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En etnologisk studie om balettdansares förståelse av kroppens betydelse 

Dulguun Lindmark 

Sammanfattning 

Syftet med min uppsats är att undersöka kroppens betydelse inom baletten med hjälp av före 

detta balettelever samt professionella yrkesbalettdansare och deras berättelser om sina 

personliga erfarenheter och upplevelser av att dansa. Detta med hjälp av filosofen Iris Marion-

Youngs resonemang och Judith Butlers genusteori. Genom intervjuer med sex informanter, 

visas hur de förstår kroppen som en process och ett görande. I analysen framgår hur kroppen 

starkt påverkas beroende på kön och balettutbildningen.  En balettdansares kropp skapas, 

formas och omformas i skolan enligt gällande normer för teknik och könsföreställningar. Men 

också utseende och kroppsideal påverkas. Det som vi upplever som beständigt, ursprungligt, 

stabilt och som fysiska fakta hos kroppar för män och kvinnor är en produkt av kulturella 

normer och värderingar. Skolan bidrar till att kropparna övas på bestämda sätt. Den gör alltså, 

genom föreställningar om manligt och kvinnligt, att små flickor och pojkar uppmuntras till att 

träna och röra på sina kroppar på olika sätt.  
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Inledning 

Introduktion 

 

Den långa vägen mot en karriär för att bli professionell balettdansare startar ofta via privata 

balettskolor på en så kallad ”hobbynivå”. Trots att det heter ”hobbynivå” är det många gånger 

hård träning som krävs 1–2 gånger per vecka. Barn börjar träna i tidig ålder. Men i de flesta fall 

börjar man utan någon plan på att bli yrkesbalettdansare, genom att föräldrarna eller en 

familjemedlem ansöker för barnen till en barnbalett. Det är också vanligt att barnen kommer 

från en familjebakgrund, där någon eller några har dansat eller är musikintresserade.  

Lärarna på de privata balettskolorna hjälper och uppmuntrar ofta eleverna att söka in till en 

fortsatt yrkesförberedande dansutbildning (till årskurs 4 och 7) eller en yrkesdansutbildning 

(gymnasium) på Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm (KSB). Kungliga Svenska 

Balettskolan är den främsta skolan, om man vill bli yrkesbalettdansare. Vilken årskurs man än 

ansöker till, måste flickorna och pojkarna genomgå ett intagningsprov (en audition) som består 

av tre steg med utgallringar och som hålls av utomstående från andra länder i juryn.  

Intagningsprovet varar tre dagar under 1,5 månad och sedan efter en viss tid får flickorna och 

pojkarna svar med sina respektive resultat i brevform. Efter gallring av omkring 200 sökande 

barn där de flesta är flickor, kan 10–15 flickor och lika många pojkar komma in i varje klass. 

När det gäller både den förberedande och senare yrkesdansutbildningen är de mycket lika i 

Sverige, Baltikum eller Centraleuropa. Genom att ha samma professionella nivå i 

utbildningssystemen skapas större möjlighet för balettdansare att få anställning i vilket 

balettkompani som helst i världen. Utbildningen innebär en träning av kroppen efter hårda 

tekniska krav men också estetiska ideal. I följande uppsats studeras hur balettkroppar skapas, 

formas och omformas. 
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Syfte och frågeställningar 

 

Syftet är att utifrån intervjuer med tidigare balettelever och professionella yrkesbalettdansare 

visa hur balettdansare beskriver och tolkar kroppens betydelse inom baletten. I uppsatsen 

undersöks särskilt hur de förstår kropp som en process och ett görande. Frågeställningar, som 

kommer att vara till hjälp för att besvara mitt syfte, ser ut enligt följande:   

• Hur skapas och förändras dansarnas kroppar i enlighet med balettutbildningarnas 

normer?  

• Hur präglas skolningen av kroppen av föreställningar om kön?  

• Vilken roll spelar utseende- och kroppsideal för dansarna? 

 

Teoretiska begrepp 

 

I det följande kapitlet redogörs för de teoretiska utgångspunkterna. Avsnittet inleds med en kort 

presentation av Iris Marion Youngs resonemang om inlärning av kroppsspråk, för att övergå till 

att studera hur man skolas som barn och upp till professionell nivå. Eftersom uppsatsen har en 

särskild fokus på att synliggöra hur man gör kön genom kroppen, följer en redogörelse för 

begreppet kön och genus utifrån boken Genustrubbel (2007). De begrepp som beskrivs här, 

återkommer sedan och förklaras mer djupgående i analys- och diskussionsdelen av 

källmaterialet.  

Kroppsschema och situation 

Den amerikanska filosofen Iris Marion Young i sin essä Att kasta tjejkast (2000) använder sig 

av filosofen Merleau-Pontys begrepp kroppsschema och Simone de Beauvoirs begrepp 

situation för att studera hur man kan förstå präglingen av flickor och pojkars beteenden. Vad 

Young menar är att det inte är våra gener, utan det är vi själva som utformar hur våra kroppar 

på olika vis tar plats och lärs till att röra sig. Här blir begreppet kroppsschema centralt eftersom 

vi lär oss och tränas in i nya aktiviteter genom att förändra på kroppsschemat. Enligt Merleau-

Ponty ”det är genom kroppsschemat som människor har en upplevelse av kroppen, samt vet var 

kroppen befinner sig i rummet” (Merleau-Ponty 2006:51–54, 104–107; Högström 2017:62).  

Young skriver att det finns ett specifikt manligt och kvinnligt sätt att föra kroppen. Detta är 

kulturellt inlärt, och bygger på en förväntan om att flickor och pojkar ska använda sina kroppar 

på ett visst sätt, även om det inte gäller alla och i alla sammanhang (Young 2000:264). Pojkars 



3 

 

och flickors kroppsmönster blir med tiden sin egen sanning, eftersom många flickor inte lär sig 

att utnyttja sin kropps fulla potential på samma sätt som pojkar. Det beror på den situation som 

flickorna befinner sig i, och att ”kvinnor definieras som den Andra i ett patriarkalt samhälle och 

därmed inte har samma självklara tillgång till subjektivitet” (Young 2000:260; Högström 

2017:65). I uppsatsen studeras, hur flickor och pojkar lärs in på ”rätt” sätt enligt gällande 

normer genom att använda kroppen och att förändra kroppsschemat, samt hur deras kroppar 

omformas och disciplineras genom balettutbildningen. 

