
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grupp och individer som är intressanta för observationen, frågan hur refererar till vilket             

tillvägagångssätt observationen skall genomföras på (Rosengren & Arvidson 2002). 

I vår studie observerade vi deltagarna under själva dansaktiviteten. Bland annat           

intresserade vi oss för kroppsspråk, ansiktsmimik samt hur deltagarna talade med varandra            

före, under och efter dansaktiviteten. Vårt fokus låg även på att observera hur de deltagande               

reagerade och agerade rent fysiskt och gentemot varandra, dansläraren och musiken. Vi valde             

även att observera övriga personer som befann sig i närheten eller passerade danslektionen,             

då dansen hölls på en öppen plats på företagsparken. Vi har inte utgått ifrån specifika koder,                

utan gått in i observationen med en öppenhet och flexibilitet. Detta medför att vår observation               

haft en låg standardiserings- och struktureringsnivå (Rosengren & Arvidson 2002). 

Vid deltagande observationer är det viktigt att få ett godkännande av gruppen, i vissa              

fall räcker det med ett godkännande av ledaren enligt Patel & Davidson (2003) vilket vi fått                

av Miranda i detta fall. I samband med det första danstillfället, då vi även överlämnade vårt                

missivbrev, informerades deltagarna om att vi skulle delta vid ett antal tillfällen som             

deltagande observatörer vilket godkändes av närvarande deltagare.  

Som deltagande observatör är det viktigt att bli en del av gruppen (Patel & Davidson               

2003; Aspers 2011). Lalander (2015) talar om relevansen om ‘tillträdet till fältet’, vilket             

syftar på deltagarnas acceptans av att låta forskarna vistas i studieobjektens vardagsmiljö för             

att få ta del av deltagarnas direkta upplevelser. I vårt fall blev dansläraren Miranda, vår väg in                 

för att vinna en acceptans hos deltagarna. Under observationstillfällena, som totalt blev fyra             

stycken, valde vi att ta en liknande plats som övriga deltagare för att på så sätt smälta in i                   

gruppen. Detta genom att vi aktivt deltog i dansaktiviteten på samma sätt som de övriga               

deltagarna. Deltagandet hjälpte oss att skapa en relation med deltagarna och vi fick på så vis                

tillträde till fältet (Lalander 2015; Aspers 2011).  

Som Aspers (2011) förespråkar skrevs minnesanteckningar ner i direkt anslutning till           

observationstillfället för att inte glömma de egna observationerna, dock i en annan lokal och              

på en annan plats skilt från dansaktiviteten och företagsparken. Observationerna har ingått            

som en del i trianguleringen av empirin för att ge oss ytterligare dimensioner av              

dansaktiviteten (Lalander 2015). Vid utskriften av minnesanteckningarna uppstod tankar och          

funderingar hos oss, kopplat till studien. Dessa anteckningar och tankar har vi sedan använt i               
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samband med analysen av empirin, för att kunna jämföra och dra paralleller mellan             

intervjupersonernas svar och det som vi iakttagit under själva aktiviteten (Aspers 2011). 

4.3 DATAANALYS 

4.3.1 Transkribering 

Syftet med att transkribera intervjuer är att forskaren skall få ett underlag för sin              

analys (Aspers 2007). Transkribering kan ta tid och generera i en stor mängd material då               

intervjuerna skrivs ut i sin helhet (Trost 2010).  

I vår process har vi valt att transkribera intervjuerna kontinuerligt efter varje intervju,             

för att undkomma en alltför stor belastning av den stora mängd empiri vi samlat in. Vi valde                 

att transkribera de intervjuer som vi själva var huvudansvariga för då detta kan ge möjlighet               

för forskaren att se kopplingar och få ideér som kan vara användbara i det fortsatta arbetet                

med analysen (Aspers 2007). Det kan även hjälpa forskaren som genomfört intervjun, att             

höra och minnas detaljer som kan förekommas om någon annan transkriberar intervjun            

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). 

I samband med transkriberingen påbörjade vi en del av analysen av empirin då vi              

redan under transkriberingen såg vissa likheter och skillnader respondenterna emellan          

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). Den påbörjade tolkningen och analysen diskuterades          

och jämfördes oss sinsemellan in i arbetet med kodningen. Totalt har vi transkriberat fyra              

intervjuer var. 

4.3.2 Kodning 
I vår kodning och analys har vi tillämpat abduktion som är ett mellanting mellan              

induktion och deduktion och det bygger på erfarenhet (Trost 2010). Där abduktion används             

tas både tidigare forskning och de egna erfarenheterna i beaktning. Forskaren rör sig mellan              

teori, förförståelse och empiri för att föra arbetet framåt (Patel & Davidson 2003).  

Som Aspers (2007) förmedlar är analysen en process som sker i olika stadier under              

arbetets gång. Redan vid intervjuerna och vid transkriberingen påbörjades en viss analys, då             

vi såg vissa mönster mellan de olika respondenternas svar. Bland annat kunde vi ana områden               

som inställning till dans, svårigheter och dansen som paus i arbetsrutiner. 
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I vårt färdigtranskriberade material valde vi att påbörja analysen genom en öppen            

kodning. I denna process försöker forskaren att anta ett nyfiket och spontant förhållningssätt             

inför sitt material för att finna relevanta perspektiv i empirin (Rennstam & Wästerfors 2015).              

Genom att gå igenom empirin på detta sätt börjar forskaren se kopplingar med olika teman               

som återkommer och ett mönster börjar forma sig i empirin. Empirin reduceras ner i mindre               

delar, och en mer fokuserad kodning har tagit över (Rennstam & Wästerfors  2015).  

Inledningsvis kodade vi all empiri var för sig, för att sedan jämföra och sammanfoga              

våra likheter och även skillnader. Genom att koda var för sig kom vi till en större förståelse                 

för innehållet i materialet eftersom vi var tvungna att diskutera och argumentera för de              

nyckelord vi kommit fram till och varför dessa var mer eller mindre relevanta för oss. Detta                

resulterade i att vi fann nyckelord som glädje, energi, upplevelse, vad gör dansen, ritualen i               

sig, syn på dans och förväntan. Enlig Rennstam & Wästerfors (2015) är det efter sorteringen               

dags att även reducera materialet så att det färdigkodade materialet rättvist representerar den             

totala empirin i studien. På detta sätt ramade vi in de teman och begrepp som vi kände var                  

relevanta och som tydligt representerade vårt grundmaterial (Rennstam & Wästerfors 2015).           

De teman vi inledningsvis skapade var; barriär, arbetsdagen och tiden, interaktionen i sig,             

interaktionsritualerna och emotionell energi, passar det alla, synen på dans och slutligen den             

passiva effekten. För att ytterligare få stringens i materialet har vi använt oss av den andra                

ordningens konstruktion. För att kunna sammanfatta empirins helhet kopplat till teorin           

behöver begreppen reduceras utan att för den del tappa kontakten med deltagarnas            

grundläggande uttalanden och åsikter (Aspers 2011). Genom den andra ordningens          

konstruktion lyfts likheter och olikheter fram ur empirin och sammanfattas. Denna           

sammanfattande konstruktion bygger på den första ordningens konstruktioner som är själva           

startpunkten då den bygger på aktuella aktörers tankar och det som aktörerna tar för givet,               

deras tankekonstruktion i sammanhanget (Aspers 2011). På så sätt skall det material som             

representerar deltagarnas upplevelser och tankar, likheter och olikheter, kopplat till de           

vetenskapliga teorier som använts lyftas fram på ett så tydligt sätt att deltagarna kan känna               

igen sig (Aspers 2011).  

Efter ytterligare analyser genom den fokuserade kodningen och den andra ordningens           

konstruktion, av våra preliminära teman och förfiningar av dessa, fann vi fyra övergripande             
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teman som tydligare representerade vår empiri, vårt reslutat och hade relevans för vår             

frågeställning och syfte. Dessa fyra teman är; inställningen till dans, barriärer, hur dansen             

påverkar individen och dansens sociala betydelse. 

4.4 TROVÄRDIGHETSDISKUSSION 

4.4.1 Trovärdighet och triangulering.  

För att anses som ett trovärdigt arbete behöver en artikel eller vetenskaplig studie             

utformas på ett noggrant och systematiskt sätt, så att läsaren tror på det som beskrivs i arbetet                 

(Svensson & Ahrne 2015). För att visa på vår studies trovärdighet har vi utförligt beskrivit               

hur vi gått tillväga i forskningsprocessen. Vi har även försökt att kontinuerligt diskutera de              

svagheter och styrkor som vi stött på i arbetet (Svensson & Ahrne 2015). 

Det finns tre byggstenar för att stärka en studies trovärdighet; transparens,           

triangulering och återkoppling till fältet (Svensson & Ahrne 2015). I denna studie har vi              

tillämpat de två första. Transparensen som syftar till vårt kritiska förhållningssätt till vår egen              

studie, har tillämpas genom att vi fört en aktiv diskussion oss emellan (Svensson & Ahrne               

2015). Genom att ständigt kontrollera vår studie, kopplat den till vår teori samt ifrågasatt våra               

resultat har vi strävat efter att arbeta fram ett arbete med hög trovärdighet (Kvale &               

Brinkmann 2014). 

Transparens bygger även på att förhålla sig objektiv inför våra respondenter och deras             

åsikter. Tolkningsprocessen är en stor del av kvalitativa studier och vi har varit noga med att                

utelämna subjektiva ståndpunkter för att ha ett öppet förhållningssätt gentemot våra           

respondenter. Även om en viss subjektivitet har funnits med i våra tolkningar, har vi försökt               

att undvika att lägga in våra egna värderingar.  

För att tillämpa trianguleringen har vi använt oss av deltagande observationer. Att            

göra observationer ger oss som forskare en möjlighet att ta del av ytterligare en dimension av                

empirin (Lalander 2015). Som deltagande observatör fick vi en ny aspekt av deltagarnas             

upplevelse, som vi kunde komplettera till vår intervju empiri vilket hjälpt oss att rama in               

studien ytterligare och på så sätt göra den rikare (Svensson & Ahrne 2015). I samband med                

spontana samtal med övriga deltagare valde aktuell observatör medvetet en mer           

tillbakadragen roll för att på så sätt inte föra över egna upplevelser och åsikter på övriga                
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deltagare. För att skapa en god kontakt med deltagarna så valde vi även att ta oss an den                  

deltagande observationen på ett ödmjukt och nyfiket sätt med en en klar tanke om att tillåta                

deltagarna vara i fokus och att vi som författare av studien, tog ett steg tillbaka (Lalander                

2015). 

 

4.4.2 Etiska aspekter  
Vårt urval har bestått att vuxna människor, och för att få samtycke om deltagande har               

det varit viktigt att upplysa och informera om studien. I vårt missivbrev, Bilaga 1, har vi                

upplyst om studiens syfte och tillvägagångsätt. Exemplar av missivbrevet har funnits att tillgå             

via dansläraren, vid de tillfällen vi som observatörer inte varit delaktiga samt som bilaga i               

mailkorrespondens med deltagarna. För att deltagarna skall förstå att det är ett frivilligt             

deltagande har vi börjat varje intervju med information om detta samt att de har möjlighet att                

avbryta sitt deltagande om så önskas. På detta vis har vi erhållit ett informerat samtycke               

(Kvale & Brinkmann  2014). 

