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Abstract
The first main purpose of this essay is to describe the situation of young women today here in

this part of the world concerning influences from commercial media.

The second purpose with this essay is to investigate if dance could be used as a tool against all

these sterotyped and superficial pictures and ideals in the industy of commersial media.

With some questions I also want to get closer to the answer if dancing is a way for young

women to get insight knowledge. I also describe women from dance history who experienced

that dance filled them up with energy but also environment where there was oppression. This

essay has a gender perspective.

The methods are manly based on literature studies but information is also gathered from the

Internet and from one film.

My results are that dance is a very constructive way to give the young woman that force

which is needed when meeting media pictures everywhere.  It gives her self-confidence, body

awareness, joy and strength in life.



Sammanfattning

Det först specifika syftet med uppsatsen är att belysa unga kvinnors situation här i västvärlden

idag, samt peka på några effekter av rådande ideal inom kommersiell media.

Det andra syftet med uppsatsen är att undersöka om dansen kan vara en möjlig motkraft till

dessa ytliga och stereotypa förebilder för en ung kvinna. Med hjälp av några frågeställningar

vill jag ta reda på hur dansen kan fördjupa henne. Jag gör även ett försök att beskriva kvinnor

ur danshistorien som förr hämtat kraft ur dansens källa men visar även på dansmiljöer där

förtrycket bott. Uppsatsen har ett genusperspektiv.

Metoden är till största delen en litteraturstudie men kunskap och information har även hämtats

från föreläsningar, en film och källor på Internet.

Resultatet är att dansen kan fungera som en konkret och konstruktiv motkraft till ytliga ideal

inom kommersiell media. Dansen stärker unga kvinnors självkänsla, kroppsuppfattning samt

ger dem glädje och livskraft.
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Inledning med syfte, metod och problemställning
Det övergripande syftet med uppsatsen kretsar kring följande frågeställningar: Vad kan dans

bidra till i unga kvinnors liv? Kan man växa som människa genom att lyssna till signaler från

kroppen när man dansar? Kan dans ge unga kvinnor livskraft, styrka och självinsikt? Dessa

frågor som dök upp inom mig efter några danspass vi hade under min lärarutbildning och till

detta kom en strävan om att öka insikten om många unga kvinnors livssituation och hur

dansen kan bidra till att förändra denna situation.

Uppsatsens första specifika syfte är att belysa situationen för unga kvinnor i åldern 8- 30 år

här i västvärlden idag, samt peka på några effekter av rådande ideal inom kommersiell media.

Jag väljer att rikta in mig främst på unga kvinnor därför att jag anser denna grupp vara extra

utsatt för påtryckningar idag, inte minst från reklam, mode och mediebranschen.

Det andra specifika syftet med uppsatsen är att undersöka om dansen har varit och kan vara en

möjlig motkraft till dessa ytliga och stereotypa ideal för unga kvinnor. Med några

frågeställningar väljer jag att undersöka hur dansen kan fördjupa och stärka den unga kvinnan.

Jag beskriver även kvinnor ur danshistorien som hämtat kraft ur dansens källa men också

dansmiljöer där förtrycket bott.

Metoden är i huvudsak en litteraturstudie och den har bestått i att söka kunskap via skriven

litteratur, föreläsningsmanus, en film och källor på Internet. I arbetet finns även med en del

aktuella tidningsartiklar. En av de två centrala böckerna har en tydlig feministisk prägel.1 Den

andra huvudboken speglar dansens styrka och möjligheter.2

                                                
1Adair C. Women and Dance The Macmillan Ptress LTD, 1992.
  Feminism, Riktning som strävar efter att förbättra kvinnans ställning i samhället och uppnå jämställdhet med
  mannen. HIST sedan 1896.  Källa Nationalencyklopedin 2006-04-20.
  http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=0147938
2 Lilja E.. Danskonst i språkets utmarker, Katarinatryck, 2000.
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Utifrån ovanstående syften försöker uppsatsen besvara
följande frågor:

•  Hör dans och identitet ihop?

•  Vad finns det för styrka och möjligheter i dans?

•  Kan man få ökad självinsikt genom att lyssna till kroppens signaler när man dansar?

•  Kan en ung kvinna få tag på sitt mod och sin livskraft i dans?

•  Kan dans vara ett sätt att lära känna sina gränser och få tag på sin egen positiva vrede?

Disposition – metodiskt tillvägagångssätt

Avsikten med denna första del av uppsatsen är att beskriva en viktig sida av unga kvinnors

situation idag med tanke på influenser från den kommersiella mediebranschen. Detta görs

först med hjälp av dagsaktuella artiklar skrivna av unga kvinnor vilket beskriver den stress

och utseendefixering som idag råder och som kan bli till problem för dem. För att belysa att

många av dessa unga kvinnor fortfarande är barn tas några punkter upp ur FN: s

barnkonvention just för att trycka på vuxenvärldens ansvar inför denna grupp.

I nästa avsnitt redogörs för unga kvinnors utsatthet samt några effekter av rådande ideal inom

kommersiell media. Från redovisade undersökningar gjorda av bl. a Socialstyrelsen får vi reda

på att det är orimliga krav och utseendefixering som främst stressar unga kvinnor idag. Att

media hetsar den unga kvinnan att bli vuxen i förtid skriver barnpsykologen Elkind om i

boken Det hetsade barnet. Följden av för mycket anpassning till omgivningens krav och ideal

blir att de unga kvinnorna till slut kräver alltför mycket av sig själva och olika sorters rädslor

planterar sig i kropp och själ. Detta skriver Inga Sylvander och Maj Ödman om i boken Barn

och rädsla. Dessa rädslor kan i sin tur växa till olika symptom och bli till problem för unga

kvinnor.
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Efter att i uppsatsens två inledande avsnitt försökt ge en bild av unga kvinnors utsatthet

övergår jag till att beskriva dansens historiska formspråk. Uppsatsen avslutas med att koppla

ihop unga kvinnors livssituation med dans som möjlighet och motkraft till alla förminskande

bilder inom kommersiell media.

Det tredje avsnittet behandlar dansens historiska formspråk f o m ursprunglig dans i

människans begynnelse till modern dans in på 1980-talet. Här tittar jag på var i dansens

historia unga kvinnor varit tvungna att anpassa sig till rådande regelverk för att få möjlighet

att dansa och var blev det sedan friare att dansa. För att få reda på detta undersöker jag den

dåtida klassiska balettens särdrag och sociala omständigheter samt särdrag i fridans och

modern dans. Till min hjälp använder jag två böcker Dansens historia av Margo Wahlström

och Women and Dance av Christy Adair.

I det fjärde avsnittet beskrivs dansen som en stark och kreativ motkraft till den kommersiella

medievärlden för unga kvinnor. I sin bok Danskonst i språkets utmarker belyser Lilja dansens

olika styrkor och möjligheter men även dansen som en vän som leder den unga kvinnan till

växt och balans i livet. Från ett nyligen avslutat forskningsprojekt lett av Erna Grönlund och

Barbro Renck Dansterapi för barn och unga med psykisk ohälsa visade det sig att

deprimerade och självdestruktiva unga kvinnor blev bättre av att dansa.
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Stereotypa bilder och ideal förmedlade via kommersiell media
I följande avsnitt är syftet att beskriva unga kvinnors situation med tanke på mängden stereotypa
bilder och ideal som kommersiell media förmedlar. Idag råder en utseendefixering hos många unga
kvinnor och de blir dessutom lanserade som sexobjekt. Avsnittet behandlar hur repetition av medias
bildideal kan internaliseras in i den unga kvinnan och vad den kommersiella TV kulturen sänder ut för
signaler. Vidare undersöks stereotypa kvinnliga roller och försök från vuxenvärlden att påverka detta.
Som motåtgärd tas några punkter ur FN: s barnkonvention upp för att belysa vuxenvärldens ansvar
inför dessa unga kvinnor.  En annan motåtgärd från Regeringshåll som uppsatsen redogör för är
FLICKA- projektet. Slutligen ställs frågor kring vad en ökad sexualisering och kommersialisering kan
få för eventuella konsekvenser för unga kvinnor. Stycket avslutas med att visa på en väg ur
förminskande roller.

Kvinnors kroppar duger aldrig som de är. Vi är alldeles för upptagna med att lyssna på alla
röster som säger att vi inte duger som vi är. Vi vill bestämma. Ha höga löner. Förändra världen.
Istället för att kräva styrelseplatser, stannar vi hemma och vaxar benen och målar naglarna. När
vi ständigt blir upplysta om att en Kvinnlig Kvinna är välbantad, välvaxad och välsminkad, tror
vi till slut att det stämmer. Vi måste borsta, forma, lyfta upp och hålla in för att behaga de som
bestämmer.3

Författarinnan funderar kring den mediala utseendepropaganda som idag råder samt frågor
kring de ideal som gäller för att man som kvinna ska duga.

Varför är nästan alla ungdomar mer eller mindre hysteriska angående sitt utseende? Vem eller
vad är det som påverkar oss i denna onda cirkel av utseendefixering? Varför ska vi hela tiden
vara så perfekta? Det är inte konstigt att vi lever i ett samhälle där ungdomarna är
utseendefixerade och lider av ätstörningar. Men det är inte bara tidningarna som påverkar och
sätter griller i huvudet på oss tjejer och kvinnor. Det sker även genom TV och övrig media.4

Media handlar om hur man berättar någonting. Detta kan göras genom massmedierna, genom

TV, film, press, Internet, telefoni inkluderat SMS osv. Man brukar kalla det för

kommunikationsteknologi. Idag är det fem stora bolag som äger 80 % av mediemarknaden.

Medierna både speglar och skapar verkligheten. Medierna finns överallt i dagens samhälle

och når därigenom ett stort antal människor. Speciellt påtagligt är detta när det gäller

mängden bilder som varje dag sköljer över oss.5

Medievärlden styrs mest utifrån manligt rådande strukturer.6 Innehållet i tidningar, TV och

radio består till nästan tre fjärdedelar av mäns tyckande och handlande.7 Ekonomi och

maktstrukturer hör ihop. Media har en benägenhet att förenkla, vilket ger oss en ytlig syn på

verkligheten och på varandra. Det som syns uppvärderas medan det som inte syns heller "inte

                                                
3 Andersson Torunn Kvinna i en välsmord värld. Nya Wermlandstidningen 5 aug. år 2004.
4 Persson Johanna Varför ska vi vara så perfekta? Nya Wermlandstidningen 5 nov. år 2004.
5 Högberg Lasse Om mediernas påverkan föreläsningsmanus vid Karlstads Universitet 17 sept. år 2002.
6 Adair s.67.
7 http://www.flicka.gov.se/html/omflicka.htm
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existerar."8 Nyhetsbilder konserverar rådande ideal. Män är handlingskraftiga och coola.