Kön och genus  

Begreppet kön står för det kroppsliga och biologiska könet, genus används för att beteckna det 

sociala könet (Butler 2007:11). Mycket av den tidiga feministiska forskningen syftade till att 

på olika sätt visa hur själva uppdelningen mellan manligt och kvinnligt, kulturellt och naturligt, 

kön och genus är socialt skapad. Det går inte att göra en enkel uppdelning utan att också ta 

hänsyn till makt. Den som har tydligt poängterat detta synsätt och undersökt det här är den 

amerikanska filosofen och könsteoretikern Judith Butler (2007). Hennes utgångspunkt är att det 

inte finns någon sorts förkulturell ursprunglig manlighet respektive kvinnlighet inneboende i 

kroppen, utan genus är någonting som hela tiden görs (Butler 2007:13, 184). Manligt och 

kvinnligt är någonting som vi aktivt skapar, enligt Butler, och till stor del så gör vi detta bland 

annat genom kroppen. Butler använder sig av begreppet performativitet för att beskriva hur det 

här går till i praktiken (Butler 2007:28). Kön och genus är performativ handling, någonting som 

vi tänker oss finns automatiskt i vårt inre, men som vi egentligen måste hela tiden återskapa för 

att det ska finnas (Butler 2007:19). Sedan använder Butler begreppen femininitet och 

maskulinitet istället för manligt och kvinnligt. Femininitet och maskulinitet kan förstås som de 

kvalitéer och egenskaper som tillskrivs kvinnor och män i ett visst sammanhang och i en viss 

tidpunkt (Butler 2007:56).    

Begreppen fungerade som ett par glasögon vid materialinsamlingen. I diskussions delen 

hjälpte de till genom att tolka, koda och sortera i olika boxar. 

 

Tidigare forskning 

 

Många böcker som handlar om balett, fokuserar mycket på vad som presenteras på scenen och 

all dess rekvisita. Böckerna fokuserar framförallt på de tekniska aspekterna d.v.s. 

dansrörelserna, stegen och är skrivna av koreografer och danspedagoger (Granström 1988; 
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Svedin 1978). Sedan finns det historiska studier av balett och dans generellt (Hjort 1993; 

Sjögren 1988; Skeaping 1979) och även litteratur av självbiografisk karaktär av välkända 

professionella dansare och dansmästare (Duncan 1929; Cullberg 1965). Men inom antropologin 

och etnologin har dans och särskilt balett inte tagit samma plats som andra konstformer och det 

saknas studier av vad som händer socialt bakom kulisserna (Nilsson 1998:41; Wulff 1998:17).  

Min uppsats är särskilt inspirerad av den svenska socialantropologen Helena Wulffs 

avhandling Balett across the borders: career and culture in the world of dancers (1998), i 

vilken författaren studerar den s.k. transnationella balettvärlden genom intervjuer och 

observationer. Sin studie kallar Wulff för en multilokal studie eftersom hon rör sig geografiskt 

och studerar och jämför tre nationella klassiska balettkompanier i olika länder – the Royal 

Swedish Ballet i Stockholm, the Royal Ballet i London, the American Ballet Theatre in New 

York. Wulff hävdar att genom gästresor, tävlingar, galor, festivaler och ny teknik som 

balettvideor, skapas transnationella erfarenheter och kontakter (Wulff 1998:18). Men det 

omfattar inte bara primärdansare och en balettkår, utan alla som arbetar framme på och bakom 

scenen (scenografer, orkestrar, sminkörer, klädskapare, koreografer, sjukgymnaster, 

balettdirektörer och administratörer) har möjlighet att resa, eller flytta till andra länder och på 

så sätt skaffa sig transnationell och individuell praktik samt kunna göra karriär genom de stora 

klassiska kompanierna (Wulff 1998:35). Även om Wulff studerar den transnationella 

balettvärlden, som består av för allmänheten både kända och okända dansare och andra arbetare, 

har hon gjort intervjuer mestadels med dansare, vilket kan vara en brist, då det ger en något 

ensidig bild, genom att interaktioner inom balettkompanierna utelämnas. Kroppen som tema, 

som jag kommer att fokusera på i min studie, lyfts inte fram i Wulffs text. Detta påpekar även 

de brittiska sociologerna Steven Wainwright och Bryan Turner. Deras kapitel Narratives of 

embodiement (2004) berör i likhet med Wulff balettdansarnas karriärer inklusive dess 

problematik med åldrande, skador och tidig pensionering. Kroppen menar Wainwright & 

Turner är en tillgång, där människor kan lägga till ytterligare värden. I det moderna samhället 

har kroppen blivit som ett projekt som ska bearbetas med diet, träning, livsstil och även 

kosmetisk kirurgi för att nå den form som man önskar menar sociologerna (Wainwright & 

Turner 2004:101–102). Till skillnad från Wulff synliggörs här bättre sambandet mellan kropp, 

balett och identitet. Men också här lämnas kön utanför, vilket jag vill undersöka vidare i min 

uppsats.  

En annan tidig forskning är Karin Högströms bok Orientalisk dans i Stockholm: feminiteter, 

möjligheter och begränsningar (2010) som avhandlar mellanösternsdans i Sverige. Det 

övergripande syftet med denna avhandling är att undersöka anledningen till varför mest kvinnor 
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väljer att lära sig orientalisk dans. Detta med hjälp av personliga berättelser (intervjuer), 

deltagande observation samt egna danserfarenheter. Högström menar att inlärning av dans 

innebär en gradvis förändring av elevernas kroppsschema och deras sätt att uppfatta rörelserna. 

Utövandet av dans leder till nya sätt att förhålla sig både kroppsligt och mentalt, också utanför 

dansen (Högström 2010:276). Dansen påverkar alltså vardagen. Högström kommer även fram 

till att den orientaliska dansen blir ett medel för kvinnorna att uppnå olika värde som 

femininitet, kraftfullhet och respektabilitet. Även om uppsatsen här handlar om balett, har 

Högströms avhandling ökat min förståelse för dansinlärning och kroppslighet generellt. 

Högströms text kommer att delvis refereras i min uppsats för sammanställande med mina 

källmaterial.  

Dans kan inte existera utan dansande kroppar och kroppen är en nödvändig del av dansen. 

Det finns en mängd tidigare undersökningar som berör just kroppen inom de humanistiska 

ämnesinriktningarna. Den amerikanska filosofen Susan Bordo i sin artikel Den slanka kroppens 

budskap (1993) undersöker samhällets inriktning på den slanka och fasta kroppen och om det 

finns något inneboende budskap för det. Bordo hävdar att det finns tre viktiga symboliska 

funktioner som kroppen fyller idag i samhället. För det första fungerar kroppen som ett tecken 

på social ställning, genus samt andra former av kategoriseringar. När vi betraktar människor 

applicerar vi vår förståelse av dem, genom vår idé om vad deras kroppar säger oss, och olika 

kroppar tolkas på olika sätt. För det andra utgör kroppen ett redskap för den enskilda individen. 