För att skydda respondenternas identitet har vi avkodat vårt material och hittat på             

pseudonymer, så även för dansläraren. Vi har även valt att utelämna viss information om              

personerna, då de kan bli för utpekande. Vid citat har vi valt dem som inte är för avslöjande                  

för deltagarna vidare har företagsparken har refererats till som just företagsparken för att på              

bästa sätt bibehålla dess konfidentialitet. Detta för att följa det konfidentialitetskrav och            

nyttjandekravet som finns i de forskningsetiska reglerna (Kvale & Brinkmann 2014).  

Till sist kommer vi till vår roll som forskare. Det är genom oss som författare som                

kunskapen erhålls -vi bidrar till studiens vetenskapliga kvalitet genom att visa integritet och             

på ett ansvarsfullt och moraliskt sätt ta oss an samtliga delar av forskningsprocessen (Kvale              

& Brinkmann 2014). Att ta sig an processen med integritet och på ett respektfullt sätt är något                 

som vi värderar högt och vår förhoppning är att vi har utfört detta arbete på bästa sätt i alla                   

dess skeenden. 

Genom att delta i studien som deltagande observatör har vi öppet visat vår närvaro              

och sålunda undvikit det etiska dilemmat som en okänd observatör kan få där deltagarnas              

integritet kan bli ifrågasatt då inget samtycke har givits. I ett sådant fall kan det uppstå frågor                 

kring den information som framkommit under observationen och om den på något sätt kan              

göra skada. I vårt fall är deltagarna informerade om att de blir observerade under danstillfället               
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(Patel & Davidson 2003). 

Ytterligare en aspekt som vi förhållit oss till är vår förförståelse kring dansen då vi               

båda har tidigare erfarenheter av just dans. För att bredda vår förförståelse och göra den mer                

teoretisk har vi tagit del av litteratur och forskning kring dans. Detta för att på alla sätt uppnå                  

en mer forskningsrelaterad förförståelse och därmed utgå från den i vårt arbete med vår              

samlade empiri (Asper 2013). Vi har personliga upplevelser av vad dans kan ge på ett               

personligt plan. Som sådan finns risk för ´tillskrivande´ dvs vi ger själva mening till empirin               

vilket är ett etisk problem (Asper 2013). För att undgå detta har vårt fokus helt varit inriktat                 

på att betrakta deltagarnas uttryckliga mening. Vi har även fört diskussioner sinsemellan            

kring vad vi tar för givet i våra upplevelser kring dans (Asper 2013) och på så sätt kunnat                  

särskilja våra upplevelser gentemot respondenternas. En viss förförståelse är dock nödvändig           

för både förståelse och tolkning av empirin (Asper 2013). 
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5. RESULTAT & ANALYS 
Analysen av vår empiri har varit omfångsrik och informativ då våra respondenter har             

haft många intressanta tankar om hur dansaktiviteten har påverkat dem och deras arbetsdag. I              

vår analys har vi kunnat urskilja vissa teman som respondenterna återkommer till, teman som              

påverkan på arbetsdagen och på den sociala gemenskapen, men vi har även kunnat urskilja att               

deltagarna upplevt vissa barriärer under själva dansaktiviteten. Inför följande avsnitt har vi            

strukturerat våra uppkomna teman utefter de frågeställningar vi utgått ifrån. Därför har vi valt              

att dela in vår analys efter tre huvudrubriker, vilka är följande: Intervjupersonernas            

upplevelse av dansaktiviteten, Dansupplevelsens inflytande på en personlig nivå samt          

Dansaktivitetens inflytande på det egna arbetet och arbetssituationen. 

5.1 PRESENTATION AV RESPONDENTER 

Intervjuperson Kön Yrkesroll Deltagande- antal 
tillfällen 

Tidigare 
erfarenhet av dans  

1. Bengt  Man Egenföretagare 4 gånger Har dansat klassiska 
danser  

2. Signe  Kvinna  Administrativ chef 2 gånger Buggkurs som 
ungdom 

3. Åke Man Egenföretagare 
Verksamhetschef 

3 eller 4 gånger 
(respondent osäker) 

Dans hemma 

4. Gun Kvinna Anställd 6 gånger (alla) Buggkurser 

5. Moa  Kvinna Anställd 
samhällsanalytiker 

2 gånger Bugg - aktivt  

6. Kristian Man  Anställd programmerare 6 gånger (alla) Buggkurs i skolan 

7. Vera Kvinna Anställd Projektledare 4 gånger Bugg 

8. Markus Man Anställd Websamordnare 1 gång Bugg & Rock n’ 
Roll, har 
tävlingsdansat. 
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5.2 INTERVJUPERSONERNAS UPPLEVELSE AV DANSAKTIVITETEN  

5.2.1 Olika synsätt på dansen 
Resultatet av analysen visar att flertalet av våra respondenter från början har haft en              

positiv inställning till dansen och vår dansaktivitet, dock har symboliken av vad dans             

representerar varit olika för respektive respondent. Analysen visar att en övergripande bild            

som respondenterna har är att dansen representerar glädje och avslappning, vilket följande            

citat från Gun och Moa visar; ”Det [dans] är väl glädje att man slappnar av och ja kul grej”                   

(Gun), ”Nämen jag tycker det [dans] är glädje” (Moa). För Markus är det dans i               

kombination med musik som skapar hans positiva känslor kring dans, då det är något som               

frigörs inom honom; 
”Dans för mig personligen betyder nog, ahh, framför allt det är mycket glädje för min               
del. […] Det är nog mer en kroppslig glädje än intellektuell glädje skulle jag säga.               
Det är någonting som frigörs..  och det tror jag, för min skull handlar det om att vara                 
en del av musiken” (Markus) 

 

Symboliken som dansen representerar, skiljer sig dock åt mellan respondenterna. För           

Signe, som inte har erfarenhet av dans sedan innan, är dansen en symbol för interaktioner               

som leder till relationer mellan män och kvinnor. Hon upplever att aktiviteten dans är ett               

tillfälle för att ragga och träffa en partner. Detta skulle kunna förklaras av att hennes egna                

föräldrar träffades på detta vis. Även om det inte är de förväntningar hon har haft inför dessa                 

danstillfällen, så är det den bilden hon anser att dans representerar.  
”Jaja men dans symboliserar väl – träffas, relationer även erotik, det är ju lite nästan               
inom nästan alla dansformer man håller på med, nästan. Man/kvinna, attraktion o            
lite åt det hållet som mycket dans går ut på” (Signe)  

 

Signes och Moas symbolik av vad dans representerar skiljer sig åt, Moa beskriver:             

”Varför dansar jag för, egentligen?, men det är för att få till någonting tillsammans med               

någon. Att det blir som -Wow vad vi kan! Va kul!!” (Moa). 

För Moa, som har danserfarenhet, har dansen inte varit en symbol för att finna en               

partner, för henne är dansen en symbol för glädje. Det som driver Moa att dansa är en                 

upplevelse av att skapa något tillsammans med en okänd person. Hon ser dansen som en               

social aktivitet, men hennes drivkraft är glädjen som blir ett resultat av dansen. Moa tycker               

inte om att dansa med samma person allt för länge, istället är hon ständigt ute efter att få                  
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uppleva känslan av att åstadkomma ett samspel med en okänd person, dock inte på en               

attraktionsnivå.  

För respondenten Markus, som också har erfarenhet av dans, symboliserar dansen ett            

koncept av musik och rörelse i kombination som ger utlopp för ‘något som sitter fast               

inombords’. Markus anser att det just är kombinationen mellan dansen och musiken som             

frigör en energi och glädje, vilket medför att han får en känsla samhörighet då han känner sig                 

vara en del av musiken och dansen. Likt Moa, pratar Markus om en känsla som inte helt kan                  

förklaras med ord men som är ett mål med dansen i sig. Det är detta de strävar efter när de                    

dansar, att få uppleva denna samhörighet, dels med andra människor, dels med musiken och              

rörelsen.  

Analysen visar att det finns ytterligare en symbolik med vad dans kan representera.             

Respondent Kristian beskriver att han ser dansen på ett praktiskt plan. Istället för att se till                

vilka emotioner som dansen kan väcka inom en individ, ser Kristian till dansens fysiska form:               

”Dans… Ja vad är det – oftast nåt som man gör på scen liksom–koreografera, koreograferad               

rörelse liksom, är det första jag tänker på när jag tänker på dans” (Kristian).  

Analysen av empirin visar att dansen har varierande symbolisk betydelse för våra            

respondenter även om respondenternas inställning till dans kan vara liknande. I likhet med             

Quiroga Murcia et al. (2010) kan vi urskilja hur våra respondenter talar om en emotionell-               

och en andlig aspekt som de upplevt vid tidigare danserfarenheter, vilket kan påverka vad              

dans symboliserar för dem. Vi tolkar att Markus beskriver den andliga aspekten, då han              

förklarar att det är något som ‘frigörs i kroppen’. Även Moa som söker efter att skapa en                 

‘Wow’- upplevelse i samspelet med en danspartner, kan kopplas till den andliga aspekten och              

även den transcendentala känsla som Quiroga Murcia et al. (2010) beskriver. Den            

emotionella aspekten att individer känner glädje i samband med dans är ett centralt resultat              

hos Quiroga Murcia et al. (2010), vilket återfinns i respondenternas inställning till dans.  

Signes tankar kring dansen som en länk till möjliga intima relationer mellan individer             

faller in i det Quiroga Murcia et al. (2010) lyfter fram, dansen som ett sätt att skapa nya                  

relationer och kontakter. I artikeln är det dock inte romantik som lyfts fram i resultatet utan                

snarare erotiska känslor. 
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Att deltagarnas emotioner och synsätt kring dansen skiljer sig åt kan kopplas till             

Finemans (2003) resonemang om känslor som tidigare erfarenhet och emotioner som sociala.            

För Moa och Markus kan emotionerna härledas till att de har tidigare erfarenhet kring vilka               

emotioner dans kan väcka. De ser de positiva emotionerna som en symbol för vad dans kan                

representera och likt den positiva spiral som Fredrickson & Joiner (2002) beskriver, så har              

Moa och Markus dragits till att delta i aktiviteter som väcker dessa positiva emotioner.  

För Signe som har föräldrar som träffats på dansgolvet och ser dans som en symbol               

för raggning och relationer, kan det tolkas som att hon har påverkats och socialiseras in i ett                 

visst synsätt kring vad dans symboliserar, då hon inte har en egen erfarenhet av vad dans som                 

aktivitet kan medföra.  