Kvinnor sköter om hemmet, sina kläder och sitt utseende. 9

Om TV mediet

TV visar sig utan tvekan vara den mest etablerade mediekanalen idag.10 Även andra medier

såsom (videofilmer och data) sätter sin prägel på unga kvinnor samt bidrar till att mängden

timmar framför apparater har ökat.11 I Sverige idag, finns det tio kanaler som visar 200

timmar TV varje dygn. Timmarna fylls med prat, bilder och åter prat.12 I den kommersiella

TV branschen råder en bild- och pratkultur med speciella förtecken. Man har mycket tid att

disponera över, man använder sig av drama för att locka till sig tittare, och man har svårt att

separera tittargrupper.13 Det sistnämnda för med sig svårigheter att upprätthålla någon naturlig

gräns mellan barn och vuxen.14 Bild- och pratkulturen har lätt att förmedla personer och

händelser men svårare att förmedla abstrakta idéer. Allt blandas och inget kan riktigt

behandlas på djupet.15 Det är just de osäkra och isolerade unga kvinnorna som lättast tar

intryck och låter sig påverkas av bilder från TV-skärmen. Deras känslor, normer och

värderingar sätts i rörelse16

För ungdomar är media en av många källor till stoff i sitt identitetsarbete.17

Eftersom det är lätt att få en illusion om att man kommer nära inpå personer i TV rutan kan de

också fungera som identifikationsgestalter för de unga kvinnorna.18 Ett exempel från TV

världen är dokusåpan Temptation Island, där par skiljs åt olika håll och sedan placeras på en

söderhavsö med singlar av det motsatta könet för att se vad som händer med lojaliteten till sin

ursprungliga partner. Målet är destruktion. 19  Andra TV – såpor som BigBrother, The Swan

och Extreme Make-over som även inkluderar avancerade skönhetsoperationer. Dessa program

visas på bästa sändningstid och ses av många unga kvinnor. Idealet för en hel del unga

                                                
8 http:/www..yelah.net/articles/viduger
9 Ibid.
10 Hadenius S. och Weibull L. Massmedier. Press, radio & TV i förvandling. Bonniers förlag 1999 s.412.
11 Evenshaug O. & Hallen D. Barn och ungdomspsykologi Studentlitteratur 2001 s. 238-239.
12 Hamilton C. författare och ekonom Det infantila samhället Bokförlaget Prisma 2004 s. 135.
13 Ibid s. 140.
14 a.a. s. 27.
15 a.a. s.140.
16 Neuschutz K. Leka, leva eller teva? Lidingö Tryckeri 1977 s. 81.
17 Johansson T. Bilder av självet. Vardagslivets förändring i det senmoderna samhället Natur och kultur 2002
s.17.
18 Evenshaug & Hallen, s. 243.
19 Hamilton s. 131-133.
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kvinnor blir att se ut som dessa unga kvinnor i dokusåporna, smala och med stora bröst.

Bröstoperationer visar sig vara de vanligaste kosmetiska ingreppen idag. Oftast handlar det

om kvinnor som vill få större bröst. Även andra ingrepp förekommer såsom läppförstoring,

fettsugning av lår, midja och rumpa.20 Dessutom signalerar nutidens media att unga kvinnor

bör göra sig själva till aktiva sexobjekt.21

/.....Om barnen bestämmer sig för att personerna på TV eller i tidningarna är bra eller dåliga
förebilder har mindre betydelse än vi tror. Vad som i realiteten sker är att supandet, knullandet,
pratandet, intrigerandet normaliserats och blivit en accepterad del av barnens miljö/….Beteendet
har normaliserats. Det är vad barnen lär sig. Och det lär de sig. 22

Hur bilder internaliseras till rådande ideal

Hur skapas en förebild? Vad är innehållet i hur samhället ser på unga kvinnor? Stereotypa

bilder landar lätt hos unga kvinnor idag, inte minst på grund av reklam och medievärldens

stora inflytande. Den unga kvinnan ser någon idol på bild eller på TV hon känner igen sig och

identifierar sig med denna person. Genom ideligen repetition av samma bild sjunker den

djupare in och accepteras som den rådande och sanna bilden av henne. Bilden har

internaliserats.23 Idag är det 50 % av alla tonåringar som kan tänka sig att bli fotomodeller.

Att synas och bli beundrad står högt i kurs hos de unga kvinnorna.24 Det finns uppenbara

risker att media och reklambranschen hetsar unga kvinnor att bli vuxna alltför fort, klä sig i

vuxna kläder, sminka sig och uppföra sig som vuxna i förtid.25

Stereotypa kvinnliga roller

Vad ligger i ordet könsroll? 26 Det finns sociala strukturer och givna roller mellan män och

kvinnor som blir planterade i oss tidigt i livet. I den västerländska kulturen har kvinnan

historiskt sett vissa förväntningar att leva upp till. Dessa krav som lever än idag har

ekonomiska, sociala och kulturella förklaringar. Med en ökad medvetenhet och samarbete

med männen går det att som kvinna befria sig själv ur dessa förminskande roller. Vilka roller

tänker jag då på? En traditionellt kvinnlig roll är att vara intresserad av hus och hem, ha

                                                
20 Sundqvist Emmy Många barn vill bli plastikopererade Aftonbladet den 13 april 2005.
21 Hamilton  s. 149.
22 Ibid s. 150-151.
23 Adair s.64.
24 Hamilton  s.130.
25 Ibid s. 277.
26 Könsroll, sammanfattande term för socialt och kulturellt betingade skillnader mellan könen vad  avser
beteende, värderingar, normer, föreställningar, resurser, makt och prestige. Könsrollen är också förknippad med
föreställningar om hur förhållandena mellan könen bör vara. Nationalencyclopedin
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=2358118i_word=k%f6nsroll. 2006-04-20.
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omsorg om barn och familj samt vara beroende av mannen. I ett historiskt ekonomiskt och

socialt perspektiv har kvinnans uppgift handlat mycket om att lyssna in andras behov och

kunna anpassa sig till dessa.27

Ökad sexualisering av samhället

Från regeringshåll kan man läsa på Internet att det som pågår är en sexualisering av det

offentliga rummet och det inte bara bevarar utan även förstärker maktfördelningen mellan

män och kvinnor. Medias bilder förminskar unga kvinnor till sexobjekt. Det hindrar vårt lands

strävan efter demokrati och jämställdhet.28

Vad är det för fel med sexiga bilder på kvinnor, frågar Micke på en chattsida /…Jo, svarar
Catharina, för att bilden reproducerar stereotypa könsroller där män gör häftiga saker och
kvinnor är sköna att se på och sköna att älska med. Det kvinnliga skönhetsidealet råder här och
gör kvinnan till ett sexobjekt. Det är mängden av dessa bilder som illustrerar enfald och
liksidighet. Det eviga nötandet av dessa typer av bilder är fel överallt, ofta i det offentliga
rummet, i samhället, i affärer, på reklampelare, överallt. Det är den här den här typen av bilder
som man som konsument borde bojkotta om man bryr sig om jämställdhet.29

En trettonårig ung kvinna tänker till angående musikvideor i nedanstående citat. Att tänka

själv är bästa medicinen när medierna anfaller.

I musikvideor är det jämt tjejerna som ska vara halvnakna i bikini och smeka killarna. Killarna
står jämt fullt påklädda i coola kläder. Varför är det inte tvärtom?30

Kvinnor blir gärna sedda och värderade från utsidan, mer som ett attraktivt objekt, till för att

behaga och vara åtråvärda. Denna bild tränger gärna in på insidan. Vi ser på oss själva som

samhället ser på oss, med manliga glasögon .31 Kvinnor uppmanas gärna i media att framstå

så attraktiva som möjligt just för att ”mr Right” ska dyka upp, och i dagens kommersiella

värld skapas dessa bilder bland annat för att öka konsumtionen.32  Det enda gemensamma

språk vi människor äger idag är det kommersiella.33 Konsumtion lindrar oron men samtidigt

blir man aldrig nöjd utan vill ständigt ha mer och mer. Nutidens konsumenter lever efter

mottot.
Man är vad man har och vad man konsumerar.34

                                                
27 Adair s. 62.
28 http://www.regeringen.se/sb/d/2593/a/26607
29 http//www.feminetik.se/diskutera php? =4&mid=5944, diskussion den 3 juni år 2004.
30 http://www..flicka.gov.se/html/omflicka.htm
31 Adair  s.3.
32 Ibid s. 67.
33 Dalevi Sören, präst Kyrkan och omvärlden föreläsningsmanus, Kroppskärrskyrkan, den 14 nov. år 2001.
34 Fromm E. Att ha eller att vara Natur och Kultur 1978 s. 43.
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Vägen ur förminskande rådande ideal

Idag råder brist på sunda motbilder till stereotypa bilder av den unga kvinnan.35 Hon blir

kontrollerad och förminskad.36

När kvinnor påtvingas manér och former som ansluter till ett enda skönhets- och beteendeideal
blir de fjättrade till både kropp och själ; de är inte längre fria kvinnor.37

Men det går att som ung kvinna befria sig själv ur dessa roller. Först måste man bli medveten,

sedan är det bra att dela erfarenheter med andra för att till sist utmana attityder och strukturer

man inte tycker om.38 Att utmana gamla förlegade sociala strukturer kan påverka hur unga

kvinnor ser på sig själva och på sin kropp.39

Om vuxenvärldens ansvar

I följande avsnitt beskrivs delar ur FN: s barnkonvention. Dessa överenskommelser är gjorda för att
skydda barn från det som inte är bra för dem. Avsnittet avslutas med en beskrivning av FLICKA-
projektet, en motåtgärd från samhällets sida när den kommersiella mode, reklam och medievärlden tar
över

Ett barn – det är varje människa under 18 år

Rubriken ovan är första artikeln ur FN: s Barnkonvention.40 Andra betydande punkter ur

samma internationella överenskommelse är:

•  Alla barn är lika mycket värda och får inte diskrimineras t ex på grund av sitt kön.41

•  Barnets bästa ska alltid sättas i första rummet. Vuxna som bestämmer om sådant som

gäller barn ska alltid tänka på detta.42

•  Alla barn har lätt att bli hörda, respekterade och lyssnade till när vuxenvärlden tar beslut

som rör dem.43

•  Barn har rätt till information från olika delar av världen genom varierande mediekanaler.

Dessutom har de rätt att skyddas från information och material som de kan ta skada av.44

                                                
35 Adair s. 62.
36 Ibid s. 46.
37 Estés C. P. Kvinnor som slår följe med vargarna   Wahlström &Widstrand 2003 s.186.
38 Adair s. 61.
39 Ibid s. 38.
40 http://www.rbse/sv/Barnkonventionen/korta och långa versionen 2006-04-22.
41 Ibid art. 2.
42 a. a. art. 3.
43 a. a. art. 12.
44 a. a. art. 17.
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Flickor och pojkar mellan 10 och 14 år blir en allt viktigare grupp för dem som gör medier och
reklam. Unga flickor tar kanske djupast intryck eftersom så många av medias bilder av hur man
ska vara och se ut för att ”duga” riktar sig just till dem.45

FLICKA projektet startades år 2004 av barn- och familjeminister Berit Andnor. Man vill med

detta arbete bl. a uppmana de som arbetar med reklam och media att bli mer självkritiska och

ta större ansvar för de bilder och budskap de sänder ut. FLICKA har som utgångspunkt att

både pojkar och flickor behöver mer sunda och positiva bilder omkring sig samt hjälp att se

mer kritiskt på media och reklam. FLICKA har tillsammans med Manliga nätverket och

Tjejzonen genomfört en undersökning bland 3000 femtonåriga killar och tjejer i Göteborg där

man ställde frågor om könsroller och ideal. Det visade sig att över hälften av alla tillfrågade

tyckte det var viktigt att uppfattas som självsäker, snygg och sexig. Sara Damber,

projektledare för FLICKA säger att massmedierna ställer upp ideal som det är mycket svårt

att leva upp till. Hon menar vidare att sexualiserade bilder på unga kvinnor inom

reklambranschen gör denna grupp extra utsatt.46

                                                
45 http://www.flicka.gov.se/html/omflicka_reklam.htm
46 Johansson Lena Tror de skulle få mer respekt om de hade fötts som killar Göterborgs Tidning, 19 april år
2005.
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Några effekter av rådande ideal inom kommersiell media
I följande avsnitt beskrivs unga kvinnors utsatthet samt eventuella effekter av rådande ideal inom
kommersiell media. Inledningsvis beskrivs hur stress genomsyrar vårt västerländska samhälle idag och
varför det är så. Vi får reda på vad det är som stressar unga kvinnor och på vilket sätt kommersiell
media stressar denna grupp. Vidare beskrivs symptom på överbelastning och stress unga kvinnor kan
visa upp. Det är orimliga krav och utseendefixering som främst stressar unga kvinnor idag. Bilder i TV
och övrig media stressar denna grupp att bli vuxna i förtid.  Följden av för mycket anpassning till
omgivningens krav och ideal blir att de unga kvinnorna till slut kräver alltför mycket av sig själva och
olika sorters rädslor planterar sig i kropp och själ. Avsnittet tar upp eventuella effekter och uttryck för
denna ångest och rädsla. Sista delen av detta avsnitt tar upp vad en ökad sexualisering och
kommersialisering av unga kroppar eventuellt kan leda till.