Förr i tiden menar Bordo att vi hade inget utrymme och det fanns inte någon anledning att 

”göra” kroppen. Idag däremot kan vi använda kroppen på flera olika sätt, för att därigenom 

markera vilka vi är. Människor blir personligt ansvariga för att göra på rätt sätt. Slutligen 

påpekar Bordo även att kroppen betraktas som en avspegling av samhällsproblemen (Bordo 

1993:3–16). Denna artikel har främst använts för att diskutera kropps- och utseendeideal inom 

baletten. 

Som komplettering och kontrastering till Youngs essä har etnologen Jesper Fundbergs artikel 

Att kasta killkast: om pojkars och mäns kroppsrörelser i ett fotbollslag (2000) använts. I likhet 

med Young hävdar Fundberg att det finns föreställningar och handlingar i samhället som styr, 

bevakar, möjliggör samt begränsar ”manligt” och ”kvinnligt”, vilka ofta sätter gränser för 

kvinnors kroppar. Däremot visar Fundberg i motsats till Young, genom en observation av 

pojkfotbollslaget Bollinge IF, att det inte bara handlar om flickor och kvinnors kroppar, utan 

också pojkar respektive mäns kroppar kan begränsas och styras ”av strukturer och villkor som 

är kulturella, sociala och historiska”. Exempelvis pojkar och män ska använda hela kroppen 

och med all styrka och kraft när de tränar fotboll och då kan tvekan, ängslan och rädsla uppfattas 



6 

 

som kvinnligt agerande och därmed någonting som uppmärksammas som inte är passande och 

måste förändras. Poängen med hans artikel är att inte bara flickor men även pojkar lär sig att 

vara både subjekt och objekt för andras blickar, vilket betyder att de också blir medvetna om 

hur de blir sedda och hur de vill bli sedda (Fundberg 2005:279–287).   

 

Metod och material 

 

I det här kapitlet presenteras mitt material, materialinsamlingens process, hur jag har gått 

tillväga för att hitta informanter, för- och nackdelar med metodvalet, etiska aspekter, hur 

materialet bearbetades och analyserades.   

Intervjuer – internt material 

Det material som uppsatsen huvudsakligen bygger på är fem personliga semi-strukturerade 

intervjuer och en telefonintervju med balettdansare och även en fältdagbok, där sammanhang 

och reflektioner kring mina möten och samtal har noterats. Dessa utfördes mellan 23 oktober –

1 december. Intervjuerna kallar etnologen Mats Nilsson för internt material, som forskaren 

själv på olika sätt har varit med om att producera (Nilsson 1998:16). Syftet i min uppsats är inte 

att göra en dansanalys av den klassiska baletten med beskrivning av dess form och rörelser, 

eller att undersöka hur man dansar rent konkret - utan det jag intresserar mig för är 

balettdansarnas tankar, känslor, upplevelser och erfarenheter. Därför passade intervjuer bättre 

för mig i min studie, än observationer där de individuella beskrivningarna inte kommer fram. 

Etnologen Eva Fägerborg definierar intervju som en form av kommunikation där någon eller 

några berättar och besvarar frågor som ställs av en annan eller andra, där det sagda registreras 

skriftligt eller med tekniska hjälpmedel (Fägerborg 2011:88).  

Innan den riktiga materialinsamlingen gjorde jag en så kallad pilotintervju med min mor, 

som har dansat balett tidigare. Det är en metod som Lena Marander-Eklund (2000) har använt 

sig av i sin studie. Pilotintervju är som en slags test eller provintervju där man testar 

intervjufrågorna och den planerade tiden utan att intervjusvaren inkluderas i resultatet. 

Pilotintervjun möjliggjorde mitt val av intervjutyp som passar i min materialinsamling. 

Intervjuer kan delas i strukturerade, ostrukturerade och semi-strukturerade intervjuer enligt 

Fägerborg. I början var min plan att använda mig av strukturerade intervjuer, som kännetecknas 

av strikta formulerade frågor (Fägerborg 2011:99). Denna metod testades under min 

pilotintervju. Men det var svårt att följa frågelistan eftersom svaren blev långa och omfattade 
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flera frågor som ännu inte ställts. Att koppla frågor till svar blev då komplicerat. Istället för att 

ha en fastlåst frågelista med många strukturerade intervjufrågor, valde jag semi-strukturerade 

intervjuer genom enkla och öppna frågor som inledning. Sedan beroende på svaren anpassades 

mina följdfrågor. Dessutom fanns det tematiska frågor inom ramen för min studie för att 

komplettera intervjun till mitt område. På detta vis gav pilotintervjun mig idéer till nya och 

omformulering av mina intervjufrågor. 

Eftersom jag själv inte har gått på dansutbildning och dansat balett, var det viktigt att ha 

tillräcklig förståelse i ämnet för att utföra intervjuerna, ställa relevanta frågor och känna till de 

franska rörelsetermerna och rollerna i baletten. Detta gjordes genom att på min resterande tid 

lyssna på podcasten ”The wonderful world of dance” där olika koreografer, dansare och 

grundare av dansföretag delar med sig av sina erfarenheter samt pratar om tävlingar, projekt de 

arbetar med och presenterar nya koreograferade danser. Jag har även gått med i ett socialt 

nätverk, en Facebooks grupp som heter ”Vi som älskar klassisk balett/We who love classical 

ballet” som har 832 medlemmar, där administratören delar bilder och videor som handlar om 

balett, allt från övningar till uppträdanden. Pilotintervjun, litteraturen, podcasten, bilderna och 

dansvideorna på internet har bidragit till att fördjupa min förståelse och öka min kunskap om 

balett.  

Urval av informanter 

Innan materialinsamlingen, för att komma i kontakt med balettdansare samt yrkesbalettdansare, 

provades olika tillvägagångssätt. Samtidigt som min litteratur samlades in som skulle utgöra 

grunden för denna studie, testade jag att skicka epost till två dansskolor i Stockholm: Base 23 

samt Gabriellas Balett och Dansskola, men detta gav inget svar. Av denna anledning 

kontaktades en bekant, som kände någon som dansar balett. På detta sätt genom en gemensam 

bekant hittades tre möjliga intervjupersoner, varav 2 svarade på mitt meddelande. Ytterligare 

kontakter med balettdansare möjliggjordes genom den sociala nätverkssajten Facebook.         

De flesta balettgrupperna på Facebook var små slutna grupper med enstaka medlemmar som 

inte kunde kontaktas. ”Vi som älskar balett” gruppen hade inget intresse av att skriva och 

besvara inlägg till utomstående, för att det bröt mot administratörens regler. Men hos en grupp 

som heter ”Balett & dans”, kunde jag skriva ett inlägg med förklaring att jag söker balettdansare 

för min uppsats. Det var då totalt sju personer som visade intresse. Dessa kontaktades med 

beskrivning av mitt syfte och undersökning. Fem stycken var engagerade av att delta i min 

studie. Men en låg på sjukhus så hon uteslöts. På detta vis styrdes urvalet av de som ville 

medverka bland de som dansade balett. Alla informanter hade lång utbildning och erfarenhet 
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inom dansyrket. Att hitta manliga informanter var svårt, men detta speglar kanske verkligheten? 