 

5.2.2 Första mötet utifrån förväntningar & erfarenheter 
Symboliken av dans och hur denna definieras på olika sätt, har påverkat hur             

personerna själva upplevt det första mötet med dansaktiviteten. Detta är något som blir tydligt              

i Moas fall. Moas erfarenhet gör att hon är medveten om vilka känslor som dansen brukar                

framkalla hos henne när hon går ut och dansar privat, exempelvis glädjen och ‘Wow’              

upplevelsen. Vid det första tillfället upplevde hon att dansen var för strukturerad och hennes              

uppfattning blev att dansaktiviteten handlade om att prestera hellre än att ha kul. Den              

specifika känslan som hon brukar uppleva vid dans uteblev således, då hon istället upplevde              

prestige i aktiviteten.  
”Jag kanske uppfattade, jag kanske inte trodde det skulle va så.. det kanske va lite               
mer styrt än vad jag trodde. […] Jag upplevde att det här är mer räkning o mer styrt                  
att man ska klara av någonting. Så jag upplevde nog att det var prestation ändå               
fastän i en väldigt kravlös miljö naturligtvis men ändå, det här räknandet att man ska               
få till det. Det upplevde jag.” (Moa) 
 

Respondenterna Signe och Kristian som inte hade någon speciell erfarenhet av dans,            

inför den första dansaktiviteten, upplevde istället ett välbefinnande med positiva emotioner.           

Ett välbefinnande som Signe tror kan härledas till kombinationen av rörelse och musik. 

Dahlgren & Starrin (2004) pratar om den emotionella energin som en kognitiv            

dimension, vilken grundar sig i förväntningar. Dessa förväntningar, som finns i individers            

undermedvetna, skapar en speciell bild av hur individer reagerar på specifika symboler (ex             

ögonkontakt, leenden) och upplever interaktionen med en specifik grupp (Dahlgren & Starrin            
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2004). Den kognitiva dimensionen kan kopplas till Moas citat och att hon inte upplevde det               

som hon initialt förväntade sig av dansen, vilket kan vara en anledning till varför hon kände                

krav på prestation istället för den samhörighet med dans som hon brukar känna (Dahlgren &               

Starrin 2004). Den emotionella energin dränerades hos henne och en viss frustration            

skapades. Även om det fanns andra faktorer (musiken, stämningen) som gjorde att hon             

uppfattade dansaktiviteten som positiv och gav henne en glädje som medförde att hon ville              

delta vid fler tillfällen, så blev dansen en prestation i sig. Detta kan vara ett exempel på att                  

våra deltagare har haft en speciell bild av vad de skulle få uppleva vid det första danstillfället,                 

medvetet eller omedvetet. Något som kan spegla att deltagarnas första möte med dansen             

skapade olika emotioner och upplevelser. 

Vi har ovan redogjort för hur den kognitiva dimensionen kan påverka individers            

faktiska upplevelse dansaktiviteten. Vi kan här se en liknelse med den symboliska            

interaktionismen, som förespråkar att individers definitionen av situationen kan härledas till           

och orsakas av tidigare erfarenheter, förväntningar inför dansaktiviteten samt den bakgrund           

som specifika individer har. Deltagarna tolkar och upplever på så vis dansaktiviteten olika             

utifrån deras erfarenheter. Deltagarna har gått in i aktiviteten med olika förväntningar och             

förförståelse som för dem själva är äkta och verkliga. Dansen är den samma men upplevelsen               

och tolkningen hos individerna skiljer sig åt, dock är det i interaktionen med dansen och de                

övriga deltagarna som den faktiska upplevelsen och tolkningen formas (Trost & Levin 2010).             

I interaktionen, i detta fall dansaktiviteten, kan deltagarna uppfatta olika symboler som gör att              

den aktuella definitionen av upplevelsen förändras. 

Moas erfarenhet av dans kan ses och tolkas som hennes definition av situationen,             

vilken skiljer sig från Signe och Kristian. I interaktionen med dansaktiviteten och de övriga              

deltagarna, blev fokuset på stegen den sociala symbol som fick Moa att ändra sin första               

definition av situationen. Den förväntade upplevelsen matchades inte med den faktiska           

aktiviteten/upplevelsen och hennes uppfattning i nuet blev således annorlunda.  

Signe och Kristian har sedan innan inga speciella erfarenheter av dans, deras            

förväntan och definition av aktiviteten har från början således varit annorlunda från Moas. I              

kontrast till Moa så upplevde Signe och Kristian inte en prestation, utan istället ett välmående               

vid det första mötet. Nu skulle det kunna argumenteras för att de inte deltagit vid samma                
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tillfällen, men då Kristian varit på alla måste ett av dessa tillfällen ha varit det samma som                 

Moa och Signe har deltagit i. Samma aktivitet men skilda upplevelser utifrån hur de har               

definierat situationen från början. Quiroga Murcia et al. (2010) fann i sin studie att det               

emotionella tillståndet inte enbart var kopplat till det aktuella danstillfället utan kunde infinna             

sig både före danstillfälle och även efter. Känslorna som upplevs innan kan ses som en               

förväntan av vad som komma skall, vilket några av våra respondenter kände inför             

dansaktiviteten. 

Fredrickson & Joiner (2002) bygger sin studie på en teori där de positiva känslorna              

anses ligga till grund för att bredda individens uppmärksamhet och kognitionsområden detta i             

sig, menar de, skapar ett större tankeperspektiv. Genom denna utökade tankeförmåga           

sammankopplat med erfarenheter, minnen och upplevelser kring positiva känslor växer en           

längtan av att vilja uppleva den positiva känslan igen. Detta gör att individer tar sig an                

liknande situationer som kan leda till liknande resultat och det i sin tur leder till en positiv                 

spiral uppåt i välmående. Moa och Marcus har, som vi nämnde under den första rubriken               

(5.2.1), båda tidigare upplevelser av att kombinationen dans och musik genererar en glädje             

och en samhörighet vilket kan vara en anledning till att de lockats att delta även i denna                 

dansaktivitet.  

5.2.3 Den outtalade nervositeten  
En aspekt som framkom i analysen, var att det fanns en allmän uppfattning bland              

deltagarna om att det funnits en nervositet i gruppen inför det första tillfället. Det intressanta               

är dock att ingen av våra respondenter själva har erkänt denna nervositet som sin egna känsla.  

I samband med våra observationer vid det första tillfället, upplevde även vi som             

observatörer den anspänning och nervositet våra deltagare reflekterar kring, men vi såg även             

en förändring i sinnesstämningen under danstillfället. Nervositeten speglade sig bland annat i            

deltagarnas kroppsspråk då många av deltagarna inledningsvis hade ett slutet kroppsspråk.           

Till en början var det få leenden som delades mellan deltagarna, ansiktsuttrycken var             

koncentrerade och strama i sin utformning och deltagarna riktade sina blickar och sitt fokus              

ner mot golvet och de egna fötterna. Detta slutna kroppsspråk förändrades under aktivitetens             

gång till ett mer öppet kroppsspråk. Allt eftersom, under själva dansaktiviteten, började            

blickar mötas och leenden delas mellan deltagarna. Det fanns en förändring i deltagarnas             
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kroppsspråk och ansikten som förmedlade att det som initialt upplevdes som nervositet hade             

överkommits, vilket i sin tur resulterade i att den upplevda känslan av nervositet förändrades. 

Sett till interaktionsritualer förespråkar Collins (2004) att emotioner har en specifik           

egenskap på så vis att de har en förmåga att sprida sig inom en grupp där deltagarna delar ett                   

gemensamt fokus, vilket kan ses som anledningen till deltagarnas förändring från det slutna             

kroppsspråket till det öppna. I en interaktionsritual finns det en emotion som oftast är den               

mest dominerande och det är denna som tenderar att sprida sig till gruppens deltagare              

(Collins 2004). I beskrivningen ovan kan nervositeten initialt verkat som den mest            

dominerande känslan i gruppen, varpå deltagarna upplevt denna outtalade nervositet utan att            

de direkt uttryckt den. 

Kopplat till den symboliska interaktionismen kan det vara i interaktionen, deltagarna           

emellan, som den dominerande känslan förändrades. Den symboliska interaktionismen         

förespråkar att det är i interaktionen och i samspelet mellan individer som vardagen skapas              

och formas (Trost & Levin 2010). Dansaktiviteten, som interaktion, medför flera olika            

symboler vilka kan påverka och förändra deltagarnas uppfattning av situationen. I detta fall             

kan musiken, ögonkontakt, leenden vara exempel på de symboler som förändrar upplevelsen. 

Ovan gav vi exempel på hur ett slutet kroppsspråk förändrades till ett mer öppet, att               

blickar och leenden började utbytas mellan deltagarna. Det är här som vi tolkar att den               

dominerande emotionen förändrats. Till en början kan deltagarna individuellt ha burit med            

sig en omedveten nervositet som kan ha förstärkts vid den första interaktionen med de övriga               

deltagarna, då det slutna kroppsspråket uppdagats, vilket resulterat till att den individuella            

nervositeten smittat av sig till de andra. Genom en acceptans, avslappning och de sociala              

symbolerna kan deltagarnas definition av situationen kommit att förändras och visat sig i det              

mer öppna kroppsspråket och på så vis spridit positiva emotioner till varandra. Nuet blir              

således annorlunda i förhållande till den ursprungliga definitionen av situationen, det vill säga             

att den upplevda nervositeten kan ha förändrats med inverkan av den symboliska            

interaktionismens fem pelare. 
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5.2.4  Deltagarnas barriärer 

Oavsett vilka erfarenheter eller förväntningar som deltagarna har haft inför denna           

dansaktivitet, visar analysen av empirin att det funnits barriärer som deltagarna behövt ta sig              

över. Det har inte varit barriärer inför danstillfället, istället har dessa barriärer funnits under              

själva dansen. I analysen har det framkommit tre olika former av barriärer, vilka är:  

● kombinationen av moment under dansen 

● svårigheten av att bortse från tidigare inlärd dans  

● samspelet med en annan danspartner  

 

Då ingen av deltagarna provat på vare sig flamenco eller salsa tidigare, beskriver våra              

respondenter att det funnit en viss svårighet i att det funnits så många olika moment att ta                 

hänsyn till. Moment såsom takt, rörelser, musiken och förningen samtidigt som deras fokus             

har varit på dansläraren. Signe, Markus och Åke är tre av våra respondenter som upplever               

denna svårighet att kombinera de olika momenten. Följande citat ger oss exempel på denna              

första barriär av svårigheter.  
“Jag dansar ju inte normalt-så man fick ju tänka där både med steg o musik o räkna                 
takt o så det var ju lite helt nytt” (Signe) 
 
“När man ska dansa något som man inte gjort förut så är man lite konstig i huvudet.                 
Öhh man blir ganska fokuserad på foten fram och tillbaka och hur gör hon              
egentligen. Jaha vänta här nu, titta och få, titta med ögonen och få kroppen att göra                
samma sak är ju inte alltid helt enkelt.” (Markus) 
 
”Ser man på Miranda [red namn] när hon dansar, ser man på tv, man tror det är                 
enkel. [...] sen när man själv börjar göra det så är det svåraste koordination med               
hjärna och kroppen, det hänger inte ihop.”  (Åke) 

 

Den andra typen av barriär som analysen visar på är relaterad till de deltagare som               

haft danserfarenheter sedan tidigare. Bengt och Markus är två av dessa respondenter som har              

berättat för oss hur deras tidigare danskunskaper lurade dem på deras väg att lära sig salsa                

och flamenco.  