Nutidens människor tenderar att vara mer rädda bl. a på grund av ökat våld i samhället. Vi är

mer ensamma, det vittnar skilsmässostatistiken om. Vi är också mer otrygga i arbetslivet,

osäkra på om jobben kommer att finnas kvar. 47 Forskare idag är överens om framförallt tre

områden som påtagligt stressar unga kvinnor. Det första är skilsmässa, det andra är att

mamma börjar arbeta och det tredje är att pappa blir arbetslös. Dessa farhågor är verklighet

för många unga kvinnor idag.48 I vissa storstadsområden utgör de unga kvinnor som bor med

båda sina föräldrar en minoritet och de flesta mödrar yrkesarbetar.49 Dessutom finns en

påtaglig otrygghet på arbetsmarknaden vilket väcker rädslan hos föräldrar att bli

bortrationaliserade.50 Samhället förändras på alla områden otroligt snabbt. Denna

obeständighet och osäkerhet framkallar stressreaktioner hos människan.51

Vi lever i en tid av utbredd, djupgående stress, den är vår ständiga följeslagare, och vi glömmer
därför lätt hur den genomsyrar vår tillvaro. Stressade människor blir upptagna av sig själva - av
kraven på dem, av sina reaktioner och känslor, av sin oro. De är med ett ord egocentriska, utan
att för den skull nödvändigtvis vara egenkära eller högfärdiga. Nutidens självupptagenhet torde i
stor utsträckning vara en reaktion på den stress det innebär att leva i ett samhälle där
obeständigheten är det ena beständiga och där den känsla vi behöver av att vara rotade och äga
något bestående och välkänt i livet lätt sopas undan eller kanske
aldrig får tid att ens utveckla sig.52

                                                
47 Elkind D. barnpsykolog och professor Det hetsade barnet Natur och kultur 1985 s.36.
48 Hamilton s. 95.
49 Ibid  s.29.
50 Elkind s. 36.
51 Ibid  s. 36-37.
52 a. a. s.36.
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Stressade vuxenbarn

Lars Gustavsson är barnläkare och träffar på en hel del stressade unga kvinnor, som känt

pressen på sig att bli vuxna i förtid. Han anser att det då blir alltför många intryck,

information och ställningstaganden att förhålla sig till för tidigt i livet, mycket på grund av

utbudet i TV och övrig media. Det handlar om intryck och val som dessa unga kvinnor inte är

mogna för ännu. Dessutom blir det stressreaktioner som följd t ex huvudvärk,

koncentrationssvårigheter, magont. Idag finns det unga kvinnor som har magsår. Lars

Gustavsson har även träffat på utbrända och deprimerade unga kvinnor i 13-14 års ålder som

han skulle vilja skolbefria under ett helt år och ordinera tystnad, lugn och ro samt

skogspromenader.53

TV och övrig media stressar unga kvinnor

Det är främst på två sätt som dagens unga kvinnor stressas genom media. Mängden

information kommer alltför snabbt och i alltför stora mängder. Dessutom är den information

som ges ofta alltför svår att förstå sig på.54 De unga kvinnorna vet mycket mer än de kan

förstå. De kan ofta uttala sig i svåra frågor som inflation, narkotika, sex, våld osv. Men bara

för att de verkar mer insatta känner och tänker de fortfarande som barn.55 De unga kvinnorna

liknar oss vuxna mest i sina känslor och minst i sina tankar.56

TV har genom att göra informationen tillgängligare öppnat dörren för barnen till information
inom områden som tidigare var förbehållna vuxna. Våldsscener och sexuellt laddade scener, som
ett barn inte kunde föreställa sig utifrån en beskrivning i ord, presenteras direkt och åskådligt på
Tv-rutan. I och med att TV gör så mycket tillgängligt för barnen som tidigare inte var
tillgängligt för dem hetsar de barnen att snabbt bli vuxna. Barn kan idag genom TV uppleva
händelser som andra media tillät dem uppleva först när de blev äldre.57

TV står på i hemmen varje dag och i och med detta även det ständiga flödet av information

som till slut bara blir för mycket. TV tvingar barnen till ständig anpassning.58

                                                
53 Gustavsson Lars, skolöverläkare Barns Rättigheter föreläsningsmanus, Karlstads Museum, den 3 nov. år 1999.
54 Elkind David Det hetsade barnet Natur och Kultur 1984 s.165.
55 Ibid s.86.
56 a. a.  s.190.
57 a. a.  s. 81.
58 Mcluhan M. citerad i Elkind   s.166.
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Utseendefixering och orimliga krav skapar ångest och oro hos unga kvinnor

Under 1990-talet skedde en kraftig ökning av psykosomatiska problem bland barn och

ungdomar, mest drabbade var de unga kvinnorna.59 Antalet depressioner hos denna grupp har

ökat lavinartat.60 För kvinnor mellan 18 och 25 år har oron och ångesten fyrdubblats sedan

slutet av 80-talet.61 Unga med alkoholförgiftning ökar, främst bland unga kvinnor.62 Hälften

av alla 15-åriga unga kvinnor har problem med sömnen. Tre fjärdedelar av dessa är missnöjda

med sitt utseende.63 De unga kvinnorna känner sig stressade att leva upp till en idealbild av att

vara snygg, smal, duktig och sexuellt erfaren. Dessutom har de förväntningar på sig att

prestera bra i skolan, sköta alla fritidsaktiviteter, träffa mamma och pappa lika mycket efter

skilsmässan. Kraven och den psykiska ohälsan ökar. Fler unga kvinnor söker psykiatrisk hjälp

idag.64

Baksidor av ett samhälle som lockar och stressar unga kvinnor att bli
vuxna i förtid

Det här avsnittet vill visa på hur en del unga kvinnor har det när de blir pressade för mycket för tidigt.
Dessa unga kvinnor väljer sin egen strategi. Här det gäller att vara duktig, inte göra fel och dessutom
upprätthålla fasaden med ett perfekt yttre.65 Dagens unga kvinnor hetsas av vuxenvärlden till att snabbt
prestera på topp med goda resultat. Dessutom utsätts de för erfarenheter som ofta kräver hög
anpassningsförmåga inte minst för att passa in på rådande ideal inom media. Stressade unga kvinnor
blir gärna rädda, rädda för att misslyckas och rädda för att inte duga som de är.66 Rädslan är nödvändig
men för mycket av den är onödig och direkt skadlig.67

Rädsla för att ens prestationer inte duger

Om man har förmånen att få växa upp med en grundkänsla inom som säger att "jag är OK"

blir det mycket lättare att senare i livet också klara av en hel del påfrestningar.68 En ung

kvinna har ett innerligt behov av erkänsla för den person hon är och inte bara för de

prestationer hon lyckas med. Ibland lyckas föräldrarna inte förmedla detta och baksidan för

den unga kvinnans del blir evig prestationsjäkt för att bevisa att hon duger.69

                                                
59 Hamilton s. 98.
60 Ibid s.72.
61 Franke Peter Övergivna flickor Wärmlands Folkblad den 27 april år 2005.
62 Wallin U. Ungdomar mår allt sämre – både psykiskt och fysiskt undersökning gjord av Socialstyrelsen,
Svenska Dagbladet den 11 april år 2005.
63 Hamilton s. 99.
64 Svenska Dagbladet Ungdomar mår allt sämre – både psykiskt och fysiskt den 11 april år 2005.
65 Hamilton s 76.
66 Elkind s. 8.
67 Sylvander I. Ödman M. Barn och rädsla Sveriges Radio 1969.
68 Lundberg Lars-Åke, präst Hur förmedlar man livskunskap till barn  föreläsningsmanus,Tingvalla Gymnasiet,
den 8 nov. 2001.
69 Elkind s.137.
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Rädsla att bli avvisad

Som tidigare nämnts i arbetet innebär en traditionell kvinnoroll att man förväntas lyssna in

andras behov samt anpassa sig till dessa.70

Ojämställdhet och en tillvaro på killarnas villkor bidrar till ökad ohälsa bland tjejer. Dessa tjejer har
stora krav på sig själva och får redan i unga år kraftiga stressymptom.71

Visst är det viktigt att vara snäll och trevlig för att bli omtyckt men det är också av stor vikt

att inte bli beroende av någon annan människas välvilja. Att äga förmågan till anpassning är

bra men det finns individuella och hälsosamma gränser för detta. Om behovet av att vara till

lags är stort finns uppenbara risker för kränkning och utplåning.72

Rädsla för att inte passa in på rådande ideal kan växa till symptom

Från Stockholms Centrum för Ätstörningar har man skickat ut en larmrapport. Det finns idag

flickor i tioårsåldern som söker hjälp för anorexi. Krystyna Malm är överläkare på Huddinge

Sjukhus och chef för mottagningen för ätstörningar. Hon bekräftar larmet och berättar att

flickor som visar symptom på ätstörningar går nedåt i åldrarna samt att de ständigt blir fler.

För några år sedan kom det in några enstaka barn, idag består samma grupp av två till tre

stycken i veckan. Hennes klara uppfattning är att den utseende fixering som idag råder skapar

fettfobi hos många unga kvinnor.73

Det har varit upp och ner sedan matrycket hemma hos mamma och pappa häromsistens. Ångesten var
snudd på outhärdlig och jag straffade mig hårt. Vatten och motion och åter vatten tills det ballade ur och
jag fick ännu en frossarattack, denna gång varade den i tre dagar.74

År 2003 fick Bris över tusen mejl som handlade om självmordstankar. En tredubbling jämfört

med tidigare år. De flesta kom från unga kvinnor. Pojkar tar till våld mot andra. De unga

kvinnorna misshandlar sig själva. Nedanstående citat kommer från en 18-årig ung kvinna som

skrivit en bok om sin självdestruktivitet. Hon skar sig ideligen för att hålla ångesten borta. 75

Jag var ständigt rädd för allt jag var rädd för att bli rädd, vilket skapade en ond cirkel av ständig
rädsla.76

                                                
70 Adair s.62.
71Hallengren Lena, ungdomsminister Stärk ungdomars möjligheter Nya Wermlandstidningen, 6 juli år 2004.
72 Pelzer D. Att hjälpo sig själv ScandBook 2004 s. 48.
73 Hamilton s. 73-74.
74 Brundin Anna-Lena Nej tack, jag åt nyss! Stå-up komiker, sångerska, författare Wahlström&Widstrand 1995
s. 44.
75 Hamilton s.101.
76 Åkerman Sofia Zebraflickan ScandBook 2004 s.26.
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Ökad sexualisering och kommersialisering av unga kroppar

De unga kvinnorna är välinformerade, speciellt påtagligt är detta när det gäller sex.77 Tidigare

i uppsatsen nämndes att unga kvinnor idag känner pressen på sig att leva upp till idealet av att

vara självsäkra, snygga och sexiga.78 Masskulturen är inriktad på yta.79   De bör inte bara vara

snygga och sexiga utan även sexuellt erfarna.80 De unga kvinnorna funderar mycket kring det

sexuella. Här finns en naturlig nyfikenhet och önskan om kunskap och dialog med någon

vuxen man har förtroende för. Om denna dialog kommer till stånd kan det hjälpa dem att

utvecklas till sexuellt naturliga individer. Idag omges dessa unga kvinnor överallt av

förvirrande värderingar och beteenden i vuxenvärlden. Media och reklamvärlden är väldigt

påtagligt med och formar dessa ungdomar. Om de inte får hjälp och vägledning sätter de upp

sina egna regler för vad som gäller.

/…i förakt för ett samhälle som samtidigt kittlar och förtrycker. De som inte är så starka kommer att bli
förvirrade. Många kommer att glida in i ett beteende som skadar dem själva och andra.81

På Internet kan man köpa vad som helst idag, bara man har pengar. Det finns unga kvinnor

som säljer sexuella tjänster på nätet. Det finns tom de som säljer sin oskuld på nätet även om

det inte är så vanligt. Rosie, 18 år från England är en som sålt sin oskuld för 100 000 kronor.