Är det fler kvinnor som är intresserade av att prata om balett?  

Genomförande av intervjuerna 

Mötesplatsen och tiden för intervjun fick informanterna bestämma själva, där det passade för 

dem praktiskt, eller kändes bekvämt. Intervjuerna skedde på olika platser i Stockholm som 

Espresso House, Kungliga Svenska Balettskolans personalrum, Dansmuseets restaurang Bistro 

Rolf de Maré och Nacka forum, förutom telefonintervjun som utfördes hemifrån. 

Intervjulängden varade mellan 50 minuter – 1,5 timme beroende på intervjupersonens 

berättelser och utformning. De inledande intervjufrågorna handlade om minnen och känslor, 

om hur informanterna började med sina balettkurser och på balettskolan, och formulerades på 

ett sätt som inbjöd intervjupersonerna att berätta öppet. Detta gjorde att både intervjupersonen 

och jag som intervjuare kunde slappna av så att intervjun blev mer som ett trevligt samtal och 

inte som en utfrågning eller förhör. Stöd för tematiska frågor fanns på min fältdagbok, som jag 

lagt på knäna istället för att ha den på bordet, för att inte distrahera. 

Intervjun spelades in med min mobiltelefon och jag frågade om det går bra att spela in 

intervjun innan den startade. Jag lyssnade noggrant på mina informanter utan att avbryta, visade 

mitt intresse genom att nicka och visa att jag följde med. När intervjupersonerna berättade, fick 

de prata klart utan att bli avbrutna med följdfrågor. De tematiska frågorna handlade om kroppar, 

könsuppdelningen mellan klasserna, audition, karriär och roller inom baletten. Men alla 

tematiska frågor ställdes inte, eftersom vissa redan svarat genom långa kompletta svar. 

Intervjumaterialet bearbetades och transkriberades.  

Telefonintervju 

Telefonintervjun utfördes på samma sätt som de direkta personliga intervjuerna, med en 

presentation av mig, materialinsamlingens syfte, informantens rättigheter och mina 

skyldigheter. Det var av praktiska skäl som en intervju utfördes på telefon. Eftersom en 

informant bor i Uppsala, kunde telefonintervjun användas. Genom att eliminera resan dit hölls 

intervjun inom mina ramar i tid och inom min ekonomi. Det var svårare då att vara samtalslik 

när intervjuaren och den intervjuade inte såg varandra, alltså inte kunde se varandras reaktioner. 

Avsaknaden av ögonkontakt, gester och ansiktsuttryck gav inte samma närhetskänsla som vid 

direkt kontakt. Detta medförde korta svar som kan ha påverkat resultatet. Men till skillnad från 

direkta personliga intervjuer skapades mer plats för mina anteckningar under intervjuensgång.  
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Etik och reflexivitet 

Vetenskapsrådet (2008) har utgett ett antal forskningsetiska principer inom humaniora och 

samhällsvetenskap, som handlar om fyra huvudkrav. Det första är ett informationskrav. Enligt 

detta informerades mina informanter både muntligt och skriftligt, att de deltar i en studie, samt 

studiens syfte. Därefter kommer samtyckeskravet det vill säga att informanten samtycker till 

sitt deltagande med rätt att dra sig ur studien om de så önskar. Denna information delgavs till 

informanterna och den tredje regeln följdes som handlar om rätten att bestämma över hur de 

vill medverka i studien. Enligt detta krav bestämde informanterna om de ville träffas för direkt 

samtal, plats och tid bestämdes av informanterna. Den sista är konfidentiellt krav, vilket innebär 

att de som deltar i studien garanteras anonymitet. Fingerade namn användes, för att försvåra 

identifiering av intervjupersonerna. De fick namn efter ordningen i intervjun. Den första 

intervjupersonen fick namn som börjar med A, andra personen får B osv. Eftersom 

balettdansarna är få och kända, har inte deras exakta födelseland angivits, utan skrivits som ett 

större område. Dessutom har bara deras ungefärliga ålder angetts.  

Wulff (1998) menar att en forskare kan antingen vara en insider eller outsider, eller ha båda 

perspektiven och växla mellan dessa. Outsider innebär att forskaren inte tillhör den grupp som 

man studerar och insider tvärtom att man tillhör gruppen. I min studie ser jag mig mer som 

outsider än insider, även om en viss förförståelse finns, eftersom min mor dansat balett. Men 

själv saknar jag dansutbildning. I materialinsamlingen innebar det både nackdelar och fördelar. 

I och med att jag var outsider, var det svårt att komma in i fältet och direkta kontakter saknades. 

Men som outsider hade jag mer frihet att ”inte veta”, det vill säga som insider skulle jag kanske 

bli bemött med större krav och att mina förförståelser skulle vara så stora att det skulle försvåra 

och påverka tolkningen av materialet. En av informanterna kunde tala ryska som jag och då 

kunde vissa svåra ord sägas på ryska. Därför kunde jag på det sättet vara insider. 

Transkribering och bearbetning 

Transkribering enligt etnologen Barbro Klein (1990) är inte bara en överföring av talspråk till 

skriftspråk, utan det är en ”analytisk akt” (Klein 1990:48). Transkriberingsmetoden anpassas 

efter kunskapsmålet och hur noggrant och detaljerad man vill transkribera avgörs av forskaren 

själv. Min avsikt var inte att göra någon folkloristisk narrativ analys och studera berättandet 

och dess form, eller med andra ord hur informanterna berättar om någonting. Utan mitt syfte 

var att visa hur informanterna resonerar kring balett, kön och genus och vad de pratar om, så 

detta innehåll var det intressanta i studien. I transkriberingen har jag delvis utgått från Klein, 

men till skillnad från Klein användes ett något enklare transkriberingssätt utan hänsyn till 



10 

 

dialekter. Intervjuerna spelades in med en ”app” som heter Röstmemon på min mobiltelefon, 

där det fanns möjlighet att pausa och snabbspela fram och tillbaka. Transkriberingarna skedde 

hemma där jag kunde lyssna utan att bli störd. Allt som sades skrevs ner ordagrant förutom 

utfyllnadsord som alltså, liksom, typ och tvekan-ljud som mm, ääh, ehm som valdes bort. Sedan 

markerades pauser med tre punkter ”…”. Ord som betonades och som sades med hög volym 

kursiverades och skratt noterades inom parantes. Transkribering var ett mycket tidskrävande 

arbete. Att lyssna på informanten på plats och att lyssna på inspelningen igen, det var två olika 

saker. Wulff skriver i sin avhandling att många dansare inte är så verbala. De är utbildade under 

så lång tid att uttrycka sig genom sina kroppar, så att de kommunicerar genom kropparna också 

när de inte dansar (Wulff 1998:6). Detta var tydligt hos några av mina informanter, att de hade 

många rörelser med händerna medan de pratade. Något som jag saknade, var att ögonkontakten, 

ansiktsuttrycket, gester och rörelser inte kommer fram så tydligt under transkriberingen. Texten 

skiljer sig därför inte så mycket om den kommer från direkta intervjuer eller via telefon.  