Markus, som dansat bugg sedan tidigare, demonstrerar för oss under intervjutillfället           

de likheter och skillnader som finns mellan dessa dansgenrer. Han ler i sin demonstration              

men ändå lyser en lätt frustration igenom om hur små steg kan leda till större misstag.  
”Kanske att, det rörde sig nog närmast i baner att stegen till viss del liknade               
buggsteg men ändå inte.” [….] “Framåt och bakåt, så det är samma sak i bugg steget                
men en annan rytm [visar]. Istället för att man rör sig framåt och tillbaka där så är                 
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det ett mellansteg, vilket gjorde att man var tvungen att försöka lära om lite grann.”               
(Markus)  

 

Bengt förklarar att hans tidigare erfarenheter sitter i ryggraden att det svårt att             

särskilja dem från de nya rörelserna. 
“Det som är också lite grann det kan bli både för och nackdel. jag har vissa                
steg nånstans i ryggmärgen och det kanske är dom som kanske störde mig .. det               
kan bli så.” (Bengt) 

 
Den tredje barriären/tröskeln som uppdagats i vår empiri, gäller samspelet men en            

annan person. En aspekt av denna barriär visar sig i kombinationen av moment i samspel med                

en partner, den andra aspekten berör det faktum att personer helt enkel funnit det jobbigt att                

dansa med en annan person.  

Då deltagarna väl kommit in i detta med att kombinera momenten (takt, musik, steg              

etc.) har nästa moment, samspelet med en annan individ, komplicerat allt igen. Detta har gjort               

att vissa pinsamma situationer uppstått där deltagarna dansat in i varandra. Åke beskriver;             

“Ja det tillfället man dansar steg på fel håll, att man plötsligt kramar varandra [skratt] och                

så oopps, sådana saker, sånt händer.” (Åke). Även Markus har tankar kring detta; 
“Jaha vänta här nu, titta och få, titta med ögonen och få kroppen att göra samma sak                 
är ju inte alltid helt enkelt. utan man måste ju hela tiden sådär [visar] ok.. nu börjar                 
det sitta hyfsat.. kanske.. sen ska man göra det gemensamt med en danspartner,             
komplicerar saker många gånger mer.” (Markus) 

 

    Ser vi till den andra aspekten, så beskriver Gun det på följande vis: 
 

”Jag vet att i början där, på första gången, då fick vi nästan börja dansa direkt med                 
en partner, och det tyckte jag var lite jobbigt. Jag var mer säker när man fick, när jag                  
fick stå och dansa själv. Så det var lite jobbigt i börja att synka med någon så, när                  
man skulle dansa.” (Gun) 

 

Att dansa med en kollega och röra vid dem, är en situation som inte uppstår i                

vardagliga situationer, varför detta känts jobbigt för Gun. En potentiell förklaring till Guns             

olust kan härledas till vilka inlärda känslor som finns på en arbetsplats samt vilka känsloscript               

som anses acceptabla (Fineman 2003). Fineman (2003) argumenterar att uppkomsten av           

emotioner kan ske socialt, dels genom kulturella faktorer, dels genom erfarenheter. Som            

individer får vi under livets gång lära oss vilka emotioner som anses vara acceptabla och               

inom vilka arenor dessa emotioner passar in (Fineman 2003). Utgår vi från detta sociala              

perspektiv om emotioner kan Gun på så vis socialiserats in i att vissa beteenden och               
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emotioner inte passar in på en arbetsplats, såsom den kroppsliga kontakten som            

dansaktiviteten medförde, därav hennes olust för beröringen. Känsloscript kan ses som en            

guidebok kring vilka känslor som är accepterade eller inte accepterade och i detta fall kan det                

te sig som att dansaktivitetens känsloscript krockade med arbetsplatsens känsloscript, vilket           

resulterade i en olust (Fineman 2003). 

Vi har ovan radat upp tre olika typer av barriärer vilka vi har kunnat urskilja i vår                 

empiri. Det som är fascinerande är att vi i vår empiri funnit bevis på att individerna trots allt                  

lyckats överkomma dessa barriärer. Detta är något som Gun, Åke och Kristian beskriver i              

sina intervjuer som en process där de kommer över sina svårigheter. Quiroga Murcia et al.               

(2010) lyfter i sina resultat fram att dans förbättrar kroppskoordinationen, flexibiliteten samt            

att det påverkar den kognitiva förmågan, såsom koncentration och kreativitet på ett positivt             

sätt. Vilket resulterar i ett ökat självförtroende samt ökad självmedvetenhet. Detta kopplar vi             

till de barriärer som våra respondenter upplevde att de överkom. Det skedde en kontinuerlig              

förbättring kring koordinationen, flexibiliteten och koncentrationen ju fler gånger Gun, Åke           

och Kristian deltog, vilket gjorde att de tog sig igenom barriärerna och på så vis erhöll ett                 

visst självförtroende i och till dansen och dansstegen. Genom de deltagande observationerna            

har vi kunna se hur deltagarnas ansiktsuttryck har förändrats från ett stramt och koncentrerat              

uttryck som övergått till ett mer avslappnat och leende ansiktsuttryck, vilket kan vara ett              

resultat av att deltagarna upplevt att de överkommit dessa barriärer på det vis som Gun, Åke                

och Kristian beskriver.  

Barriärerna, kopplat till våra teorier kan vi se på följande vis. För att             

interaktionsritualer skall betraktas som lyckade och resultera i emotionell energi, måste fyra            

kriterier uppfyllas. De fyra kriterierna är följande: minst två personer skall vara närvarande i              

ritualen, det skall finnas en tydlig gräns mellan deltagare och icke deltagande, ett gemensamt              

fokus skall infinna sig och slutligen ett ömsesidigt sinnestillstånd som skall genereras            

(Collins 2004). 

Då vi ser till dessa tre barriärer, kan vi koppla dem till det tredje kriteriet som berör                 

det gemensamma fokuset. Deltagarna i dansaktiviteten har varit placerade i en ring så att de               

har haft fokuset inåt mot varandra och på detta vis har de avgränsat gruppen från de åskådare                 

som kommit förbi den offentliga knutpunkten på företaget. De har även fokuserat på             
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Miranda, dansläraren, som har varit den ledande personen och visat dansstegen för gruppen.             

Det ena fokuset i gruppen har således varit riktat inåt mot varandra, det andra mot Miranda                

för att se stegen, det tredje fokuset som går att urskilja är respondenternas fokus på dessa tre                 

barriärer. De tre barriärerna var återkommande i vår empiri, vilket vi tolkar som att              

deltagarnas har haft ett gemensamt fokus på dessa ovan beskrivna barriärer och på så vis               

uppfyllt det tredje kriteriet för interaktionsritualer.  

Att aktiviteten har hållits på en offentlig plats på företagsparken var något vi trodde              

skulle uppfattas som en barriär i sig, dock har de flesta varit positiva till den öppna arenan för                  

att göra aktiviteten tillgänglig för alla. Gun var en av våra respondenter som till en början inte                 

var så positiv till detta. Hon beskriver det såhär;  
“Jag vet att första gången var jag väldigt skeptiskt till det [den offentliga platsen]              
och tänkte; ’Jaha nu kommer väl folk stå här och titta på här och grejer..’ men nej,                 
sen när man väl höll på så glömde man nästan bort det där att vi var så pass centralt                   
o så” (Gun) 
 

Gun som till en början hade en olust att ha aktiviteten på en så offentlig plats på                 

företagsparken, förmedlar vidare i intervjun att hon var så upptagen på att fokusera på stegen,               

de övriga deltagarna och på Mirandas demonstration av stegen, att hon fullkomligt glömt bort              

potentiellt existerande åskådarna.  

Vi har sett hur det tredje kriteriet blivit uppfyllt för att dansaktiviteten skall ses som               

en lyckad interaktionsritual. Vi kommer komma in på de andra kriterierna under avsnittet             

Dansaktivitetens inflytande på det egna arbetet och arbetsdagen (5.4).  

 

5.2.5 Dans, en aktivitet som kanske inte passar alla 
Dans är en speciell form av aktivitet då det innefattar rörelse, kroppskontakt i             

kombination med rytm, vilket kanske inte passar alla individer. Under alla danstillfällen har             

andra människor inom företagsparken befunnit sig i lokalen för en stund, under hela             

aktiviteten eller passerat. De allra flesta som vi observerat har visat nyfikenhet även om de               

uteslutit ett deltagande. Bengt, Signe, Vera och Kristian reflekterar mycket om varför det             

varit så få deltagare när det ändå funnits så många som stått och tittat på vid dansaktiviteten. 

Bengt har en tanke om att “icke-deltagandet” kan bero på att det finns en osäkerhet,               

en rädsla för att ‘göra bort sig’ och att personer faktiskt skäms för att dansa. Vidare                
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reflekterar han om det kan vara så att personer upplever det jobbigt att släppa på den                

kollegiala fasaden som finns på en arbetsplats. Bengt har en uppfattning om att det var många                

på företagsparken som faktiskt ville delta i dansen men att de inte hade modet, vilket han tror                 

kan härledas till en kulturell skillnad i vad som uppfattas som ‘skämmigt’. Detta kan kopplas               

till Finemans (2003) teori om känslor som sociala, där inverkan av olika kulturer medför att               

emotioner uppfattas olika.  

Även Signe är inne på detta att det finns en kollegial roll som personer förhåller sig                

till, och att det kan vara obekvämt att bryta denna linje och visa en annan del av sig själv.                   

Signe reflekterar även om att många kanske känner sig obekväma med den kroppskontakt             

och närhet som dans innefattar. Signe har en uppfattning om att det var många som inte                

vågade vara med, men som ändå ville beskåda dansen, något som hon själv drar paralleller               

till blyghet, eller att de kände sig obekväma att dansa inför andra. Hon reflekterar kring att                

personer har olika sätt att finna sin återhämtning och energi, dans kanske inte helt är för alla,                 

utan det handlar om att finna en aktivitet som fyller på energi just för dem. Att dansen hölls                  

på arbetstid, kan ju orsaka att personer inte finner tiden om det är den som är den påverkande                  

faktorn.  

Även Vera förbryllas över det låga deltagarantalet, hon tror att mycket kan finnas i              

detta med att bryta en formell kollegial fasad och känsligheten kring att visa sin privata sida.                