Hon säger efteråt.
Det var hemskt. Jag hatade varje sekund.82

                                                
77 Hamilton s.29.
78 http: //www. Flicka.gov.se/html/omflicka _ reklam.htm
79 Hamilton s.84.
80Wallin U. Ungdomar mår allt sämre - både psykiskt och fysiskt Svenska Dagbladet den 11 april år 2005.
81 Elkin s.68.
82 Anna Olsson De säljer sin oskuld på Internet Veckorevyn nr. 26 den 16 dec. år 2004.
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Dansens historiska formspråk
Hur fungerade dansen förr för unga kvinnor?  I det här avsnittet av uppsatsen ges först en allmän
historisk översikt kring dansens formspråk från den mänskliga kulturens begynnelse till modern dans
in på 1980-talet. Sedan bjuds läsaren in att titta närmare på den dåtida klassiska balettens särdrag och
sociala omständigheter men även på fridansen och på modern dans. Motivet till detta avsnitt är att
försöka ta reda på var i danshistorien som unga kvinnor hämtat kraft ur dansens källa och var
förtrycket bott eftersom uppsatsen även har ett genusperspektiv.  Detta görs med hjälp av Adair
Christy Women and Dance och Wahlström Margo Dansens historia.

Människan dansar. Näst efter de aktiviteter som för den primitiva människan
garanterade livets nödtorft, som mat och husrum, kom dansen. Den är vårt
tidigaste utlopp för sinnesrörelser och de sköna konsternas ursprungskälla.83

Ovannämnda citat vill visa att dansen alltid varit viktig för oss människor och är konsternas

moder. Boken skildrar dansens uppkomst och utveckling fram till dagsläget. 84

Den här delen av uppsatsen lär oss också historiken kring dans som konstart (dans som visas

upp inför publik) här i västvärlden. Här behandlas identitet och rasfrågor. Här utmanas även

förlegade sociala strukturer. Slutligen sänds en speciell eloge till all den kvinnliga kreativitet

som funnits och finns inom dansens område. Denna bok kan vara framtiden till nytta inom

feminismen, kulturen och i könsdebatten.85

Ursprunglig dans

Det fanns vissa gemensamma drag i denna typ av dansutövning. Man dansade när man ville

berätta något, t e x när man ville imponera på det motsatta könet eller kanske ville visa en viss

sorts jaktteknik. Dansen var ett viktigt inslag för att stärka sammanhållningen i gruppen och

för att uttrycka sin tro och religion. Krigsdanser var vanliga innan strider för att minska på

spänningar. Att dansa tillsammans gjorde att man förstod varandra bättre, dans som bidrog till

bättre kommunikation helt enkelt.86 Dansen utvecklades i civilisationer runt Medelhavet, som

underhållningsform men även själva danstekniken gick framåt.  I den gamla egyptiska

kulturen för 4000 år sedan, dansade man runt religiösa teman men även i underhållningssyfte.

Slavar undervisades och blev snart artister. Man använde sig av långsamma gångsteg, men

även av snabbare inslag såsom akrobatik. Musikorkestrar ackompanjerade med

                                                
83 Cheney S. historiker, citerad i Wahlström M., Dansens historia Studentlitteratur, 1979 s.9.
84 Ibid, från bokpärmens baksida.
85 Adair har själv dansat I hela sitt liv, lett danskurser, varit publik samt deltagit i olika workshops. För att kunna
skriva denna bok har hon intervjuat människor från både Europa och USA. Adair var tidigt intresserad av att
med dansen som medel försöka förändra samhället till det bättre. Feminismen växte i USA på 1960-70 talet. Här
kände hon sig hemma. ”Samhället ses genom mäns glasögon och värderas utifrån detta, menar Adair.” (s1).
86 Wahlström,  s 10-11.
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stränginstrument, cymbaler och pipor. Grupper av kvinnliga dansare var knutna till olika

tempel. Vid den här tiden utvecklades dansen som konstart. I Gamla testamentet står om hur

hebréerna firade och tackade Gud genom musik och dans, t e x vid ”Den förlorade sonens

återkomst” 87.

Omkring 3000-1400 f Kr dansade man inom den forngrekiska civilisationen. Platon, Sokrates

och andra lärda män ansåg, att om man kunde sjunga och dansa var man bildad. Rörelserna

var stora och atletiska. Man hoppade naturligt och lätt. Grekerna ansåg att Gudar var fäder till

alla konstarter, inklusive dansen. Dramat föddes ur den grekiska dansen med gester och

pantomimer. Det fanns mycket av religiösa skådespel vid den här tiden. 88

Den romerska dansen liknade den grekiska men utan inslag av drama och fantasi. En speciell

romersk dans och festhögtid firades för att hylla natur och herdeguden Pan. Då blandades alla

samhällsklasser och man festade ihop med mat, dryck, dans och sång. När rikedomen ökade i

det romerska imperiet föll moralen. Man lät sig underhållas av importerade slavar med brutala

och grymma inslag som ibland ledde till döden. 89

Dans under Medeltiden

I och med kyrkans ökade inflytande över människors liv tog man också till sig bilden av

kroppen som ett hinder. Det var själen som skulle räddas, kroppen var mest i vägen. Den enda

dansform som accepterades var den heliga dansen inom kyrkans väggar. Så småningom blev

det vanligt med folk som gick i procession genom staden, hållandes i krucifix och när de

stannade till var det för att utföra en helig dans i form av bugningar och vändningar, steg

bakåt och framåt. Allt detta gjordes för att hålla nöden på avstånd. Under medeltiden härjade

ju pesten och andra epidemier. När någon skulle gifta sig eller vid någon annan kyrklig högtid

kunde det hända att man dansade vilda ringdanser, sjungandes genom kyrkan. Det blev för

mycket för de högre prästerna som därför förbjöd dansen helt. 90

När sekulariseringen ökade i Europa på 1400 talet kom folkdansen tillbaka. Det var främst

bondefolk som gick i takt till musiken vid högtidliga till fällen. Steg i olika riktningar och

                                                
87 Wahlström  s. 14-16.
88 Ibid. s. 16-18.
89 a. a. s. 18-19.
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handklapp tillkom samt imitation av både djur och människor. Det här blev så småningom så

populärt att även adeln blev inspirerad och började härma efter, men då fick det mer handla

om nigningar och glidsteg eftersom kläderna satt i vägen. Betoningen på dessa danser inom

adeln låg på damernas flörtiga poseringar. 91 Vid den här tiden hade många människor blivit

drabbade av krig, pest, bränder och katastrofer av olika slag och var i starkt behov av att få

utlopp för känslor. Man dansade i dagar och nätter tills man slutligen var helt utmattad och

föll ihop. Detta kallades för dansmanin. 92

Dans under Renässansen

Dans och musiklivet ökade i omfattning under renässansen, speciellt gynnade var alla vid det

kungliga hovet. Alla i hovet kunde dansa. Man introducerades i nya hovdanser, det handlade

om underhållning men även undervisning i hur man bäst behagar en kvinna. I andra danser

användes dramat vilket i sin tur bidrog till att balettkonsten utvecklades i Italien och

Frankrike. Sällskapsdanser finns nedskrivna och dokumenterade f o m slutet av 1500-talet.

Dansen Pavane är ett exempel. Här promenerade man parvis, långsamt och värdigt framåt i en

maskeradprocession. Menuetten kommer från den här tiden och är från början en flirtig

bondedans. 93

Kyrkan som normbildare

Historiskt sett spelade kyrkan länge en central roll som bildare av rådande värderingar och

normer. Dans ansågs som syndigt och skulle undvikas. Först runt 1920 blev det accepterat för

medelklasskvinnor att gå ut och dansa. Så sent som år 1932 i Florida, USA riskerade man som

lärare att bli av med sitt arbete om man var ute och dansade en kväll. Dansen var endast

accepterad inom en viss klass och på ett visst sätt, nämligen som klassisk balett inom den vita

europeiska överklassen.94  Kyrkan ansåg länge att kropp och sexualitet var något oanständigt.

Dans som underhållning gick bra, men inte på något annat sätt.95  F o m 1960-talet har man

blivit alltmer positivt inställd till den fysiska kroppen och denna allmänna uppfattning har till

sist segrat över kristna konservativa uppfattningar. 96

                                                                                                                                                        
90Wahlström. s. 20-21.
91Ibid s. 21-22.
92 a  a. s. 24.
93 Wahlström, s. 25-26.
94 Adair s. 9.
95 Ibid s. 14.
96 a.a. s. 10.
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Sällskapsdansen

Under 1800-talet kom det in en del nyheter inom sällskapsdansen. Nu började man byta

partners mitt under dansens gång. Fortfarande var solfjädrar och näsdukar vanliga tillbehör.

Från USA importerades folk och Squaredanser som blev väldigt populära. Här i Europa dök

valsen upp på 1830-talet. Polka, schottis och mazurka dansades livligt under marknadsdagar.

Dessa danser kommer ifrån Skottland. 97

Jazzmusiken kom att spela en allt större roll för dansen under 1900-talets början. Nu fick

färgade musiker och dansare en chans att agera på olika scener bl. a på Broadway. Vita

dansare började ta lektioner i jazzdans och färgade trumslagare inspirerade till nya rytmer.98

Jazzmusiken påverkade även den sociala dansen så till vida att man nu som par dansade friare

på dansgolvet, mer oberoende av övriga danspar. Nu kom även rytmer in från Sydamerika,

äldre och nyare former av jazzdanser blandades. Resultatet blev bl. a. samba och cha-cha.

Under åren 1910-20 föddes i Amerika danserna foxtrot och one step, two step. Paret Irene och

Vernon Castle gjorde mycket reklam för b l a. sällskapsdansen Charleston när de turnerade

runt vid den här tiden. Under 1930-talet dök swingmusiken och jitterbuggen upp både med

uppträdanden och som social dans. Här var det mycket hopp, kast och steg i luften som

gällde. Rockmusiken på 1950-70 talet förändrade inte den sociala dansen nämnvärt. Nu

dansade man som par mittemot varandra, fritt fram för egen improvisation. 99

Allmänt om dans

Olika danser kräver olika slags träning. Klassisk balett börjar tidigt i livet, med mycket

teknikträning framför speglar. Målet är att dansa så perfekt och felfritt som möjligt. Nutida

dans såsom jazzdans hip-hop, showdans t e x börjar ofta senare i livet, kanske med impuls

från en kvällskurs. Att dans afrikansk dans, afrokaribisk dans eller asiatisk dans har alla sina

egna dansrötter. 100

                                                
97 Adair s. 51.
98 Ibid s.  79-80.
99 a. a. 51-52.
100Ibid s.14.
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Inspiration till en dansproduktion hämtas ofta från rörelser ur det dagliga livet, men även från

speciella tillfällen såsom festivaler och andra högtider. Koreograf och dansare arbetar ihop sig

kring materialet. Resultatet går ofta att läsa i publikens gensvar101

Att vara publik och se en dansföreställning inkluderar hörsel och syn, men också det

kinestetiska sinnet involveras eftersom kroppen är med. En dansupplevelse kan både vara

sinnlig och sensuell. Som publik påverkas man av rörelserna, skickligheten i danstekniken

men även av dansarnas personliga uttrycksförmåga.102

Europa, kvinnor och den klassiska baletten
Baletten är en väldigt könsrollsinriktad dansform som kom när dåtida herrar inom hovet skulle lära sig
uppvakta kvinnor med samma klasstillhörighet. Kvinnorna inom den klassiska baletten blev gärna
upphöjda och idealiserade.

Den klassiska baletten har sina rötter från hovlivet i Italien och Frankrike på 15 och 1600

talet. År 1669 startade Parisoperan en balettskola med yrkesdansare och balettmästare. Nu

fick kvinnor dansa professionellt. Successivt började männen ägna sig mer åt organisationen

runt baletten och ballerinorna stod i centrum. 103

Den klassiska baletten var en viktig del av hovlivet i Ludvig den XIV Frankrike, det förde

med sig att kungens position stärktes och de manliga maktstrukturerna bibehölls. 104 Ludvig

XIV älskade balett. Han själv var en duktig dansör som tog lektioner i över 20 år. Kungens

balettmästare fick i uppdrag att skriva ned regler för baletten, arm och fotpositioner samt

rörelsescheman. Här grundlades och dokumenterades den första balettekniken.
105Grundrörelserna i den klassiska baletten består i fem utåtvända positioner av fötterna.