Bearbetning och analys av intervjumaterialet började samtidigt som transkriberingen, när jag 

lyssnade på intervjuerna för första gången. Då började jag hitta vissa gemensamma 

övergripande teman i materialet. Det var sådant som lyftes fram under varje intervju. På samma 

gång som jag lyssnade på intervjuerna, hade jag mina teorier i huvudet, och skrev ner mina 

tankar, reflektioner och möjliga tolkningar medan jag lyssnade. De centrala teman som 

framträder i mitt material är kropp, könsuppdelning, utbildning, karriär och alla dessa hänger 

samman med varandra. Men för att kunna sortera och koppla informanternas utsagor till olika 

teman, skrev jag ut de transkriberade intervjuerna i pappersform, för att lättare skulle kunna se 

och jämföra allt samtidigt.   

Informanter 

1. Alicia är 25–30 år, började med barnbalett när hon var 5 år, har gått 2 år på 

yrkesdansarutbildning på KSB. Nu arbetar hon som assisterande balettlärare samt studerar på 

Uppsala universitet.  

2. Bea är 15–20 år, började med barnbalett när hon var 4 år gammal. Sedan dess har hon dansat 

balett, jazz och moderndans på sin fritid. Hon har bestämt sig nu för att bli dansare, men inte i 

balett. 

3. Caroline är 35–40 år, har dansat balett sedan hon var 9 år, professionell yrkesbalettdansare. 

Just nu arbetar hon inom sjukvården.  

4. Darja född i Baltikum och är 35–40 år, har dansat balett sedan hon var 6 år, nu arbetar hon 

som balettlärare på en privat dansskola.  
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5 Edek född i Centraleuropa och är 35–40 år, har dansat balett sedan han var 16 år, professionell 

yrkesbalettdansare. Nuvarande anställd på KSB.   

6. Frida är 35–40, har dansat sedan 8 år, professionell yrkesbalettdansare och arbetar på 

Kungliga Operan. 

 

Disposition 

Uppsatsen följer en tematisk disposition och består av två övergripande kapitel: Utbildningen 

och Kroppen. Genomgående behandlas olika områden utifrån informanternas förhållningssätt 

till balett, kropp och kön. I Utbildningen introduceras inlärningen av balett, både på hobbynivå 

och professionell nivå. I kapitlet undersöks skillnader i vad pojkar respektive flickor lär sig 

samt vilken betydelse kön har vid valet av balett. Kapitlet avslutas med en analys av processen 

vid intagningsprovet till yrkesförberedande dansutbildning (till årskurs 4 och 7) och en 

yrkesdansutbildning (gymnasium) på Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm (KSB). I det 

andra kapitlet, Kroppen, diskuteras kroppens roll som verktyg inom baletten och dansarnas syn 

på kropps- och skönhetsideal i baletten. Slutligen i Avslutande diskussion sammanfattar jag 

studien och ger några möjliga förslag på vidare forskning. 
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Utbildningen 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av hur inlärning och övning sker dels på amatör eller 

nybörjarnivå och dels i yrkesmässiga klasser. Utifrån balettdansarnas berättelser redogörs vilka 

skillnader som finns och vad de två nivåerna har gemensamt. Här lyfts informanternas syn fram 

på lektionerna och träningen. Med stöd av begreppen kroppsschema och genus analyseras hur 

pojkar och flickors rörelsemönster präglas, samt hur barn skolas i enlighet med föreställningar 

om kön och normer. Könsuppdelningen i klassen, övningar och baletten generellt beskrivs. 

Slutligen följer en redogörelse av intagningsprovet till statlig balettskola. Här visar jag hur 

utbildningen påverkar kroppen efter kön.  

Kontroll av kroppen 

Balettdansare börjar oftast dansa redan som små barn. I det här kapitlet visas hur utbildningen 

skolar kroppen. Det förekommer två nivåer dels en enklare ”hobbynivå” och en mer 

professionell yrkesdans. På privata balettskolor på hobbynivå varar lektionerna ungefär 1,5 

timme och minst en till två gånger per vecka. Även om de är på hobbynivå innebär det inte att 

eleverna dansar fritt, utan det är en styrd träning. De små balettdansarna tyckte då att övningarna 

var ensidiga, upprepande och därmed tråkiga. Flera av informanterna fick svårt som små, att 

anpassa sig till lektionernas disciplin, som att vara helt tysta och följa alla regler. De berättar 

hur svårt och utmattande baletten kändes samtidigt som det var mycket att lära sig inklusive 

koordination av rörelserna. Högström menar att lära sig en ny kroppslig vana bland annat att 

dansa innebär att kroppsschemat förändras och förnyas genom att nya rörelser och 

förhållningssätt läggs till. Dans är enligt Högström, en kunskap som finns i kroppen och därför 

bara möjlig att komma åt genom kroppslig ansträngning (Högström 2010:77; Merleau – Ponty 

2006:106–108).  

I baletten har lärarna en central roll genom att påverka formandet av flickor och pojkars 

rörelsemönster eftersom de är med och styr redan från början, när eleverna var små och hela 

vägen tills de får ett arbete med balett. Wulff påpekar att det finns någon sorts ”strukturell 

hierarki” mellan elever och lärare, i och med att läraren har mer (balett)kunskap (Wulff 

1998:60). Det är en förutsättning för läraren som härmed har mer makt över eleverna. Den ska 

naturligtvis användas positivt för att det bästa resultatet ska kunna uppnås. 
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Inlärningen sker mest i form av imitation i början och senare med mer verbala instruktioner. 

Sedan har lärarna olika nationaliteter vilket kan påverka deras undervisning, förhållningssätt 

och framförallt teknik. Detta betyder även att barnen inte bara ombildar sina kroppsscheman 

men också om det är rysk eller fransk balett måste eleverna kunna anpassa sig därefter. Alicia 

berättar ”Jag hade en danslärare från Singapore. Hon var ganska sträng skulle jag säga. Hon sa 

till mig… ”Alicia du måste göra det här bättre, du måste göra det här bättre””. Det förväntades 

från lärarna att eleverna ständigt förbättrade och utvecklade sig. Det kunde dock ta lång tid för 

eleverna att förstå alla rörelser och steg med kroppen. Alicia tillägger att ”När man är yngre, då 

har man kanske inte växt klart i kroppen, så man har inte lika bra kroppskontroll liksom. Så jag 

hade det ganska kämpigt.” Alicia kopplar här kroppen med sin dåvarande ålder och menar att 

kroppen lär man sig att kontrollera allt bättre under åren. Detta kan tolkas med hjälp av 

Högströms resonemang att när man gör rörelser och steg som kroppen är främmande vid och 

som också ännu inte ingår i det inlärda kroppsschemat kan det uppfattas ovant och som Alicia 

säger att man har sämre kroppskontroll.  