Kristian har insikten av att alla kanske inte uppskattar dans, så upplevelsen av dans tror han                

är beroende på vilken inställning människor har till dansen i sig. Som aktivitet tror Kristian               

att människor antingen gillar dans eller inte och detta är något som han upplever som en                

bidragande faktor till det låga deltagarantalet. Hade aktiviteten i sig varit obligatorisk så hade              

nog reaktionerna fått en dimension med en mer negativ klang reflekterar han. 

Utgår vi ifrån det symboliska interaktionismen kan det ‘passiva deltagandet’ härledas           

till begreppen front- och backstage och spegeljaget då individen ser sig själv utifrån ett tredje               

perspektiv och har en förförståelse om vad som kan framkalla skam och obehag (Goffman              

2009; Cooley 1964). Genom att undvika att ingå i dansen, undviker de känslan av skam och                

så även känslan av obehag (Fineman 2003; Trost & Levin 2010). Utifrån emotionell energi så               

kan en tidigare upplevd negativ känsla kring dans göra att individer helt enkelt undviker en               

liknande aktivitet för att inte uppleva den negativa känslan igen (Dahlgren & Starrin 2012).              

48 



Individerna kan i sin kollegiala roll finna en frontstage som ger dem exempelvis mod, styrka,               

tillit för att ta sig an det arbete de har. Om dans är en aktivitet som frambringar osäkerhet och                   

obehag hos individen, kan denna säkra frontstage brytas genom att egenskaper som            

individerna endast visar i sin backstage ‘kommer upp till ytan’ och försätter individen i en               

obekväm position. Givet att de ser denna potentiella situation utifrån ett spegeljag, skulle             

detta kunna resultera till att individerna väljer att inta en åskådande position på             

dansaktiviteten för att behålla sin frontstage på arbetsarenan.  

 

5.3 DANSAKTIVITETENS INFLYTANDE PÅ EN PERSONLIG NIVÅ  

5.3.1 Dansen presenterar individen  

Som individer kan vi visa upp olika sidor av vårt jag i olika situationer. En aspekt som                 

våra respondenter Bengt och Moa reflekterade över då de såg förändringar hos sig själva              

kopplat till dansen och dansaktiviteten.  

Det Bengt upplevde var att en äldre bortglömd sida hos honom själv uppdagades och              

gjorde sig påmind. Bengt upplevde något som, för honom, kändes bekant. Dansen väckte             

något inom honom som han beskriver på följande vis; “Det har väckt det gamla jag ..det som                 

är jag..” (Bengt). 

Bengt anser att en individ går igenom olika faser i livet, vilket gör att vissa saker som                 

under en period kan ha prioriterats, kan komma att glömmas bort. Dansaktiviteten gav honom              

en återkoppling till något som tidigare varit essentiellt viktigt för honom. Bengt kände att det               

var roligt med dansen och han fick insikten om att dansen visade sig vara betydelsefull för                

honom på ett djupare plan. I likhet med Cooper & Thomas (2002) resultat lockade dansen               

fram minnen från ungdomen som tog Bengt tillbaka till en tidigare tidsera i hans liv. Minnen                

som legat bortglömda inom honom. 

Moa anser sig ha en tydlig yrkesroll då hon jobbar, vilket hon beskriver som ett filter                

där hon försöker separera den ‘privata’ sidan av sig själv ifrån sin yrkesroll. Det Moa               

upplevde var att hon i dansen släppte på yrkesrollen och istället lät privatpersonen Moa träda               

fram. En insikt hon fick var att hon upplevde att hon ‘bara’ är människa utan speciella roller                 

och att den privata sidan av henne kom fram på en arena där hon annars är känd för sin                   

yrkespersonlighet. Att dessa två sidor kom fram på ett och samma ställe var en ovan               
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upplevelse för Moa. Hon beskriver det såhär: “det är vi som dansar liksom, nu är vi bara                 

människor här som….Men det är vi ju annars också men det blir annat.” (Moa)   

Det Moa reflekterar över kan liknas Goffmans (2009) begrepp frontstage och           

backstage. I Moas yrke har hon en roll som kräver en viss yrkesstatus, hennes frontstage. En                

roll i vilken hon ogärna visar allt för mycket av sin privata del av sig själv. Genom hennes                  

deltagande i dansen framkom hennes privata backstage på en arena där hon vanligtvis inte              

väljer att visa upp den. Moa reflekterar över att detta kan ha skapat en känsla av större                 

gemenskap. Här skulle paralleller kunna dras mellan olika roller och känsloscript. Den            

formella frontstage som Moa har i sitt arbete kan innebära vissa restriktioner i förhållande till               

känsloscript. Med dansens inverkan kan det tolkas som att dessa roller och känsloscript             

beblandas, och det som Moa betraktar som sin backstage i förhållande till sin arbetsarena,              

hamnar i fokus och blir ett nytt fronstage. Inom den symboliska interaktionismen talas det om               

hur en individ definierar sig själv och utvecklas genom olika sociala situationer och hur              

individens medvetande utvecklas och förändras i interaktionen med andra (Johansson &           

Lalander 2013). Att individen agerar utifrån vad den tror andra förväntar sig av en, ett               

spegeljag som styr individers agerande (Johansson & Lalander 2013). Det skulle kunna tolkas             

på följande vis att Moa i sin yrkesroll anser att en viss del av henne inte skulle anses                  

respektabel i förhållande till hennes position och att hon på så vis faller in i det som betraktas                  

som respektabelt för arbetsarenan. I och med dansaktiviteten kan ett annat känsloscript ha             

framdagats. En insikt om att hennes egna dansintresse speglas i andra kan ha varit en               

bidragande faktor till att hon själv känner en större gemenskap.  

5.3.2 Dans som alternativ medicin 
I samband med dansaktiviteten har Åke känt hur en motivation väckts inom honom,             

likaså glädje och energi. Han ser inte dansen som en paus, utan jämför dansen med mental                

träning. Ett sätt för honom att lära sig att koppla bort fokuset från det egna arbetet. Vidare                 

menar han att han ser dansen som ett alternativ till medicinering, vid de tillfällen då individer                

inte mår bra. Ett verktyg för att återfinna glädjen, men även ett verktyg för att kunna lita på                  

sig själv. Åke som hade vissa svårigheter att komma över barriären utav            

kombinationsmomenten som vi nämnt under 5.2.4., såg ändå sin egen utveckling mellan de             

tillfällen han medverkade, vilket gav honom en ‘boost’ för självförtroendet. Här kan vi dra              
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kopplingar till den emotionella energin och hur den påverkar individen. Att komma över             

barriärerna som dansen innebar, gav Åke en känsla av stolthet. En utveckling i dansen gav               

honom motivation att tro på sin egna förmåga, vilket påträffas i Quiroga Murcia et al. (2010)                

resultat. 

Att Åke jämför dansen med en slags alternativ medicinering likt ett verktyg för att              

finna tilliten till sig själv igen, kan återfinnas i Ravelin et al. (2009) och i Viding et al. (2015).                   

För tjejer som blivit sexuellt ofredade, har Ravelin et al. (2009) funnit att dans verkat som en                 

slags medicin på vägen för att hjälpa tjejerna att acceptera sig själva. Självacceptansen tas              

upp även i Viding et al. (2015), då de i deras studie sett resultat av en ökad                 

känslodifferentiering. 

5.4 DANSAKTIVITENS INFLYTANDE PÅ DELTAGARNAS EGNA ARBETE & 

ARBETSSITUATION 

5.4.1 Emotioner & arbetsdagen 
Flertalet av våra respondenter har haft en positiv inställning till sitt arbete, dock har vi               

kunnat urskilja att det finns perioder i respondenternas arbete som uppfattas som stressfulla.             

Vissa anser sig vara bättre på att hantera sin stress än andra. Åke berättar att han har lärt sig                   

hantera sin egen stress genom erfarenhet. Genom planering och att inte ställa orimliga krav              

på sig själv, har Åke lärt sig att förhålla sig till sin egen stress, något han inte kunde då han                    

var yngre. Signe, Moa, Markus och Vera berättar hur de vid stressiga perioder försöker hitta               

alternativa fysiska aktiviteter under/efter arbetsdagen för att återhämta sig och hur viktigt det             

är med dessa aktiviteter för att inte låta stressen ta över. De fyra respondenterna upplever att                

det är bra att göra en alternativ aktivitet under arbetsdagen för att ladda upp med energi. De                 

aktiviteter som nämns är bland annat promenader, interaktioner med andra personer och            

springturer.  

Analysen av empirin visar att de individer som deltagit i studien har upplevt en              

skillnad mellan de dagar då de har haft dans i jämförelse med de dagar som de inte har haft                   

dans. Det finns likheter mellan Vera, Gun, Markus och Kristian då de alla pratar om en                

förändringar på en psykisk och en fysisk nivå. Vera berättar att hon kände sig pigg och alert                 

de dagar som de hade morgondansen och hon upplevde att hon var mer öppen och positiv och                 
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att arbetsdagen kändes roligare i sig. Vera har även kunnat använda sig av den              

‘powerhållning’ som skapar självförtroende som dansläraren Miranda försökt förmedla under          

dessa danstillfällen, både privat och inför arbetsmöten. För Vera är det ett välmående att få               

använda hjärnan, rörelser och musik i en kombination.  

Markus och Gun talar om att dansaktiviteten fick deras kroppar att ‘kicka igång’ inför              

arbetsdagen. Gun, som finner sitt arbete fysiskt monotont, såg fördelar med att få ‘chocka’              

kroppen med alternativa rörelser på morgonen. Gun anser att hon påverkats psykiskt, hon             

nämner hur Miranda, dansläraren, blev en glädjespridare i sig och att Gun nästan blev gladare               

bara av att kolla på Miranda under dansen.   

Markus som endast deltog en gång, upplevde att dansaktiviteten påverkade honom           

både fysiskt och psykiskt. Fysiskt kände han sig mer alert i kroppen för arbetsdagen, psykiskt               

kände han att det fanns en glädje som han kunde ta med sig ut i arbetsdagen. Markus, som                  

berättar att han är en introvert person, menar att han denna morgon blev mer öppen och                

utåtriktad. För Kristian, som inte alls är en morgonmänniska, blev dansaktiviteten ett sätt att              

komma in i en annan sinnesstämning, att komma igång med dagen och få positiv energi. Likt                

Markus blev Kristians morgonhumör mer öppet och glatt istället för introvert och surt.  

Bengt hävdar bestämt att han kan uttala sig om en skillnad mellan de dagar de hade                

dans och de dagar de inte hade det. Han är en av våra respondenter som inte endast uttalar                  

den individuella skillnaden, utan även hur dansen berör gruppdynamiken. Privat så väckte            

dansen en glädje som han kunde nyttja under arbetsdagen. På gruppnivå tror har att dansen               

har en effekt som upprätthåller glädjen, vilket gör att individer ser saker ur andra perspektiv               

och kan på så sätt ‘njuta’ av det livet erbjuder. Han drar en parallell till länder som har en                   

aktiv danskultur.  