Höjdpunkten framförs av balettens kärlekspar som tillsammans dansar en pas de deux. Först

utförs gemensamt en klassisk stegsvit, sedan dansar var och en sitt solo och sedan blir

höjdpunkten själva avslutningen där dansarna tillsammans utför tekniskt svåra hopp o dyl. 106

                                                
101 Adair s. 10.
102 Ibid s. 62.
103 Wahlström,   s.34.
104 Adair,  s.89.
105 Wahlström,  s.32.
106 Wivall Miranda, Bonniers Musiklexikon,Bonniers förlag AB, 2003 s.36.
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Ballerinan är i fokus i baletten och blir presenterad av sin partner inför publiken. De gamla

traditionella könsrollerna finns här. Kvinnan ska föra sig och även uppföra sig på rätt sätt. Det

såg balettmästaren till. De klassiska idealen bor här med skönhet och balans för ögonen, allt

för att smälta in i den gamla sortens överklassamhälle. Den kvinnliga ballerinan var

idealbilden av kvinnan. Målet var att dansa perfekt samt att se perfekt ut. 107Den klassiska

baletten förändrar inte den traditionella synen att kvinnan är till för att behaga mannen. 108

Den klassiska baletträningen började och börjar även idag i tidiga åldrar, framför speglar. Det

har alltid varit fler kvinnor än män som valt baletten som yrke. Vid den här tiden var alla

koreografer och balettmästare män.109

Yrket som dansare har haft sina baksidor. Arbetsmiljöskador fanns med inte minst när

gasljuset gjorde sitt inträde. Man fick slita hårt och träna mycket för ganska lite pengar.110   På

1800-talet var Parisoperan öppen backstage för vissa välbetalda herrar så att en del av de

fattiga tjejerna kunde klara sitt uppehälle och betala för scenkläder och balettlektioner.

I och med den franska revolutionen 1830 kom de nya idealen frihet och jämlikhet att hägra.

Till Parisoperan kom nu fler människor även ur medelklassen som ville njuta av musik och

dans. Tidsepoken Romantiken började göra sig gällande med värden som känsla, fantasi och

natur för ögonen.111  Litteraturen gjorde sitt inträde även i balettens värld. Man blev nu

inspirerad av det fantastiska och övernaturliga i legendernas värld. Jean Georges Novere,

koreograf vid den här tiden, banbrytare när det gällde att föra in dramatik i baletten. Han blev

kallad för dansens Shakespeare.112  Under1800-talet började intresset för den klassiska

baletten att dala så smått men fortsatte sin utveckling i Ryssland. 113

Runt 1850-talet importerades bl.a. den klassiska baletten till Ryssland. Här var teatrarna

statligt ägda och stödda av Tsaren. Att få ett jobb här innebar m a o möjlighet till ett

självständigt liv med stadig inkomst. Reglerna var och stränga och rigida beträffande

                                                
107 Adair  s.84.
108 Ibid s.12.
109 a. a  s. 84.
110 a. a. s. 95.
111 a. a. s. 92.
112 Wahlström  s.37.
113 Adair s118.
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scenkläder, dansuppsättning och koreografi. 114 Ett känt och klassiskt dansverk som

komponerades i Ryssland vid den här tiden var Svansjön. Koreografin stod M. Petipa och L.

Ivanov för. Baletten utstrålar ordning, klarhet och symmetri.  Den klassiska baletten förstärkte

vid denna tid aristokratiska värden som egendom, rikedom och makt. De kvinnliga

rollfigurerna i Svansjön visar på kvinnan som svag, idealiserad och upphöjd i den manliga

fantasins värld eller en fallen kvinna.  I bägge fallen symboliserar de roller utan

självständighet.115 Mellan åren 1880-90 stagnerade utvecklingen inom baletten i Ryssland.

Den var stereotyp och följde samma spår som de tidigare 30 åren.116

Den engelska baletten startade främst när två starka kvinnor, Marie Rambert och Ninette de

Valois på 1920-talet öppnade sina dansskolor. Detta skulle inte ha varit möjligt utan den

medvind för lika rättigheter som växte fram under 1900- talet runt om i världen. Andra

kvinnor följde i deras spår. Kvinnorna var egna företagare och balettskolorna var möjliga

mestadels genom fondmedel. Egenskaper som disciplin och följsamhet sattes stort värde på.
117Den man följde var den manliga koreografen. Jennifer Penney var en stor balettdansös vid

denna tid. Hon menade vid sin pensionering att den kvinnliga dansösen var koreografens

intention av rollkaraktären, mer än hennes egen bild av samma roll.118

Svarta dansares erfarenheter kring den klassiska baletten

Den första svarta balettgruppen i Europa existerade först på 1940-talet, dess namn var Les

Ballet Negres. De gav uttryck för mer spontan balett, med rörelser fokuserade kring huvud,

axlar och höfter. Vita började så småningom känna sig hotade av immigranter från

Västindien, då blev attityden mer återhållsam, och gruppen lades ned 1952. Tyvärr har svarta

dansare fått utstå olika form av förtryck och rasism genom åren. Ett exempel är en svart

ballerina vid namn Raven Wilkinson. Hon turnerade med Ballet Russe de Monte Carlo, bl a i

den amerikanska södern på 1950-talet. På en del hotell var hon inte välkommen, hon fick

heller inte dansa på alla teatrar. Hon möttes även av Ku Klux Klan.119Även i USA har dansare

som valt baletten blivit tvungna att slåss mot fördomar. Det har först på 1990-talet blivit

                                                
114 Adair s. 103-104.
115 Ibid s.105-107.
116 Wahlström s.43.
117 Adair s. 111 -112.
118 Ibid s. 115.
119 a. a .   s. 168.
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lättare för svarta studenter att komma in på the New York City Ballet´s School of American

Ballet.120

Den tidiga fridansen
Den moderna dansen växer fram i takt med kvinnlig frigörelse under 1920-talet som en stark

reaktion mot överklassens ideal inom den klassiska baletten. Man kan kalla det för en

kvinnlig, fysisk motståndsrörelse. Kvinnor ville bli respekterade och tagna på allvar.

Dessutom bar dessa kvinnor på en innerlig önskan att få uttrycka sig med hela sin kropp och

varelse på ett naturligt och självklart sätt. Rörelserna var enkla och primitiva, till för att

demaskera dansaren. Dansformen talade direkt från dansarens inre till mottagarens inre. Målet

med fridans var ”förmedlingen av känslomässiga upplevelser”. Den avsade sig alla

påklistrade och stereotypa balettformer.121 Två kvinnor som anses vara banbrytare inom

dansvärlden var Loie Fuller och Isadora Duncan. Dessa två amerikanskor anses ha varit med

om att lägga grunden för den moderna dansen i västvärlden. Båda levde och var aktiva i

början av 1900-talet vid en tid då kvinnor ännu inte fått rösträtt eller full tillgång till

arbetsmarknaden. Dessa två kvinnor ansågs som rebeller inom dansvärlden.122

Loie Fuller, från Amerika var inte själv dansös i den bemärkelsen att hon deltog i danskurser.

Däremot var hon väldigt intresserad av design, kostymering och tekniska effekter. Många

olika färger på tyger och ljuset från den nyss upptäckta glödlampan fascinerade henne att ha

med i dansuppsättningar.123

Isadora Duncan också från Amerika, danspedagog var emot den stränga rörelseskolning som

den klassiska baletten stod för. Istället ville hon utgå ifrån barnets naturliga rörelser såsom t

ex springsteg och hopp. Mycket av inspiration hämtade hon från naturen. Isadora var feminist

och hade naturligtvis påverkats av den tidens politiska vindar. Som exempel kan nämnas

oktober revolutionen i forna Sovjet år 1917 och dåtida kvinnors kamp för allmän rösträtt i

England och USA. Duncan ville att även kvinnor skulle ges möjlighet att aktivt delta och

forma samhället. Hon var starkt emot det stereotypa seendet av kvinnan i den klassiska

baletten. Hon var även emot likformighet. Istället ville hon lyfta fram varje enskild individ i

sitt eget personliga dansuttryck. Duncans förhållningssätt till sina elever handlade om att de

                                                
120Adair s. 168.
121 Wahlström  s. 55.
122 Adair s. 120.
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skulle utgå från sitt eget centrum och därifrån uttrycka sig i dansen. Duncan valde löst

hängande klädsel så att alla typer av rörelser var möjliga. Duncan ville verkligen visa något

med sin dans nämligen, att kroppen är vacker och att det är alla kvinnors rätt att leva sitt liv

fullt ut.124 Hon satte dansen i ett nytt ljus – den betraktades nu först och främst som ett

uttrycksmedel och som en  mäktig scenkonst befriad från förstelnad traditionell teknik och

stereotypt uppträdande.125 Duncan dansade barfota och barbent, oftast iklädd en tunn grekisk

tunika. Hennes fysiska dansuttryck bestod mycket av rytmiska svävande, svängande rörelser.

Istället för att lära ut rörelser ville hon inspirera sina elever att själva hitta egna dansrörelser.

Fridansen i USA

Många kvinnliga dansare blev inspirerade av Duncan och Fuller. En var Ruth St. Denis som

tillsammans med sin make öppnade en dansskola i Los Angeles år 1915. Hon var mycket

intresserad av att utforska dansens sensuella uttryck. 126 Andra kvinnliga dansare var Martha

Graham och Doris Humphrey. Graham dansade ofta barfota och var inte rädd för att visa sin

kroppsliga och emotionella styrka. Hon var intresserad av både Freud och Jung och

inkluderade ofta kvinnliga arketyper i sina koreografier. I sina tidiga verk använde dansarna

gärna mörka kläder och mycket makeup.127

Graham presented strong, autonomous women. Her dancers landed precisely on
the beat giving a dynamic aggressive effect. The female body in her work has
power and force.128

Doris Humphrey arbetade för att dansen skulle närma sig det verkliga livet och beröra

besökarna. I hennes dansstudio fanns bara en spegel och den användes nästan aldrig. Istället

ville Doris att dansarna skulle lyssna inåt för att sedan helhjärtat följa med in i känslan och i

dansuttrycket.129

                                                                                                                                                        
123 Adair  s.120.
124 Ibid  s. 121-123.
125 Wahlström s. 58-59.
126 Adair  s.125.
127 Ibid s. 132-133.
128 a. a. s.133.
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Fridansen i Europa

I Europa hade fridansen också kommit igång. En central kvinna var Mary Wigman (1886-

1973) som dansade i över femtio år. Hon ansåg dansen vara ett universellt formspråk som alla

människor har möjlighet att förstå. Många av hennes danser var groteska och mörka med

inslag av det undermedvetna. Hos henne fanns en strävan i att uttrycka allt i en människa,

inklusive de kaotiska och mörka sidorna 130

Rudolf von Laban (1879-1958) kom från Ungern och har kallats ”den fria dansens största

pedagog”. Han blev balettmästare i Berlin och utvecklade några rörelseteorier som har haft

stor genomslagskraft över hela världen. Laban menade att all rörelse utgår från en

medelpunkt, är antingen utgående eller inkommande. Han uppfann rörelsekören och en metod

att skriva ned koreografi.131

Kurt Joss ( f 1901) koreograf från Tyskland, var med och utvecklade den moderna baletten.

Koreografin i hans verk var mer lik fridansens koreografi. En av hans elever var Birgit

Cullberg och viktiga band har knutits som har påverkat danshistorien även i vårt land.132

Politiska händelser vid den här tiden

Dansen följde vad som för övrigt hände i samhället vid den här tiden och det var en hel del.