När eleverna blir antagna på KSB:s utbildningar på en mer professionell nivå, väntar långa 

och tuffa dagar. Till skillnad från privata balettskolors kortare övningstid är lektionerna på KSB 

på heltid och börjar klockan åtta, antingen med dans på förmiddagen och teoretiska ämnena 

som svenska, matematik och engelska på eftermiddagen, eller tvärtom och slutar klockan 16–

18 från måndag till fredag. Edek menar att utbildningen är mycket bred och inte som i musiken 

att man är mer specialiserad på bara jazz eller klassisk musik, utan eleverna lär sig flera 

teoretiska ämnen och danser, men det är mest fokus på balett. I gymnasiet tränar eleverna balett 

på lördagar två timmar från 10 till 12. Det finns ungefär 200 steg som eleverna måste lära sig 

gradvis enligt Wulff (Wulff 1998:62). Men vilken klass man än går från, 4, 7 eller gymnasiet, 

börjar eleverna med de lätta balettstegen. Som Alicia uttrycker ”back to basic”. Med det vill 

balettlärarna verkligen att rörelserna samt stegen bemästras av kroppen och att barnen lär sig 

på rätt sätt det vill säga på deras sätt. De ägnar större delen av sin tid med att disciplinera och 

arbeta på sin kropp. Dansen är därför ett arbete (Wulff 1998:102).  

I och med att eleverna spenderar mycket tid på skolan, uppmuntras flickor och pojkar till att 

öva och röra på sina kroppar på visst sätt med daglig träning och undervisning. De får träna upp 

sina förmågor, olika kompetenser och uppfostras in ett kroppsligt schema med olika 

rörelsemönster. Förutom rörelser och steg lär sig barnen också hur man ska uppföra sig. Några 

beskriver sin klass som disciplinerad och eleverna som går på utbildningen som ambitiösa och 

tuffa. Målmedvetna och drivna är även ord som används. Undervisningen sker med högt tempo. 

Om man inte klarar tempot blir det svårt för eleverna att ta igen det som de missat.  



14 

 

Högström förklarar att dansen blir en kunskap och färdighet i kroppen genom gradvis och 

målmedvetet arbete (Högström 2017:63). Det tar dock en lång tid av träning för att 

balettdansarna ska komma till nästa utvecklingsläge så att de kan utföra rörelserna spontant 

med medveten intention, men också korrekt. Frida förklarar: 

När man är ung så måste man visa att man kan. De ger dig roller och sedan säger 

de ”show” då måste du göra de stegen som de säger. När man är äldre får man en 

möjlighet att kanske utforma stegen mer personligt. För att du har kommit så långt 

liksom i dans. 

 

När balettdansarna uppnår en professionell nivå, behärskar rörelserna och tekniken som krävs 

av lärarna, juryn och balettkompanierna, och dessutom efter många års danserfarenhet, kan 

balettdansarna få möjlighet för improvisation och något mer personlig tolkning av dansen. Det 

betyder att baletten är så fixerad i kroppsschemat att de känner frihet och bekvämlighet och kan 

formulera varianter. Efter dansen kan en balettdansare komma ihåg sina steg i sitt s.k. 

”muskelminne” upp till 5 år som längst hävdar Wulff (Wulff 1998:104). 

 

Könsuppdelade klasser och separat teknik  

Detta med hur vi från barnsben lär oss olika hållning, rörelser och kroppsspråk är någonting 

som Young har skrivit om. Young använder sig av fenomenologen Erwin Strauss exempel på 

hur flickor och pojkar kastar boll. Att kasta tjejkast innebär att man kastar bollen med handen 

underifrån och det är en begränsad rörelse. I killkast däremot hålls handen bakom huvudet och 

man engagerar hela kroppen, så att resultatet blir ett längre och hårdare kast (Young 2000:255). 

Detta exempel kan även liknas med balettens rörelser som Bea berättar: 

Det är kanske mer naturligt för tjejer att teknikmässigt ha de här lätta, mjuka 

rörelserna. Jag trodde… en kille som dansade balett men han hade gått på 

jazz…han hade liksom väldigt konstig teknik. Och också att de står väldigt 

annorlunda. De står väldigt mycket framåt…medan tjejer liksom ”andas inte”. 

Annars hoppar ju killarna mycket högre. Tjejerna har oftast…de flesta tjejerna 

har nog enklare för att göra långsammare saker, jag tror…men jag vet inte om det 

är regel.  

 

I ovanstående citat kopplas orden som ”lätt”, ”mjuk”, ”enklare”, ”långsammare” till flickornas 

rörelser, medan pojkarnas beskrivs med ”väldigt mycket”, ”framåt”, ”mycket högre”. Bea 

menar att det möjligtvis kan vara av naturen att flickor och pojkar har förmågan att göra rörelser 
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på olika sätt. Hon påpekar även att pojkar står på annorlunda sätt än flickor när de dansar balett, 

medan flickor håller andan och står mycket strikt. Att pojkar är bra på snabba rörelser som hopp 

och flickor framförallt behärskar långsammare dans är någonting som lyfts fram i citatet. Dock 

är detta inte någon regel som Bea tror på, utan det är lärarna som utformar hur elevernas kroppar 

lärs till att på olika vis ta plats, att röra sig och att vara på ett visst sätt.  

Flickorna lär sig även att vara återhållsamma och något passiva. I undervisningen tillåts inte 

flickorna vara individuella på grund av både lärarna och grupptryck. Flickorna formas varje dag 

under åren. När det gäller hållningen, hur man beter sig och allt formas för att sedan bli en 

person som stämmer med normerna. Som Darja påpekar ”Jag tror att alla 

tjejer…ballerinor…tonåringar…de ser nästan likadana ut.”. Eleverna skolas även till extrem 

artighet och lär sig att tacka och be om ursäkt ofta (Wulff 1998:62). Frida säger:  

Inte så många ballerinor…det är inte så många som är kaxiga eller säger 

ifrån…Om du tittar så är det väldigt många balettkvinnor som har egentligen 

kapacitet att vara lite mer raka och framåtskridande. ”I am so grateful” ”I love my 

ballerina tutu”, vi faller in i en jargong. 