Likt ovanstående respondenter beskriver även Signe hur hon upplever att dansen           

genererade energi genom musiken och rörelser, och att det blev energigivande när takten             

‘kom in i kroppen’. Signe upplevde att hon blev gladare de dagar som dansen fanns och att                 

hon upplevde en känsla av att saker och ting var roligare, vilket underlättade för henne att ta                 

itu med arbetsuppgifter. Signe reflekterar mycket kring varför hon själv upplevde detta och             

en anledning som hon kan tänka sig är att hon genom dansen fick en möjlighet för att bryta                  
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morgonrutiner och därav lura vardagstristessen. På så vis upplevde hon en vilja inför             

arbetsuppgifterna, istället för ett tvång.  

Utifrån ovanstående utsagor tolkar vi det som att deltagarna har ingått i en lyckad              

interaktionsritual. Som vi berört tidigare finns det fyra kriterier som interaktionsritualer skall            

uppfylla för att betraktas som lyckad, varav vi beskrev det tredje kriteriet under rubriken              

Deltagarnas barriärer (5.2.4.). Härmed vill vi redogöra för samtliga kriterier i en lyckad             

interaktionsritual är kopplade till våran empiri. Det första kriteriet är att minst två individer              

skall ingå och fysiskt närvara i ritualen, vilket har varit uppfyllt vid varje danstillfälle då               

deltagarna alltit varit mer än två individer. För att uppfylla det andra kriteriet skall gruppen ha                

en tydlig linje mellan de som deltar och de som inte deltar. Då gruppen varit formerad i en                  

ring där fokuset varit riktat in mot Miranda och de övriga deltagarna, har det funnits en tydlig                 

gräns mellan gruppen och de som inte deltagit. Det gemensamma fokuset, det tredje kriteriet,              

har vi berört och beskrivit under deltagarnas barriärer (5.2.4). Det fjärde kriteriet syftar på att               

deltagarna upplevt ett ömsesidigt sinnestillstånd. Som ett resultat av en lyckad           

interaktionsritual har vi sett tecken på att emotionell energi uppstått.  

Då individen känner en stark känsla av emotionell energi uppstår en känsla av             

självförtroende, vilket i sin tur kan frambringa en vilja hos individen att samspela med andra i                

högre utsträckning (Collins 2004). Ser vi nu till Vera, Markus och Kristian menar de att det                

finns en öppenhet hos dem de dagar som de medverkat i dansen, vilket kan tolkas som ett                 

visst självförtroende. De talar om att de upplever att arbetsdagen varit roligare, som kan bero               

på att de tagit med sig de positiva känslorna som den emotionella energin frambringat, ut i                

arbetsdagen. Gun, Bengt och Signe är även de inne på att det varit enklare och roligare att                 

komma igång med arbetsuppgifterna efter morgondansen. Vi tolkar detta som att det under             

dansaktiviteten har skapats en emotionell energi och att dess positiva känslor har fått             

respondenterna att uppfatta sin arbetsdag annorlunda på ett positivt vis. 

Som vi nämnt i teoridelen (3.3.) har positiva emotioner en förmåga att smitta av sig,               

något som Gun reflekterar kring. Som ovan skrivet berättar Gun att hon nästan blir glad bara                

av att kolla på Miranda. Miranda som har en ledande roll i gruppen, har en tendens att                 

påverka med sin glädjespridande personlighet, något vi tagit del av under våra deltagande             

observationer. Hon är en färgglad person med ett stort leende och det är nästa som att det                 
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strålar om henne när hon gör entré. Förutsättningarna för vilken emotion som är ledande kan               

betraktas som förutbestämda genom Mirandas personlighet. Den positiva emotionella energin          

som uppstår framkallar, utöver ökat självförtroende och vilja interagera med andra, en känsla             

av välmående hos individen. I interaktionen mellan gruppdeltagarna genereras mer          

emotionell energi, då positiva emotioner sprids mellan deltagarna (Dahlgren & Starrin 2004).            

Går vi tillbaka till Gun är det kanske just denna process hon beskriver, att Mirandas               

positivitet lockar andra till positiva emotioner och på så vis genereras mer emotionell energi.  

Att dansen påverkar sinnesstämningen är något som Cooper & Thomas (2002) tar upp             

i sin artikel. De beskriver hur deras respondenter har känt sig nere och haft dåliga dagar, men                 

att denna sinnesstämning förändrats så fort de äntrat danslokalen. Här kan flera av våra              

respondenter verka som exempel, bland annat Vera, Markus och Kristian som gått från en              

introvert till en öppen och positiv sinnesstämning. 

Viding et al. (2015) studie har i sina resultat visat på att kulturella aktiviteter kan               

hjälpa individer att överkomma ett automatiserat tänk, vilket vår respondent Signe har            

beskrivit ovan. Dansen blev ett sätt för henne att lura vardagstristessen och rutinerna i arbetet.               

Med dans på morgonen fann hon det nästan kul att få slå på datorn, för att börja dagens arbete                   

just för att det inte var en vanlig morgon med en ‘typisk’ vardagstristess. 

Övervägande emotioner kring dansen har varit positiva, dock har vi sett att det funnits              

en frustration i förhållande till att tiden för dansaktiviteten inte alltid har respekteras. Kristian              

är en av dem som trycker på hur viktigt det är att respektera den avsatta tiden, då han känner                   

ett ansvar gentemot/inför sina kollegor: 
“Ja så det är nog viktigt att man får planera hur mycket tid det tar. Om man säger så                   
hära- 20 min -20 min dans och då ska alla va medvetna om att okej –nu är han borta                   
i 20 min. Det där att man tar 20 min från jobbet. Och ska det va 20 min- för det är                     
lätt att det rinner iväg och blir 40, 45 min och det – Då kommer det inte hålla i                   
längden om man ska ha det sån dansgrej. [...] För då kommer andra störa sig på det                 
– åh va borta -va länge du va borta liksom o så där –då håller det inte” (Kristian)  

 

Då de naturliga ritualernas (dansaktiviteten) tidsaspekt, krockar med de formella          

ritualernas (arbetet) tidsaspekt, kan det vara så att denna emotionella energi som byggts upp              

under de naturliga ritualerna dräneras och ersätts av en frustration som tas med in i den                

formella ritualen, då aktiviteten tar för mycket tid av den egna arbetstiden. Detta är en viktig                

aspekt att ta upp som en kontrast till de positiva emotionerna. En aspekt som vi dessvärre inte                 

kunnat fördjupa oss i, då vi inte haft tillräckligt med underlag för detta i vår empiri. 
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5.4.2 Dansens sociala betydelse  

De som deltagit i vår undersökning jobbar alla för olika företag även om de flesta har                

sin arbetsplats på företagsparken. Innan denna dansaktivitet har umgänget deltagarna emellan           

varit minimal. Även om vissa deltagare ansett sig ha känt igen någon/några av de övriga               

deltagarna, så har de inte haft någon större personlig kontakt. Ser vi till de svar vi fått rörande                  

interaktionen, så har vi kunna urskilja två olika ståndpunkter bland deltagarna. Den ena             

ståndpunkten är att projektets längd har varit för kort för att hinna uppfatta hur interaktionen               

faktiskt påverkats, den andra ståndpunkten är att dansaktiviteter har skapat en möjlig ingång             

för vidare kontakt och relationer, dock finns det olika styrka i relationerna.  

Åke och Gun är två av våra respondenter som ser interaktionen som tillfällig, då              

projektets tidslängd varit för kort. De är ense om att dansen öppnat upp för ett samtal med                 

individer de tidigare inte samtalat med, men de upplever det som en tillfällig kontakt.              

Resterande respondenter anser även de att dansen öppnat upp för kontakter som annars             

kanske inte skulle initierats. För Bengt har detta inneburit att han har börjat småprata med de                

andra deltagarna. För Signe och Kristian har aktiviteten öppnat upp för nya relationer med              

personer de annars inte skulle umgås med. Signe, som inte har någon annan kollega på               

företagsparken, anser att dansen har gjort det enklare för henne att hitta personer att äta med i                 

lunchrummet, då dansen har blivit ett gemensamt samtalsämne. 

Vera anser också att dansaktiviteten har öppnat upp för att deltagarna har börjat             

samtala på ett annat sätt än innan. Vera funderar dock kring den fysiska närhetens roll i                

interaktionen. Dans som aktivitet ingiver en fysisk närhet till de andra deltagarna då salsa              

dansas i par, vilket gör att närheten under dansen öppnar upp för en kommunikation i sig.                

Detta fick Vera uppleva att hon fick en närmre relation till vissa av deltagarna.  

Det mest intressanta fyndet i vår empiri är hur Markus, som inte jobbar på              

företagsparken, har upplevt interaktionen. Under själva intervjun fanns en tanke om att denna             

aspekt inte skulle kunna fångas upp, men oväntat så började han själv beskriva hur det hjälpt                

honom i interaktionen med personer på företagsparken. Då vi frågat om vilka samtalsämnen             

som berörts under dessa interaktioner, upplyser han oss om att konversationen främst handlat             

om arbete och att dansen faktiskt inte varit det samtalsämnet som initierat konversationen.  
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I vår empiri har vi funnit flertal bevis på att dansen öppnat upp för samtal mellan                

deltagarna rörande både dans och andra ämnen. I likhet med Quiroga Murcia et al. (2010) kan                

vi se hur dansen haft en positiv inverkan på de sociala kontakterna, både de nya och de                 

gamla, genom att det bidragit i kommunikationen mellan deltagarna. Ravelin et al. (2009) tar              

i sin artikel upp att individer, via dansen, kan finna ett alternativ till kommunikation som               

hjälper individer med deras muntliga kommunikationsproblem. Vi har i vår empiri tecken på             

att dansen blivit ett samtalsämne som öppnat upp för att respondenterna börjat kommunicera             

med varandra. Detta skiljer sig från Ravelin et al. (2009) då de förespråkar att dansens rörelse                

blir kommunikationsmedlet. I vår empiri har dansen blivit det gemensamma samtalsämnet           

som öppnat upp för övrig kommunikation.  

Vi kan här se resultaten på att deltagarna ingått i en lyckad interaktionsritual, som vi               

har beskrivit under 5.4.1. Vi har tidigare beskrivit hur den emotionella energin påverkat             

deltagarna i deras uppfattning kring arbetsdagen. Den emotionella energin har även resulterat            

i att deltagarna upplevt känslan av förtroende gentemot varandra i den utsträckningen att de              

börjat kommunicera och hälsa på varandra på de offentliga platserna som finns på             

företagsparken. Dansaktiviteten har även resulterat i att deltagarna kände en tillhörighet till de             

övriga deltagarna i den mån att det känts som självklart att sätta sig i en grupp där en annan                   

dansmedlem ingått.  