Medborgarrättsrörelsen bland de färgade i USA kommer igång, studentupproret i Paris 1968,

protester mot Vietnamn kriget, gayrörelsen vaknar till liv på allvar och kvinnorörelsen sprider

sig vilket bidrar till fler preventivmedel och lindring av abortlagar. Kvinnor får alltså ökade

möjligheter att själva kunna påverka sina liv.133

Den postmodernistiska dansen

Under 1960-talet ändrar fridansen karaktär. Nu var det viktigt att dansstyckena drog åt ett

visst håll, att det fanns mål och mening med stycket. Rörelserna var ofta målinriktade och

kläderna funktionella så att det gick lätt att dansa.134

                                                                                                                                                        
129 Adair s. 135-136.
130 Ibid s. 125-126.
131 Wahlström s. 67-68.
132 Ibid s. 68.
133 Adair s.140.
134 Ibid s. 139.
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Anna Halprin var aktiv vid den här tiden. Hon arbetade med människor från olika bakgrunder

och gärna utan tidigare rörelseskolning. Hon såg nämligen dansen som ett sätt att leva, till för

alla. Hennes arbete gick ut på improvisation. Ofta uppmanade hon deltagarna att känna in

rörelsen för att sedan följa kroppens impuls. Det tekniska, strukturen och reglerna kring

dansen hoppade hon tidvis över till förmån för det kreativa flödet i ögonblicket. Hon menade

att kroppen hör ihop med känslorna och känslorna bor i kroppen.

After I realized that movement and feeling are intrinsically related and that each person was
creating his (her) own experience. I discovered that your own personal growth will go hand in
hand with your artistic growth.”135

Hon menade också att när man går in i känslan och dansens rörelser skapar människan och

växer därigenom i sig själv. Förutsättningarna för att denna kreativa process ska komma igång

är ett tillåtande klimat och ett icke värderande förhållningssätt hos dansläraren.136

En grupp som ville jobba med vardagsnära rörelser var The Judson Group. De hade som

motto att all sound is music och all movement is dance. De introducerade också

improvisationsdans där man tog i varandra vilket tidigare inte varit vanligt.137

Laura Dean arbetade mycket med olika geometriska figurer i sina stycken. Hon utmanade

bilden av den smala, vackra idealkvinnan. Istället uppmuntrade hon alla kvinnor i olika

storlekar att vara med och dansa.138

Den svarta dansen handlar mycket om dans som en enande kraft

Jazzdansen byggde, från början på primitiva afrikanska idéer och senare även på

idéströmningar från Brasilien, Haiti och Amerikas sydstater.139 Dansen har sedan länge varit

central inom många svarta kulturer runt om i världen. Trummandet och dansandet har på ett

starkt sätt ökat sammanhållningen inom dessa folkgrupper Detta har stundtals skrämt den vite

mannen.140 Pearl Primus, svart kvinna och dansare, hjälpte till att bygga in stolthet hos sitt

folk i USA och sade om dansen.
The dance has been my teacher, ever patiently revealing to me dignity beauty and strength in the
cultural heritage of my people as a vital part of the great heritage of all mankind.141

                                                
135 Adair s.146, citat av Halprin, skrivet av Hartmann, 1977-78,  page 62.
136 Ibid s. 147.
137 a. a.  s. 149.
138 a.  a. s.156.
139 Wahlström  s. 73.
140 Adair  s.165.
141 Ibid s. 173, citat av Primus hämtat ur Emery 1988, p. 266.
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När det gäller den senare delen av den moderna dansen idag, dvs. f o m 1980-talet och framåt

har arbetssättet förändrats en del. Nu arbetar man mer med musiker och designers, en del av

uppsättningarna har politisk innebörd. De svarta koreograferna är inställda på att jobba med

multimedia, speciellt text och rörelse ihop, allt byggt på sina afrikanska rötter.142 Blondell

Cummings är en färgad kvinna som gjort ett stycke som heter Aerobic USA:

The work is based on gymnastic workout movements and has many references to narcissistic
sexual frustrations of being less than physically perfect in a society which sets such store on
health, vigor and a perfect set of theeth.143

Jawole Willa Jo Zollar är ledare av gruppen Urban Bush Women, Hon har synpunkter på det

här med mat och diet bland dansare. Tack vare den afrikanska dansen med dess grounding

teknik har hon kunnat ”stå emot självkritik och kravet på att hela tiden bli smalare för att

duga”.144

New Dance i Storbritannien

Under 1970-80 talet i Storbritannien växte begreppet New dance fram. Man hade som mål att

hitta nya sätt och mötesplatser att jobba utifrån, att medvetandegöra inre och yttre förtryck

samt att forma ett mänskligare samhälle. Målen var radikala, speciellt på 70-talet och följde

de övriga politiska vindarna under den här tiden. Viktigt inom denna gren av dansen var att

röra sig inifrån sitt eget centrum och hitta sin egen motivation till att uttrycka sig. Man ville

att en självständighet skulle växa fram ur varje person.145

En dansgrupp som var aktiv i England under denna tid var X6, ett danskollektiv. Genom att

dela med sig i gruppen av varandras erfarenheter jobbade man laborativt fram till vad man

ville göra, utan någon egentlig ledare. På detta sätt utmanade gruppen det tidigare arbetssättet

där endast koreografen var den som styrde och bestämde. X6 ville nå ut till en bred publik. De

ville sprida dansen och påverka samhället genom dansuttrycket och började därför

kontinuerligt skriva i kulturella tidningar. De började också dansa i olika miljöer, både inne

och utomhus. Även publiken blev ibland inbjuden att avsluta föreställningen med att dansa

tillsammans på scenen. 146.

                                                
142Adair. s. 175-176.
143Ibid  s. 176, from Talking Diaries 1985,citat av Powell 1985 där han tar upp vad dansstycket handlar om.
144 aI a.  s. 17
145 a. a.  s.182.
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Under 1980-talet har den moderna dansen både i Europa och USA blivit mer fragmenterad

och inte så politiskt inriktad. Men kvinnor fortsätter dansa med stolthet och ta plats i

dansvärlden.147

Anpassning till rådande strukturer eller dans som främjar glädje, växt och

självständighet
I följande avsnitt görs ett försök att beskriva kvinnor ur danshistorien som hämtat kraft ur dansen men
även belysa dansmiljöer där förtrycket bott. Först tas den dåtida klassiska balettens mål och
omständigheter upp för att sedan titta på mål inom fridansen och den moderna dansen.

Förr handlade den klassiska baletten om anpassning till manligt rådande strukturer

Männen arbetade i organisationen runt de unga vackra ballerinorna. De var antingen

koreografer eller balettmästare.148 De unga dansande kvinnorna skulle föra sig men även

uppföra sig på rätt sätt. Här gällde anpassning för att smälta in.  Det såg balettmästaren till.149

Den klassiska baletten förändrade inte den traditionella synen att kvinnan var till för att

behaga mannen samt leva upp till de manligt rådande yttre skönhetsidealen150

Fridans och modern dans däremot ger impulser till och självständighet och mänsklig växt.

Den moderna dansen har från 1960-talet vuxit fram med olika förgreningar från fridansen. De

har alla haft samma mål nämligen att tala till känslorna och till människans inre från kroppens

centrum. Ibland med improvisationen i fokus och ibland genom att medvetandegöra inre och

yttre förtyck. På detta sätt menar man att en självständighet kan växa fram ur varje individ.151

                                                                                                                                                        
146 Adair s. 185-186.
147 a.  a.  s.198.
148 Ibid s.84.
149 Adair s.84.
150 Ibid s.12.
151 Adair s. 182.
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Dans som motkraft och möjlighet
Dans kan användas som motkraft till den kommersiella mediekulturen där uttryck som passivitet,
likgiltighet och ökad konsumtion lätt tar över. 152 Motivet till följande avsnitt är att undersöka dansens
olika styrkor och möjligheter just som motkraft till alla de många ytliga bilder och ideal som
förmedlas till unga kvinnor idag. Lilja beskriver också vad dans kan bidra till i en ung kvinnas liv om
hon lyssnar till kroppens signaler och till sitt inre.

Dans och rörelse kan vara ett sätt att väcka rörelseglädjen, hitta tillbaka till det spontana skrattet
och lusten att leka. Det har en hälsobringande verkan. I dans och rörelselek blir barnet och den
unga människan friare och får större tillgång till sin fantasi. Då sinnena öppnas kommer man åt
känslan och kroppen får mer liv.153

Det som beskrivs i citatet ovan illustrerar en av dansens många styrkor, nämligen att den med

sinnenas hjälp öppnar upp och bidrar till att människan kan få tag på sin livskraft och glädje.

I dansen bor vitalitet, sensualism och energi. Här finns urkraften. Dansen talar till dig om du

låter den.154 Jon-Roar Bjorkvold är professor vid Oslo Universitet i musikvetenskap. Han har

gjort en film tagen i Afrika och Norge och uppmanar oss här i västvärlden att.

Väcka upp Törnrosa i oss och skapa tillstedevarelse innan vi langsamt fryses ut fra våra egne
liv.155

Alla människor föds med ett grundläggande behov av musik och av att känna pulsen och

rytmerna i livet. Det kan man tydligt se på små barn när de dansar och lever sig in i musiken.

För att denna förmåga ska hållas vid liv måste man fortsatt ge den näring, alltså fortsätta

dansa och röra sig till musik samt njuta av pulsen och rytmerna, annars är vi människor bara

halva. Ett ordspråk som kommer från Afrika lyder.

Jag dansar alltså lever jag156

                                                
152 Lilja s. 13.
153 Mellanrummet årg. 1, 1999 s. 43
154 Lilja är dansare och koreograf och har tillsammans med sina medarbetare arbetat fram ett nytt arbetssätt inom
den svenska danskonsten. Hon samarbetar gärna med andra konstnärer och hennes verk brukar benämnas som
gränsöverskridande och banbrytande. Lilja arbetar både med både vuxna och barn. Hennes verk framförs på
stora gästspelscener i Sverige men också utomlands  s. 67.
155 Bjorkvold  J-R  professor i musikvetenskap och har gjort filmen När ögonblicket sjunger NRK 1995.
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 Dans, kropp och identitet hör ihop

Alla delar av hjärnan stimuleras av dans och fysisk rörelse. Den del av hjärnan som är mest

förknippad med identitet och jagkänsla är mellanhjärnan och limbiska systemet menar Jung.

Här finns centrat för känslor, kreativitet och värdebildning. Här skapas lust och motivation.

Här föds vårt jag och vår känsla av identitet.157  Lilja talar om kroppen och därigenom även

rörelsen som vårt hem och vår utgångspunkt. 158

Behovet av dans kommer ur hungern, sökandet efter identitet. Att få identifiera ”jaget”.159

Kultur, kropp och identitet hör också ihop. Rörelsen får en mening när vi lyfter handen och

hälsar på varandra. Lilja menar att också den kulturella identiteten är en förutsättning för en

utvecklad självbild.160

Dansens olika styrkor och möjligheter

Rytm, musik och dans gör att vi människor känner oss mer levande. Pulsen och rytmerna i

musiken ger andning, glädje, liv betonar Bjorkvold.161 Andra behov som gärna tänder

livsgnistan och danslusten handlar om att bli tagen i anspråk, bli sedd och bli berörd. Dansen

kan innefatta alla dessa behov menar Lilja.162

Vidare visar Lilja i en undersökning att man tränar sitt öra till olika rytmer och olika slags

musik när man dansar, man utvecklar sin jaguppfattning och sitt intellekt, sin språkförståelse,

sitt känsloregister och kroppens alldeles personliga uttryck.163

Lilja menar också att dansen ger en särskild plats för det individuella, alla får plats med sina

olikheter.164 Detta är extra viktigt i en tid då många unga kvinnor matas av kommersiell TV

och media där utbudet innehåller traditionellt drama och fostrar likformighet och rädsla för

det avvikande vilket gärna bekräftar fördomar och schabloner.165

                                                                                                                                                        
156 Bjorkvold.
157 Jung Albrescht Hälsa   föreläsninsmanus, Karlstads Universitet, våren 2003.
158 Lilja s.14.
159 Ibid s.54.
160 a. a.  s.10.
161 Bjorkvold.
162 Lilja s. 11.
163 Ibid  s. 38.
164 a. a.  s.28.
165 Lilja s.50.
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Skellefteå kommun är föregångare när det gäller dans på schemat. På trettien grundskolor har

man dans på schemat. Sörhuus säger att dansen hjälper barnen att uttrycka sig, det ökar

påtagligt deras självförtroende. Man ser att de blommar ut.166

Berefelt redogör för forskning som visar att lågstadiebarn övar upp sina känslor genom dans,

men även motoriken och tankeverksamheten.167  Ingvar är hjärnforskare och verksam i Lund.