   

På professionella balettskolor till skillnad från enklare skolor dansar flickor och pojkar i 

separata salar, förutom pas de deux (pardans) och karaktärsdans, där de dansar tillsammans. 

Sedan menar informanterna att det är ofta manliga lärare som undervisar pojkklassen och 

kvinnliga lärare som undervisar flickorna. Anledningen till att man har separata klasser är för 

att flickor och pojkar gör olika övningar och lär sig annorlunda teknik och element: 

En skillnad är att flickor eller tjejer dansar på tåspets… det brukar man kanske 

göra när man är 12. Då fick killarna träna andra saker och de dansade i mjuka skor 

bara. Men sedan när man blir äldre om man ska satsa lite mer…så är det mer 

killarna som gör hopp, och de ska verkligen bygga muskler. Man brukar dansa 

pardans…då är det killen som styr tjejer, han hjälper till att snurra, han är mer 

som stöd. Så det skiljer sig lite grann.  

 

I citatet ovan berättar Alicia att flickor börjar att dansa med tåskor när de är runt tolv medan 

pojkar dansar i mjuka skor och med tiden lär de sig att hoppa och att styra flickorna. Young 

skriver ”kvinnor sätter inte in hela sin kropp i en målriktad och koordinerad rörelse, utan i stället 

koncentrerar all kraft och rörelse till någon enstaka kroppsdel” (Young 2000:262). Detta är 

mycket tydligt i baletten. I baletten lär sig flickor att inte ta för mycket plats och att koncentrera 

all kraft på benen och göra mjuka, små rörelser på tå. Pojkarna däremot lär sig att använda hela 

kroppen fullt ut. De gör stora hopp, snurrar och lyfter med mycket kraftfulla rörelser. Dessa 
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rörelser framhäver det specifikt manliga och kvinnliga föreställda normerna. Som Butler hävdar 

det finns ingen naturlig manlighet respektive kvinnlighet utan genus är någonting som hela 

tiden görs med kroppen. Det här är en insikt som kommer från Simone de Beauvoir som skrev 

boken Det andra könet år 1941 och talade om att ”man föds inte till kvinna, man blir det” (de 

Beauvoir 2002:325). Samma kan sägas om män, manlighet och maskulinitet. Man föds inte till 

man, man blir det. Genom att flickor och pojkar instrueras i förhållande till människors 

förväntningar av manligt och kvinnligt utbildas de till sitt kön.  

Rosa tyllkjol 

Mina informanter hade olika anledningar att börja dansa barnbalett. Alicia, som dansat sedan 

hon var 5 år, beskriver hur hon blev ”lite tvingad” att gå på sin farmors balettskola, där alla 

hennes äldre syskon också hade dansat. En annan informant Darja förklarar att anledningen till 

att hon började med balett, var även att hennes föräldrar tyckte att baletten kunde korrigera 

hennes vänstra fot, som var något inåtvriden. Att man börjar träna balett som hobby för att få 

en fin, vacker kropp och hållning är också en anledning som nämndes av Frida. Pojkar förefaller 

däremot börja balett på grund av att de följer flicksyskon, eller när de är äldre av sitt eget 

intresse.    

”Då kommer jag ihåg att alla hade rosa… alla hade samma likadana rosa klänningar på sig 

och vi var bara flickor i början.”. Här berättar Alicia att hennes första balettklass bestod bara av 

flickor och att de på lektionerna hade rosa klänningar. Färgen rosa skriver Ambjörnsson i boken 

Rosa: den farliga färgen, är en ”tjejfärg” som signalerar gullighet och behagfullhet 

(Ambjörnsson 2011: 20, 60). Att flickor klär sig i rosa förmedlar framförallt att föräldrarna och 

lärarna följer gällande norm och de vill att flickorna ska vara söta, gulliga och vänliga 

(Ambjörnsson 2011:20). Just att det är klänning som de bär kan eventuellt betyda skolans norm 

och föräldrar vill framställa flickorna just flickaktiga. Rosa som sådan är inte problematisk i sig 

utan det är människorna själva som formar och tillskriver mening och symboliska budskap 

genom uppvisas. Att flickorna upprepande gånger har på sig rosa kläder kan ses som ett sätt att 

markera och göra genus.  

Alicia fortsätter att berätta ”Då kommer jag ihåg…när jag var liten… att killarna kunde retas 

eller ”Åhh balett är så tjejigt”…killarna skulle ju spela fotboll.” Som det framgår av citatet 

tycks baletten enligt pojkarna vara någonting som flickor håller på med. Genom att tydligt 

reagera på detta och uttrycka det muntligt tar pojkarna avstånd från det som uppfattas som 

”tjejigt”. Alicias uttalande att ”killarna skulle ju spela fotboll” förstår jag som att Alicia anser 
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det är en självklarhet att pojkar ska spela fotboll och flickor ska dansa balett, alltså att de har 

två slags olika förutbestämda fritidsintressen. 

Butlers tanke är att det finns ingen fördiskursiv kropp, det finns ingen ren kropp som vi kan 

möta, erfara och uppleva. När man ser spädbarnskroppen, så ingår den i vår föreställningsvärld, 

som innehåller en mängd vetande och kunskap, som vi anser oss ha om flickor och pojkar, 

manligt och kvinnligt. Av denna anledning kan vi inte på något sätt erfara den här kroppen som 

en fördiskursiv kropp, utan kroppen är redan ett resultat av våra kulturella och sociala 

föreställningar (Butler 2007:205–207). Redan när ett barn föds bestäms om det är en pojke eller 

flicka, och hur en flicka och pojke bör vara, agera och vad de ska tycka om eller ogilla. När 

flickor och pojkar är små påverkar ofta föräldrarna deras sysselsättning, i och med att de ansöker 

och stödjer olika aktiviteter. Därigenom bekräftar de aktivt barnens kön. Fotboll och balett är 

exempel på det. 

När man bryter mot den socialt och kulturellt accepterade manligt och kvinnligt, där pojken 

istället för fotboll vill dansa balett kan det uppfattas som avvikande och annorlunda. Alicias 

uttalande ger exempel på det: ”Innan jag började Kungliga Balettskolan hade man mycket 

fördomar om killarna, att de var homosexuella. Men det visade sig att jag hade lite fel fördom”. 

I citatet associeras killarnas dansande av balett med ett förmodat sexuellt avvikande beteende 

– att man kunde vara homosexuell eftersom man dansar balett. Sedan fortsätter Alicia förklara 

att man kunde bli mobbad om man visar sig vara homosexuell: 

Det var en kille i min klass. Han var homosexuell och han kunde bli retad för att 

han var det. Balett är ju ganska feminint i många rörelser. Man ska vara ganska 

mjuk i kroppen. Man ska göra sådant som killar kanske tycker är svårt. Eller man 

ska vara ganska vig. Där är utmaning för killar.  