5.4.3 Den icke-verbala kontakten 
Dansaktiviteten har öppnat upp för olika sorters kontakt och kommunikation. Signe           

berättar att hon känner en samhörighet med de hon dansat med, trots att hon inte utbytt några                 

ord. Hon beskriver det på följande vis; “Men nu känns det som att man har lärt känna varann                  

lite grann fast man inte utbytt ett enda ord” (Signe). Även Marcus reflekterade över att               

dansen har en dimension av icke-verbal kontakt och beskriver det så här: 
“Det är en icke-verbal kontakt och en ganska fysisk närhet som är svår att få till på                 
ett annat sätt. Det öppnar ju upp relationsvägar som man kanske inte har tillgång              
till annars……det [dans] gör så att det kör igång nya processer och vägar till              
kontakt och kommunikation.” (Marcus) 

 

Markus anser att dansen är ett alternativt kommunikativt verktyg och att det öppnar             

upp för relationsvägar som annars skulle förbli stängda. Han anser att dansen har en förmåga               
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att sätta igång processer som öppnar upp för nya ingångar/vägar till kontakt och             

kommunikation. 

Ser vi till våra respondenter Signe o Markus så kommer de in på det som Ravelin et                 

al. (2009) nämner om att dansen blir ett kommunikationsmoment i sig, en slags en tyst               

kommunikation. För Signe har dansen medfört att hon erfar att hon på ett självklart sätt kan                

sätta sig och börja prata med de andra deltagarna i lunchrummet, då hon upplever att hon                

känner dem bättre nu. Tidigare fann hon det svårt att bara slå sig ner vid ett bord då företagen                   

oftast sitter grupperade på de offentliga platserna. Signe anser att det är genom dansen som               

hon funnit denna ingång till att sätta sig vid andra personer. Detta skulle kunna tolkas som ett                 

tecken på att det finns ett uttryck som dansen förmedlar som inte är verbalt, men som öppnar                 

en väg för kommunikation och relationer på det vis Ravelin et al. (2009) förespråkar. 

Quiroga Murcia et al. (2010) har även de funnit tecken på att dansen bidragit till               

individers sociala förmåner utifrån att individer träffat både gamla och nya vänner, vilket i sin               

tur varit till hjälp för individer att anknyta till andra genom kommunikation. En ytterligare              

effekt är att sympatin och förståelsen gentemot andra individer har underlättats av dansen,             

vilket resulterat till att deltagarna upplevt samhörighet och tillhörighet. Quiroga Murcia et al.             

(2010) för en diskussion kring dansen där de ser dansen som ett möjligt verktyg för vårt                

sociala behov att inkluderas in i en grupp. Ett behov som de menar ofta glöms bort i vårt                  

moderna samhälles teknikfyllda livsstil. 
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6.  DISKUSSION & SLUTSATS  

Vi har ovan försökt att redogöra för hur individer upplever en dansaktivitet och hur              

detta kan komma att påverka upplevelsen av den egna arbetet och arbetsdagen. I detta arbete               

har vi utgått ifrån tre frågor, vilka är följande; 

●  Hur upplever intervjupersonerna dansaktiviteten?  

● Hur upplever de att dansen har haft en inverkan på ett personligt plan? 

● Hur upplever de att dansen i förlängningen har påverkat det egna arbetet och synen på               

den egna arbetssituationen? 

 

Vi har delat in vår analys i tre huvudavsnitt utefter våra frågeställningar. Under             

rubriken Intervjupersonernas upplevelse av dansaktiviteten har vi kunnat betrakta hur          

deltagarnas inställning till dans har påverkat hur de har uppfattat det första mötet med              

dansaktiviteten. Detta utifrån tidigare erfarenheter kopplat till vad dansen symboliserar för           

dem samt de förväntningar som är genererade utifrån detta. Vissa har upplevt en glädje,              

medan andra har upplevt en prestation. Vi har funnit att deltagarna har upplevt tre olika slags                

barriärer, som de ändå har överkommit under själva dansen.  

Under rubriken Dansaktivitetens inflytande på en personlig nivå har dansen medfört           

att arbetstagarna öppnat upp för att låta en personlig sida träda in på en arbetsarena där                

yrkesroller och privata roller annars har varit relativt särskilda. Dansen har även väckt gamla,              

bortglömda sidor av individer till liv, sidor som påmint om tidigare tidseror i individernas liv.               

Dansen har skapat ett visst självförtroende bland våra respondenter och dansen har även             

liknats vid en medicin då individen känner sig nere. 

Under det sista avsnittet Dansaktivitetens inflytande på deltagarnas egna arbete och           

arbetssituation har vi kunnat urskilja att deltagarna har tagit med sig en mer positiv energi ut                

i arbetsdagen. Arbetsuppgifter har varit enklare att utföra och de har känt en glädje inför               

dagen som har suttit i. Dessutom har morgonhumöret ändrats från ett introvert till ett öppet               

humör och stärkt individernas självförtroende. Detta har vi tolkat som ett resultat av att de               

fyra kriterierna i interaktionsritualer blivit uppfyllda och att det har genererat emotionell            

energi hos de deltagarna. Vi har även kunnat se hur deltagarna med hjälp av den symboliska                
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interaktionismens pelare kommit att förändra uppfattningen om kollegor, sig själva och sin            

egna arbetsdag. Dansaktiviteten visade sig öppna upp för samtal, nya relationer och en känsla              

av samhörighet. Även en icke-verbal kontakt kopplat till relationer beskrevs. 

Analysen av vår empiri har visat att införandet av dansaktiviteten på denna arbetsplats             

har haft en positiv inverkan på deltagarna på en psykisk, fysisk, social och emotionell nivå.               

Detta har medfört att deltagarna i förlängningen har ändrat sin inställning inför det egna              

arbetet och arbetsdagen. Våra respondenter har funnit att arbetsdagen varit lite enklare att             

genomföra de dagar aktiviteten har hållits. 

På en psykisk och emotionell nivå har deltagarna fått mer självförtroende inför deras             

möten och även upplevt att de varit mer öppna som personer och upplevt positiva emotioner               

såsom glädje, då de deltagit i dansaktiviteten. Deltagarnas välmående har på så vis ökat. Den               

fysiska förändringen har kunnat urskiljas i att deltagarna har upplevt att de ‘kickat igång’              

kroppen och känt sig alerta och motiverade för att ta sig an arbetsuppgifterna. Vissa har även                

använt sig utav den utlärda ‘powerhållningen’ för att förbereda sig själva inför möten med              

kunder och klienter. 

Socialt så har dansaktiviten medfört i att deltagarna funnit nya kontakter kollegialt. I             

interaktionen mellan deltagarna, aktiviteten och symbolerna (mötande blickar, leenden         

deltagarna sinsemellan), så har deltagarna i processen kommit att ändra sin uppfattning om             

vilken relation de har till de övriga deltagarna, de har ändrat sin definition av situationen.               

Från att ha varit relativt okända för varandra till att, efter dansaktivitetens gång, börjat hälsa               

och samtala mer i de offentliga utrymmena på företagsparken. Något som har visat sig vid               

exempelvis luncher då de börjat interagera och välja varandras umgänge. Om dessa kontakter             

kommer bli bestående har varit svårt att urskilja i och med studiens korta tidsram, men vi har                 

ändå här sett tendenser till att relationer har skapats och att gruppen fått en viss känsla av                 

samhörighet.  

Deltagarna har kunnat uppleva emotionell energi då de fyra kriterierna i en            

interaktionsritual har blivit uppfyllda under dansaktivitetens samtliga tillfällen. Energi som de           

har kunnat tillämpa inför arbetsdagen samt inför möten. Även om det inte alltid har varit en                

’dans på rosor’, har de övervägande emotionerna efter dansen har varit positiva. Det har              

funnits barriärer som individerna har varit tvungna att ta sig över för att uppleva de positiva                
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effekterna och emotionerna. Det har dock funnits skilda åsikter kring om dansen som aktivitet              

verkligen passar alla individer. Då aktiviteten varit frivillig, kan det vara så att de som               

deltagit redan haft en positiv inställning till dans, vilket har gjort att de som haft en alternativ                 

inställning till dans inte fångats in och blivit hörda. 

Vad kan våra resultat då tillföra en arbetskultur? Vi har sett att det kan inverka på hur                 

individer upplever de egna arbetsuppgifterna, men även hur de relaterar till de egna             

kollegorna. Dansen har i denna undersökning haft en inverkan på hur individerna upplever             

gemenskap. Vi har även sett hur dansen har kommit att påverka och förändra de upplevelser               

av olika känsloscript som anses tillåtna att visa på en arbetsplats. Deltagare i vår              

undersökning har tillåtit sig att visa andra delar av sig själv än den individuellt formella               

yrkesrollen. Genom att se hur andra upplever dansen har de på sätt och vis låtit sin egna                 

glädje för dans och den privata rollen ta plats på en arena som de vanligtvis inte brukar visa                  

sin personliga backstage. Studiens tidsaspekt har varit för kort för att se om detta är något                

bestående resultat eller om det endast är en tillfällighet. Dock är detta en aspekt som skulle                

vara intressant att vidareutveckla i framtida studier.  

En aspekt som har fått prioriteras bort i detta arbete är emotioner som väckts då               

respekten för tidsramarna kring dansaktiviteten brustit. Vi har sett tendenser på att denna             

faktor kan dränera de positiva emotioner som individen erhållit under dansaktiviteten, detta är             

en aspekt vi anser vara intressant att studera mer ingående i ett framtida arbete.  

I våra deltagande observationer har vi sett hur andra anställda lockats till att närvara i               

lokalen vid dansaktiviteten även om de uteslutit ett eget deltagande. Innebär detta att             

emotionerna sprungna ur kombinationen av musik, dans och rörelse, även smittar av sig, i              

likhet med Viding et al. (2015) resultat, till de som inte vågar/vill delta? Även detta är                

material för vidare forskning.  

Då vi genom observationerna och vår empiri fått en förståelse av hur dansen kan lyfta               

glädjen på en arbetsplats, inte endast till de som deltar utan även till de som står vid sidan av,                   

tror vi att dansen kan verka hälsofrämjande inom fler arenor än vårdinstanser. Genom att              

använda dansen som ett avbrott i arbetsdagen, kan anställda få en omladdning av energi som               

de kan ta med sig in i resterande arbetsdag. En aspekt som väckt vår nyfikenhet har varit                 
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vilka upplevelser vi fått om dansaktiviteten hade varit obligatorisk? Hur skulle de resultaten             

skilja sig från de som vi fått in i denna undersökning? 

Så här i efterhand hand kan vi se att det funnits vissa delar i konstruktionen av                

projektet som skulle kunna förbättras. Några aspekter som vi reflekterat kring är planeringen             

inför projektet och hur vi kunnat nå fler deltagare. Med den snäva tidsramen som en faktor                

anser vi ändå att vi fått en omfångsrik empiri och att arbetet i sig har lärt oss mycket om att                    

överkomma hinder på vägen. 