Han betonar starkt vikten av att utveckla sitt känsloregister tidigt i livet för att kunna fungera

som en hel och självständig individ.  Genom dansuttrycket kan man utveckla sitt

känsloregister.

Allt fler iakttagelser inom barnpsykiatrin och barnpsykologin betonar hur avgörande
barnens känsloskola är. Vi föds med en given kompetens att känna lust, olust att älska och
att hata, men denna kompetens måste övas och tränas för att utvecklas.168

Olsen, dansare och sångare har arbetat iden danska skolan och menar att dans har en positiv

inverkan på inlärningsförmågan. Det intygar Ohvo, danslärare som arbetat tillsammans med

klasslärare i den svenska skolan. Genom dans väcks kroppen, sinnena och nyfikenheten samt

lusten till att lära.169 När barnen får ordning på kroppen fungerar inlärningen bättre.170

Olsen tycker att i arbetet med dans kan man lätt och med fördel blanda könen. Det blir till en

social träning där omsorg, inlevelse, ansvar och tillit ingår.171

Dans innehåller inga ord men en stor kommunikation. Lilja anser det är viktigt att vi

uppvärderar rörelsens språk. Det är så lätt att gömma sig bakom alla talade ord.172 Kroppen

och rörelserna däremot låter sig inte kontrolleras och styras lika lätt. Det är kroppen som

signalerar behoven, om man t.ex. är hungrig, glad eller sorgsen. Kroppsspråket utgör den

                                                
166 Wallin V. Dans i skolan ska ge friskare elever Sörhuus Elisabeth Hjulstaskolans rektor uttalar sig, Svenska
Dagbladet 26 april 2005.
167 Berefelt G. redaktör Barn o dans Printgraf 1993 s. 70.
168 Haglund, Lövberg Känsloresan AIT AB 1999 s. 24.
169 Nilsson G. Sång, dans och slagsmål Fotnoten 2001 s. 4.
170 Ohvo S. danspedagog Dansens möjligheter föreläsningsmanus, Karlstads Universitet, det är klasslärare ute i
skolan som uttalat sig om dansens effekter på deras elever efter Susanne dansat med dem hösten 2002.
171 Nilsson G.
172 Lilja s.18-19.
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största delen av vår kommunikation. Rörelsen och kroppen finns alltid där. Den är aldrig

stum. Dans är att våga se det som sägs även utan ord. Dans kan göra oss till bättre lyssnare.173

Lilja menar också att dans är delaktighet. Dans är att uttrycka och gestalta något i ett socialt

sammanhang, det ger oss människor mening, lust och glädje.174

Resultatet av ett flerårigt dansprojekt i Värmland visade nyligen att en grupp självdestruktiva

och deprimerade unga kvinnor mått bättre av att dansa.  I 400 timmar har de dansat under tio

veckor. Flera av de unga kvinnorna begärde förlängning. Projektet gick till så att

dansterapeuterna tillsammans med de unga kvinnorna satt upp individuella mål med terapin.

De fick röra sig till musik både individuellt och i grupp. De unga kvinnorna fick bestämma

vad de tillsammans skulle arbeta med under danstillfället. Ibland arbetade man med sätt att

uttrycka sig kroppsligt för att byta sin isolering och ibland med gränssättning och att våga visa

ilska vid sexövergrepp. Den viktigaste och mest förlösande känslan för deprimerade är

skrattet. Därför gjordes många övningar för att hitta skrattet hos var och en. Att röra sig är bra

för deprimerade unga kvinnor. Energin strömmar genom kroppen och de kan få tag på sin

livsgnista. Musiken och rytmerna hjälper också till, rör om inombords och hittar förbi hjärnan.

Alla unga kvinnor klarar inte av att sitta och diskutera sina problem.175

                                                
173 Lilja s. 35.
174 Ibid  s. 11-13.
175 Marianna Eriksson Dans kan hjälpa mot ADHD Wermlandstidningen 30 maj 2006. Forskningsprojektet
Dansterapi för barn och unga med psykisk ohälsa är lett av Erna Grönlund och Barbro Renck. Det är ett
samarbete mellan Danshögskolan i Stockholm, Karlstads Universitet, Dans i Värmland och barn- och
ungdomspsykiatriska kliniken i Karlstad som pågått år 2001-2005.
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Genom dans kan unga kvinnor få tag på sin kraft och sitt mod

Lilja betonar att mycket av det som visas i den kommersiella TV, reklam och mediebranschen

bekräftar stereotypa schabloner. Dans däremot handlar om att våga ta sig själv i anspråk. Att

dansa och visa upp sitt eget högst personliga rörelsemönster gör den unga kvinnan sårbar. Det

är ett risktagande och kräver kraft och mod. Här kan man inte gömma sig. Dans handlar om

att våga ta sig själv i anspråk och våga visa vem man är.176 Precis som Humphrey en gång i

fridansens början i USA hade som mål att dansen skulle närma sig det verkliga livet och

beröra människan genom att våga ta sig själv i anspråk.177

Med ökat mod vågar unga kvinnor visa sina egna gränser och bli tydligare

Med konstens hjälp, t.ex. dansens hjälp kan hon erbjuda sig själv ett inre rum där känslor och

uppdämda behov kan få uttryck. Känslor av längtan, glädje, förväntan eller känslor av

missmod, uppgivenhet, ilska menar Lilja.178 Här kan hon få tag i sin egen fria vilja. Den som

är nödvändig och sammanhållande för hela den unga kvinnans personlighet. Då blir hon

tydlig och klarar av att sätta gränser betonar Melin.179 Graham, en kvinna som dansade fridans

i USA i början av 1900-talet var inte rädd för att visa sin kroppsliga och emotionella styrka.

Hon dansade alltid barfota och vågade ge uttryck även för sin aggressivitet, speciellt i

fötterna.180

Dans kan leda till självinsikt hos unga kvinnor

Människans kreativa förmåga är förutsättningen för all form av utveckling och växande.

Därför är det viktigt att skapa utrymme för dansen och för andra kreativa uttrycksformer.181

Som tidigare nämnts är sökandet i dansen också ett svar på frågan. Vem är jag?182 Det ena

leder till det andra. Genom en ökad jagkänsla känner sig den unga kvinnan stärkt och vågar

mer, vågar bli modigare. Med ökat mod vågar också den unga kvinnan visa sina gränser och

bli tydligare. Lilja menar att allt det här leder till en bättre självinsikt.183 Halphrin var

                                                
176 Lilja s.18-20.
177 Adair s.135-136.
178 Ibid s.9.
179 Melin margareta Vara den jag ä r Libris 1988 s.40-41.
180 Adair s.133.
181 Lilja s. 29.
182 Ibid s.54.
183 Lilja s.29.
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danslärare i modern dans på 1960-talet i USA. Hennes arbete gick ut på¨ improvisation och

hon menade att när människan skapar t ex i dansens flöde så växer hon också i sig själv.184

Genuspedagogik

Redan så små barn som två och ett halvt år kan ha stereotypa könsrollsuppfattningar.185 Vilka

är det som får mest uppmärksamhet i en blandad barn/ungdomsgrupp?  Det är de duktiga

pojkarna och de bråkiga pojkarna. Vilka är det som får minst uppmärksamhet, jo de duktiga

och gärna tystlåtna flickorna. Alltså måste dessa pojkar och flickor träna sig på olika saker för

att kunna växa själva och dessutom fungera bra i grupp. Flickorna blir gärna ”hjälpfröknar” åt

andra, är tränade att lyssna in andras behov och att vara till lags. Dessa unga kvinnor behöver

träna sin individuella styrka genom att ha en egen åsikt, stå för den, oberoende vad kompisen

gör eller säger. Vidare behöver dessa unga kvinnor våga mer överlag. Våga öppna munnen

och prata, våga göra fel och inse att det är helt OK, våga testa och uttrycka sig i handling.

Våga synas, våga ta plats i tid och rum. Våga säga nej och välja bort det som inte är bra för

dem.  Våga vara i centrum på ett positivt sätt. När den unga kvinnan får hjälp att våga visa sig

mer, så stärks hela hon som person.  Snälla och tysta unga kvinnor behöver mycket humor,

mycket bus och stora kroppsrörelser. Sammanfattningsvis behöver unga kvinnor ofta öka sin

individuella styrka. Många behöver få en ökad självkänsla, ett egenvärde. Detta är viktigt för

att inte bli kränkt. Självkänslan ökar med positiv bekräftelse.186

                                                
184 Adair s.146.
185 Evenshaug & Hallen s. 286.
186 Svaleryd Kajsa, förskollärare Genuspedagogik föreläsningsmanus, Karlstads Universitet, våren 2003.



Slutdiskussion

Den här litteraturstudien belyser unga kvinnors livssituation samt visar på några effekter av

rådande ideal inom kommersiell media. Den behandlar även dansens historiska formspråk och

dans som motkraft till ytliga ideal inom mediebranschen. För att undersöka hur dansen kan

fördjupa och stärka den unga kvinnan utgår jag ifrån fem frågeställningar. Uppsatsen har ett

genusperspektiv och en mediekritisk hållning. Slutsatsen av arbetet är att dansen kan fungera

som motkraft till kommersiell medias stereotypa skönhetsideal. Dansen stärker unga kvinnors

självkänsla och kroppsuppfattning. Den kraften samlar istället för splittrar. Den bygger upp

istället för söndrar. Den kan göra den unga kvinnan stark i sig själv.

Media har ett ansvar och borde sluta fokusera på hur unga kvinnor ska förändra sitt utseende

hela tiden menar en debattpanel bestående av sex personer från Socialtjänsten/skolan, Barn

och ungdomspsyk, Landstinget och Rädda barnens ungdomsförbund vid en utställning om

kroppsideal på Värmlands museum våren 2005. Media är med och påverkar så att många unga

kvinnors utgångsläge idag är att de upplever att de inte duger som de är och detta kan i sin tur

leda till utseendefixering och andra allvarliga störningar menar panelen. Idag finns alltför

mycket självmordstankar och destruktivitet hos många unga kvinnor menar man från Barn

och ungdomspsyk.

Adair feminist, författare och dansare anser att bakom alla signaler till unga kvinnor att de ska

borsta, lyfta upp, hålla in, operera och forma om sig för att duga finns kommersiella intressen.

Massmedia styrs främst utifrån manligt rådande strukturer betonar Adair. Det är mängden

stereotypa och likformiga bilder på unga kvinnor inom reklam och kommersiell media som

förstör, menar Catharina en ung kvinna på en chattsida på Internet.  Man ska vara vacker,

smal, säker och sexig, nära på perfekt helt enkelt. Massmedierna ställer upp ideal för unga

kvinnor som är mycket svåra att leva upp till och stressar dem till anpassning. Mängden

sexualiserade bilder på unga kvinnor inom reklam och media gör denna grupp extra utsatt.

Detta var barn och familjeminister Berit Andnors fulla övertygelse år 2004 när Regeringen

drev FLICKA projektet.



Medierna både speglar och skapar verkligheten enligt Högberg. Vi duge är en hemsida på

Internet som behandlar medias stereotypa könsroller. Här står att nyhetsbilder konserverar

rådande ideal. Män är handlingskraftiga och coola. Kvinnor sköter om sitt utseende, sina

kläder och hemmet. Elkind barnpsykolog och professor menar att TV och övrig media stressar

unga kvinnor idag inte minst när det gäller sex.  I och med att TV gör så mycket tillgängligt

som förr var förbehållet vuxna blir de unga kvinnorna lockade och stressade att snabbt bli

vuxna fast de fortfarande är barn.

Ett barn, det är varje människa under arton år. Alla barn är lika mycket värda och får inte

diskrimineras på grund av kön. Så står det i FN: s barnkonvention om lika rättigheter. Det här

är överenskommelser gjorda för att skydda barn och som vuxenvärlden ska följa, även vuxna

inom media och reklambranschen.  Dessutom finns en regel från Internationella

Handelskammaren om reklam som säger att reklam inte får utnyttja barns brist på erfarenhet.

Elkin belyser att de unga kvinnorna vet mycket mer än de kan förstå mycket beroende på det

enorma flödet av information och bilder från vuxenvärlden via media. Bara för att de verkar

insatta känner och tänker de fortfarande som barn. Jag menar att media och reklambranschen

bör tänka på att ett barn, det är varje människa under arton år och bör därför också följa regeln

om reklam.

Bland annat från Socialstyrelsens lägesrapport och andra undersökningar redovisade i artiklar

får vi veta att det är utseendefixering och orimliga krav som skapar ångest och oro hos unga

kvinnor idag. Många känner att de måste vara duktiga på alla fronter, i skolan och på fritiden.

De ska prestera på topp med goda resultat.  Hamilton författare och ekonom analyserar

situationen och strategin hos unga kvinnor när de blir stressade. Här gäller det att vara duktig,

inte göra fel och dessutom upprätthålla fasaden om ett perfekt yttre såsom medias idealbild är.

Kraven på anpassning är enorm. Det här skapar stress. Stressade unga kvinnor blir gärna

rädda, rädda för att misslyckas och rädda för att inte duga som de är påstår Elkind. Tänkbara

effekter av medias stereotypa idealkvinna kan visa sig i rädsla att inte vara snygg nog, rädsla

att bli avvisad, rädsla som vuxit till ätstörning och rädsla som vuxit till annat självdestruktivt

beteende.



Förr inom dansens område har det också funnits stereotypa kvinnoideal att sträva mot skriver

Adair. Speciellt påtagligt var detta inom den dåtida klassiska baletten. Målet här för den unga

dansande kvinnan var att dansa perfekt samt att se perfekt ut. Den unga ballerinan var

idealiserad och i fokus. Här levde de gamla könsrollerna kvar och förändrade inte den

traditionella synen av att kvinnan var till för att behaga mannen. Hon var tvungen att anpassa

sig den manlige koreografen och till den manlige balettmästaren. Ofta karakteriserades de

kvinnliga rollfigurerna som svaga och utan självständighet, som i Svansjön.  Visst kan man

kalla detta manliga regelverk för ett slags förtryck menar Adair. Samtidigt fanns det säkert en

del unga kvinnliga dansare som klarade av den här miljön utan att stukas i självkänslan alltför

mycket och som älskade att dansa just klassisk balett.

Adair belyser den tidiga fridansen som en reaktion mot de stereotypa idealen inom den

klassiska baletten och som en motkraft mot dåtida ytligt rådande kvinnoideal. Målet i fridans

och modern dans har varit och är fortfarande att förmedla känslointryck och tala till

människans inre. Att utgå från sitt eget centrum är också centralt. Då kan man hämta kraft ur

dansens källa som i sin tur ger glädje, växt och självständighet. Det har också ofta funnits med

ett socialt engagemang hos dessa dansare. Idag har den klassiska baletten utvecklats och har

ofta med inslag från den moderna dansen.

Jag menar att dans kan användas som ett verktyg, en motkraft till ytliga stereotypa bilder och

ideal inom kommersiell media och att den unga kvinnan kan bli stärkt genom att dansa. Det är

mycket i kropp och själ som aktiveras när man dansar. Lilja beskriver att med hjälp av

kroppen, musiken och sinnenas hjälp kan människan dansa sig in i ett kreativt tillstånd där

hon får tag på sin egen livskraft och bygger upp sig själv. Genom dans och rörelse stimuleras

mellanhjärnan där jaget föds och känslan av identitet påstår Jung. Självkänslan stärks och

modet att våga uttrycka sig. Barnen blommar ut. Det intygar Sörhuus, Hjulstaskolans rektor

där man har haft dans på schemat i femton år. Dans och identitet hör alltså ihop. Man tränar

också sitt musiköra, intellektet och tankeverksamheten, sin motorik och språkförståelsen visar

Lilja i en undersökning. Olsen, dansare och sångare har arbetat iden danska skolan och menar

att dans har en positiv inverkan på inlärningsförmågan. Det styrker Ohvo, dansare som arbetat

tillsamman med klasslärare i den svenska skolan. För att kunna fungera som en hel och

självständig individ är det viktigt att utveckla sitt känsloregister betonar Ingvar som är

hjärnforskare. Dans är känslornas språk uttryckt genom kroppen. Lilja menar att dans kan



användas som motkraft till ytliga bilder inom media eftersom det i dansen ges en särskild

plats för det individuella. Alla får plats här med sitt alldeles personliga dansuttryck.

 I arbetet med dans kan man med fördel blanda könen betonar Olsen. Det blir då till en social

träning där omsorg, inlevelse, ansvar och tillit ingår. Lilja menar att kroppsspråket utgör den

största delen av vår kommunikation. Dans är att våga se det som sägs även utan ord. Genom

att dansa kan man bli bättre på att lyssna in andra människor. Att tillsammans dansa, uttrycka

och gestalta något i ett socialt sammanhang kan ge unga kvinnor mening, lust och glädje. I ett

forskningsprojekt, ett samarbete mellan Danshögskolan, Karlstads Universitet, Dans i

Värmland och Barn och ungdomspsyk. som pågått i fyra år är det nu bevisat att dans har en

hälsobringande verkan på kropp och själ. En grupp självdestruktiva och depressiva unga

kvinnor blev bättre genom att dansa. Det blev resultatet av ett flerårigt dansterapiprojekt. Här

var rörelsen, musiken och skrattet det viktiga.

Franke påstår i en artikel att kvällstidningarna lever i symbios med dokusåporna på TV och

tjänar stora pengar på dessa ytliga och förminskande ideal för unga kvinnor. Min slutsats är

att det idag inte finns någon ung kvinna som kommer undan trycket från den delen av

massmedia. För att inte falla offer för den förminskade kvinnobild som kommersiell media

förmedlar här gäller det att tänka och reflektera själv och helst ha någon klok vuxen bredvid

att bolla tankar med. Den unga kvinnan är ju så mycket mer än ett attraktivt objekt. Det gäller

att välja om man vill vara utifrån styrd av ytliga ideal eller inifrån styrd utifrån egna val. Dans

är ett sätt för unga kvinnor att få tag på sin kraft och sitt mod och orka stå emot det

massmediala trycket. Det intygar även Lilja. Dans är ett sätt fylla på med kraft in i sitt eget

centrum. Den kraften samlar istället för splittrar. Den bygger upp istället för söndrar.

Lilja tar upp att stereotypa schabloner inom media lätt föder utanförskap och rädsla för att inte

duga. Då kan det vara som balsam för själen att uppleva flödet i dansen och bara vara i

musiken och i sig själv. Gärna i en kravlös, tillåtande och varm atmosfär vilket inbjuder till att

den unga kvinnan känner att hon duger precis som hon är som Adair skriver om.



Nästa slutsats är att när den unga kvinnan dansar bygger hon upp sig själv. Det som krävs är

att ett flöde och en skapandeprocess kommer igång som Lilja beskriver. Jag skriver om

dansens potentialer men det finns naturligtvis andra skapande uttryck som kan ha samma

inverkan på den unga kvinnan. Hon kan bygga upp sig själv och på detta sätt och bli starkare

och modigare. Lilja belyser att med ökat mod vågar den unga kvinnan visa sina egna gränser

och bli tydligare. Hon vågar visa mer av sina konturer och sin vilja. Det kan handla om att

våga bli arg och visa det. Den konstruktiva vreden kan hjälpa henne att bli både målmedveten

och centrerad. Det handlar om att utveckla sin personlighet istället för att följa strömmen av

stereotyp likformighet. Det ena leder till det andra och till nästa slutsats. Genom en ökad

jagkänsla, ökad kraft, mod och tydlighet får den unga kvinnan bättre självinsikt menar Lilja.

Detta leder till mer stadga och balans i livet samt ökad sinnesro.

I mitt framtida arbete som lärare tänker jag reflektera kring frågor som uppsatsen belyst men

först och främst se varje elev för vad hon eller han är. Naturligtvis är jag medveten om att det

också finns tystlåtna pojkar i skolan som skulle behöva träna på att våga synas och ta för sig.

Ett av målen i förskolan handlar om alla människors likaberättigande oberoende av kön. I

grundskolans läroplan står att skolan ska sträva mot att människor inte utsätts för förtryck och

kränkande behandling. Skolan ska ge varje barn möjlighet att finna sin egenart.  Dessutom

står det på flera ställen i de båda läroplanerna om barns rättighet att få möjlighet att uttrycka

sig genom en skapande aktivitet, såsom t ex i dans. Allt det här är rättigheter riktade till alla

barn och ungdomar i skolans värld.

Avslutningsvis konstaterar jag att de som styr och bestämmer idag inom mode, reklam och

mediebranschen har en väldig makt. Som en fortsättning på detta arbete vore det intressant att

intervjua verkställande nyckelpersoner inom dessa tre områden och ställa frågor kring unga

kvinnors situation idag och vad de tror om effekter kring rådande ideal inom mode, reklam

och mediebranschen. Jag skulle också fråga om de har något förslag på hur man planterar in

etiska spärrar i kommersiella branscher där man samtidigt har pengar för ögonen hela tiden.



Frågeställningar att forska vidare kring:

•  Medierna både speglar och skapar verkligheten runt oss. Idag är det fem stora bolag som

äger 80 % av mediemarknaden. Vad säger det om yttrandefriheten?

•  Vad är det för ideal och förebilder som den kommersiella mediekulturen förmedlar till

unga kvinnor?

•  Vad händer med unga kvinnor som ständigt pådyvlas stereotypa och förminskande bilder

som ideal och de samtidigt inte får hjälp att reflektera över detta? Vad händer med en ung

och osäker kvinna som inte har någon trygg och pålitlig vuxen att spegla sig i?

•  Vad är det för slags kvinnliga förebilder i dokusåpor som Big Brother?

•  Duger man inte som man är? Kan alla unga kvinnor skilja mellan bra och dåliga förebilder

att identifiera sig med? Vilka ”TV-landskap” leder vuxna programansvariga in unga

kvinnor på? Är de medvetna om vilken makt och inflytande de har på ungdomar idag? Tar

de sitt vuxenansvar?

•  TV står på i hemmen varje dag och med detta även det ständiga flödet av information. TV

tvingar den unga kvinnan till ständig anpassning. Var finns tid att bearbeta det man sett

och upplevt i Tv-rutan? Var finns tid för egen reflektion och förhållningssätt till det

sedda? Var finns de vuxna som vill lyssna till frågorna som dyker upp?

•  Unga kvinnor blir gärna sedda och värderade från utsidan. Hur ser den unga kvinnan till

slut på sig själv, som subjekt eller objekt? Vad får detta för effekter på den unga kvinnans

psykiska hälsa?

•  Inom media och reklam framstår unga kvinnor attraktiva, inte minst för att locka till sig

drömprinsen. På detta sätt lockas konsumenten att köpa mer. Blir man lyckligare som

människa av att kunna köpa alla kläder och all smink man vill ha? Är enda vägen till lycka

i livet att hitta en kille och bli ett par?

•  Har de styrande inom kommersiell media tänkt på att unga kvinnor upptill 18 års ålder

fortfarande är barn? Har de lyssnat till vad unga kvinnor har att säga om alla ytliga och

sexualiserade bilder som pådyvlas dem? Har de lyssnat till vad unga kvinnor har att säga

om vilka konsekvenser dessa bilder får för dem?

•  Vad händer med en högpresterande ung kvinna som alltför länge varit utsatt för stress

utöver sina egna gränser?



•  Skulle det bli mindre av ohälsa och psykiskt lidande bland unga kvinnor om inte medias

perfekta idealkvinna fanns överallt?

•  Är det en form av diskriminering när unga kvinnor hela tiden lanseras med fokus på ett

sexigt yttre?

•  Idag finns det unga kvinnor som säljer sexuella tjänster på nätet. Kan allt värderas och

köpas för pengar? Går det att betrakta kroppen som en sak åtskilt från den övriga

människan? Vad händer inombords?
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