Utifrån vår empiri har vi kunnat få en förståelse för hur individer upplever dans, hur               

individer har upplevt att dansen påverkat det egna arbetet och arbetsdagen. Vi har funnit              

resultat som verifierar att dansen kan påverka individer psykiskt, fysiskt, socialt samt            

emotionellt, vilket kan visa på dansens flerdimensionella hälsoeffekter. Vi hoppas att vi med             

denna studie har väckt en nyfikenhet kring dansen och dess hälsoeffekter då vi tror att det                

finns många forskningsområden kring dansen som ännu är oupptäckta. 
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BILAGOR 

BILAGA 1.  MISSIVBREV 

Hej,  

Vi   är   två   studenter   vid   Karlstad   Universitet,   Linnéa   Camén   och   Lena   Näslund,   som   nu   är   i   slutet   utav 
vår   kandidatutbildning   inom   Sociologi/Socialpsykologi.   Det   vi   avser   undersöka   i   vår   C-uppsats   är 
Dansens   påverkan   på   individen   inom   en   företagsorganisation.  
Syftet   med   studien   är   att   undersöka   hur   dans   kan   påverka   individen   och   hur   det   i   förlängningen 
kanske   kan   påverka   arbetet   och   arbetssituationen. 

 
För   att   kunna   undersöka   detta   erbjuds   ni   6   tillfällen   där   ni   som   anställda   ges   möjlighet   att   få   prova-på 
dansverksamhet   som   en   alternativ   paus   med   kollegor   och   andra   för   att   samla   kraft   inför/under 
arbetsdagen. 

 
Då   vi   vill   vinna   förståelse   för   dansens   påverkan/effekter   på   individen   kommer   vi   efter   dessa   tillfällen 
följa   upp   med   intervjuer.   För   att   kunna   återge   respondenternas   upplevelse   på   bästa   möjliga   vis, 
önskar   vi   använda   oss   utav   någon   slags   ljudupptagning   under   intervjun. 

 
Intervjun   kommer   utgå   ifrån   en   tematiserad   intervjuguide,   vilket   syftar   till   att   vi   kommer   samtala   kring 
olika   förvalda   teman   istället   för   att   strikt   följa   en   guide   med   fasta   intervjufrågor.   Detta   för   att   öppna   upp 
för   intressanta   diskussioner   kring   undersökningsområdet.   Vi   uppskattar   att   intervjuerna   kommer   pågå 
i ca 30-40 minuter. 

 
Ovan   har   vi   strävat   efter   att   ge   er   information   om   studiens   syfte   och   tillvägagångssätt   enligt 
Vetenskapsrådets   Etiska   riktlinjer.   Vi   vill   också   informera   er   om   att   allt   deltagande   är   frivilligt   och   man 
kan   på   så   vis   välja   att   avbryta   när   som   helst   om   deltagandet   på   något   vis   känns   olustig.   All   den 
information vi samlar in under denna studie kommer att behandlas med stor varsamhet och sekretess, 
deltagare och platser i studien kommer inte kunna pekas ut. 

 
För   att   delta   i   studien   behövs   en   intresseanmälan   till   Lena   Näslund.   Se   mailadress   nedan 

 
En   förhoppning   är   att   ni   önskar   delta   i   vår   studie   som   kan   öppna   upp   för   en   ny   syn   och   eftertanke 
kring   dansens   påverkan   och   fördjupade   studier   inom   ämnet.   Vid   vidare   frågor   eller   funderingar   är   ni 
mer   än   välkommen   att   kontakta   oss   på   följande   mailadresser. 

 
Anmälan   och   frågor   går   i   första   hand   till: 
Lena   Näslund 
Mailadress (red) 

 
Linnéa   Camén   (svarar   tidigast   i   v.17   ) 
Mailadress (red) 

 
Handledare: Eva Olsson 
Mailadress (red) 
 
Med   vänliga   hälsningar,   Linnéa   &   Lena 
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BILAGA 2. INTERVJUGUIDE 1 - Version 1 

BAKGRUND 
Kön? 
Vilket år är du född?  
Vilken roll har du på ditt arbete? 
Hur länge har du arbetat med ditt arbete? 
 
ORGANISATIONEN/ DEN INDIVIDUELLA ARBETSDAGEN.  
 
Hur ser er organisation ut? (storlek, antal anställda) 
Kan du beskriva hur en vanlig arbetsdag kan se ut för dig?  
Vad upplever du som positivt med ditt arbete? 
Vad upplever du som mindre bra med ditt arbete? 
Finns det dagar då du kan uppleva som hektiska och stressiga- kan du ge ett exempel?  
OM  det finns sådana dagar, hur återhämtar du dig från en sådan dag? 
 
DANSAKTIVITETEN- BAKGRUND 
 
Hur fick du höra om denna dansaktivitet? 
Vad var det som fick dig att anmäla dig till dansen?  
Har du tidigare erfarenhet av dans? 
Tränar du generellt? OM så; Vad?  
Var det fler från företaget som var med vid dessa tillfällen? 
Hur många gånger deltog du i morgondansen? 
 
-FÖRE- 
Vilka tankar och känslor cirkulerade inom dig inför det första tillfället?  
Vad hade du för förväntningar inför första tillfället? Kan du ge exempel? 
Kan du beskriva din upplevelse utav första mötet med de övriga deltagarna? 
Hur upplevde du första tillfället med dansen? - Vad var positivt / vad var mindre bra?  
Hur kändes det efter första tillfället? 
 
-UNDER- 
Hur upplever du de danstillfällena som du deltog i? Vad var ditt intryck utav det?  
Kan du försöka förklara hur det kändes i kroppen under själva morgondansen? (känslor, tankar, 
funderingar) 
Var låg ditt fokus under dansen?  
Kan du berätta om en händelse eller tillfälle som du minns extra mycket från dessa danstillfällen? 
(positivt/mindre bra) 
Upplevde du att det var samma personer som deltog vid de olika tillfällena? Hur upplevde du dessa 
möten med de övriga deltagarna?  
Fanns det något som du upplevde som obekvämt under dansmötena? 
Vid de tillfällen som du deltog i dansen, upplevde du att det fanns någon skillnad mellan de olika 
tillfällena? OM så- vilken skillnad? (Ge exempel) 
Upplevde du en gemenskap med gruppen? På vilket sätt? 
 
Kan du berätta lite om dina känslor och din upplevelse kring de danstillfällen som du närvarade vid? 
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-EFTER- 
Vilka känslor uppstod hos dig, efter dansen? 
Var det något du upplevde som du inte hade förväntat dig? OM så, vad? 
Kan du beskriva hur du upplevde din arbetsdag efter denna morgondansen? Exempel?  
Hur upplever du att din arbetsdag fungerade de dagar du hade haft dansmötet till skillnad från andra 
dagar? Fanns det någon skillnad? 
Upplever du att dessa danstillfällen har tillfört något för dig på ett personligt plan? 
Anser du att dansen har påverkat ditt välmående på något vis? Hur? 
Kan dessa tillfällen leda till att du vågar provar på dans igen?  
Hur upplevde du interaktionen med de andra deltagarna? 
Vilken relation hade du till de övriga deltagarna? 
Har projektet ändrat din relation till de övriga deltagarna? OM så; på vilket sätt har det visat sig? 
 
AVSLUTNING 
Finns det något med dessa danstillfällen och studie som du önskar skulle ha varit på något annat sätt 
och isf hur då? 
Är det något du själv har funderingar på som vi inte tagit upp/ något du vill lägga till?  
Får vi kontakta dig igen om det uppstår följdfrågor/ oklarheter?  
 
 
-TACK FÖR ATT DU VALDE ATT DELTA I ATT DELTA I VÅR UNDERSÖKNING-  
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BILAGA 3. INTERVJUGUIDE 2 - Omarbetad version, version 2. 

BAKGRUND 
(Kön?) 
Vilket år är du född?  
Vilken roll har du på ditt arbete?(storlek, antal anställda) 
Hur länge har du arbetat med ditt arbete? 
 
ORGANISATIONEN/ DEN INDIVIDUELLA ARBETSDAGEN.  
Kan du beskriva hur en vanlig arbetsdag kan se ut för dig?  
Vad upplever du som positivt med ditt arbete? 
Vad upplever du som mindre bra med ditt arbete? 
Finns det dagar då du kan uppleva som hektiska och stressiga- kan du ge ett exempel?  
OM det finns sådana dagar, hur återhämtar du dig från en sådan dag? 
 
DANSAKTIVITETEN- BAKGRUND 
Hur fick du höra om denna dansaktivitet? 
Vad var det som fick dig att anmäla dig till dansen? 
Hur många gånger deltog du i morgondansen? 
Har du tidigare erfarenhet av dans? 
Tränar du generellt? OM så; Vad?  
 
UPPLEVELSEN 
Vad hade du för förväntningar inför första tillfället? Kan du ge exempel? (känslor, tankar, 
förväntningar,) 
Kan du beskriva din upplevelse utav första mötet med de övriga deltagarna? 
Hur upplever du de danstillfällena som du deltog i? Vad var ditt intryck utav det? (Pos/neg) 
Om du tänker tillbaka till första och sista tillfället, går det att urskilja någon skillnad i upplevelsen? 
OM så- vilken skillnad? (Ge exempel) 
 
Hur var den fysiska upplevelsen? (kroppsligt uppfattning, utmattad, svettig, energi) 
Vad väckte dansen hos dig under dessa tillfällen? (känslor, tankar, funderingar) 
Hur kändes det att ha dansen på en så “offentlig” plats? 
Kan du berätta om en händelse eller tillfälle som du minns extra mycket? (positivt/mindre bra) 
Fanns det något som du upplevde som obekvämt under dansmötena? 
 
Vilken känsla bar du med dig ut i arbetsdagen? (mentalt, fysiskt, känslor, tankar) 
Hur upplever du att din arbetsdag fungerade de dagar du hade haft dansmötet till skillnad från andra 
dagar? Fanns det någon skillnad? 
Var det något du upplevde som du inte hade förväntat dig? OM så, vad? 
 
Upplever du att dessa danstillfällen har tillfört något för dig på ett personligt plan? 
Anser du att dansen har påverkat ditt välmående på något vis? Hur? 
Kan dessa tillfällen leda till att du vågar provar på dans igen?  
 
INTERAKTIONEN I DANSEN  
Upplevde du att det var samma personer som deltog vid de olika tillfällena?  
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Hur upplevde du interaktionen med de andra deltagarna? 
Vilken relation hade du till de övriga deltagarna? 
Upplevde du en gemenskap med gruppen? OM så, på vilket sätt? 
Har projektet ändrat din relation till de övriga deltagarna? OM så; på vilket sätt har det visat sig? 
 
AVSLUTNING 
Vad är dina reflektioner kring att föra in dans på en arbetsplats? 
Finns det något med dessa danstillfällen och studie som du önskar skulle ha varit på något annat sätt 
och isf hur då? 
Är det något du själv har funderingar på som vi inte tagit upp/ något du vill lägga till?  
Får vi kontakta dig igen om det uppstår följdfrågor/ oklarheter?  
 
 

TACK FÖR ATT DU VALDE ATT DELTA I VÅR UNDERSÖKNING 
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