 

Det är intressant hur Alicia i citatet ovan kopplar kroppsrörelser med sexualitet. Det verkar 

opassande att pojkar skulle vara engagerade i något, som vanligtvis flickor intresserar sig för. 

Genom balettens mjuka, viga och feminina uttryck dras slutsatsen, att de tycks attraherade till 

samma kön. I interaktioner bedömer människor varandras genusföreställning och avgör om 

man gör genus på rätt sätt eller fel sätt, och de kan samtycka med framställning av genus men 

också ta avstånd på olika sätt. Alicias citat kan fungera som exempel på vad Fundberg skriver 

om, att pojkars agerande kan begränsas av ”strukturer och villkor som är kulturella, sociala och 

historiska” (Fundberg 2005:280). Även om pojken kan och vill dansa balett, kan han begränsas 

genom andras åsikter, och välja bort att dansa.      
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Att det var fler flickor som gick på barnbalett på fritiden jämfört med enstaka pojkar nämndes 

av alla informanter. Edek och Darja som nu båda undervisar i barndans, säger att det är flickor 

som ”vill dansa i rosa tutu” och ”vill ha balett tutu”. Jag anser att ordet ”vill” är något oklart 

eftersom det är föräldrarna som har ansvaret och bestämmer över sina barn. De små flickorna 

kan möjligtvis vilja gå på balett, men då är inte själva dansandet och inlärningen av dansen mest 

intressant, utan det är kläderna och främst tyllkjolen och tåskorna som förefaller dra till sig mest 

intresse. Men detsamma tycks inte gälla för pojkarna, eftersom det saknas lika starkt 

utmärkande kläder för pojkar i baletten.   

Informanterna Alicia, Caroline och Frida som har gått på KSB menar, att det alltid har varit 

och är fler flickor som söker till balettdans. Detta är någonting som KSB försöker ändra på. 

Som Edek berättar har KSB testat att arrangera en ”pojkdag” på Operan, där de bjöd in ungefär 

100 pojkar som var intresserade av att prova balett. Det resulterade inte i någon större 

förändring. Nu har KSB i stället börjat med ett nytt projekt, där balettlärare och elever åker ut 

till olika skolor, berättar och visar balettprogram för att skapa intresse. Då gör man det främst 

för elever som går i årskurs tre och som har möjlighet att bestämma sig om de vill börja året 

därpå på den yrkesförberedande dansutbildningen. Vidare säger Edek:  

Men de allra bästa balettskolorna behöver inte reklam på samma sätt för…det 

räcker om man visar att våra elever får arbete sedan. Så det är ett rykte som sprids. 

De som verkligen vill satsa på balett, de söker till sådana skolor som till exempel 

Royal skola i London. I Monte Carlo… är det 100% av eleverna som får 

anställning sedan efter undervisning i jättebra kompanier. Så det är en bra reklam 

i sig själv. Kungliga Balettskolan är det enda balettskolan i Sverige som har 

gymnasieutbildning… professionell utbildning. 

 

Genom citatet ovan poängterar Edek att elever som går ut från skolan och får en säker 

anställning (i balettkompanier) kan höja balettskolans status och rykte och på så sätt medverka 

till flickor och pojkars intresse. En balettskolas goda rykte kan bidra till att också fler pojkar 

blir intresserade av balett.  

Som det framgår av intervjumaterialet domineras hobbyklasserna av flickor, där de dansar i 

rosa klänningar eller kjolar. Den färgen och klänningen är en tydlig markör för genus. I och 

med att så många elever i klasserna är flickor, kan pojkarna uppfatta att balett är ”bara för 

tjejer”. Det medför en gränsdragning och föreställning att män och kvinnor skulle vara mer 

olika. Detta resulterar i att många pojkar inte söker vidare till yrkesförberedande 

dansutbildningar jämfört med flickor. Men att komma in på yrkesförberedande skolor med 
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dansutbildning är inte helt lätt och det är bara de mest kvalificerade som tar det nästa steget. I 

följande kapitel kommer en redogörelse för audition utifrån balettdansarnas erfarenheter.        

Audition 

Tre av mina informanter Caroline, Darja och Frida blev antagna på balettskolan i en 

yrkesförberedande dansutbildning och de började med balett från årskurs 4. Två informanter 

Alicia och Edek började direkt med yrkesdansutbildningen, och Bea har endast dansat balett på 

fritiden och bestämde sig för att bli dansare, men inte just inom balett. Som nämnts i 

inledningskapitlet har idag KSB en intagning i årskurserna 4 och 7 och gymnasiet, till skillnad 

från förr, då man kunde söka bara beroende på sin ålder och i vilken klass man gick i sin vanliga 

skola. På grundskolan har KSB nu en linje, men i gymnasiet finns det två olika linjer: klassisk 

balett och modern nutida dans. 

Genom intagningsproven undersöks olika förutsättningar som barnen har, där ett krav är 

vighet. Caroline berättar ”/…/ Då var det världens uttagning till det där. Det var kanske 200 

tjejer med nummerlapp. Det var 3 prov…sedan (efter gallring) blev färre och färre då.”. Darja, 

Caroline och Frida gjorde intagningsprovet när de var barn, ungefär 10 år gamla, till en 

yrkesförberedande dansutbildning. Intagningsprovet består av 3 prov, varav 1 som de gör är en 

hälsokontroll, för att se om kroppen är fysiskt lämplig till balett menar Frida. De testar höfterna, 

tittar på fötter och knän och låter barnen dansa fritt eller till vals från piano för att se om de är 

tillräckligt musikaliska. Darja menar att i Baltikum tittar juryn även på föräldrarna för att 

uppskatta hur barnets kropp kan komma att ändras när han/hon växer och blir större: 

De tittar också på barnets föräldrar för att se hur deras lilla pojke eller flicka 

kommer att utvecklas. Om barnets föräldrar är korta och feta…förlåt…och pojken 

ellern flickan fick samma gener…då är det kört. Nej tack…du får söka en annan 

utbildning. /…/ De ser på människan…mer som en köttbit, men på ett bra sätt, för 

att…tar man in en person som absolut inte kan dansa balett i framtiden…så förstör 

man den människans liv, för det är återigen…det tar 8–9 år på skolan. Och sedan 

efteråt när du kommer ut…så är du 16–17 år. Tiden har gått! Du kan då inte dansa 

balett, och du kanske…du har kanske inte så bra betyg att fortsätta någon 

annanstans. Så det är en lång resa. Man måste satsa då. 

 

I citatet ovan uttrycks hur viktigt det är att ha rätt fysik, med en kropp som verkligen kan dansa 

balett. Det är också intressant att Darja kopplar förmågan att dansa balett med vikt och längd. 

Hon lyfter även fram och poängterar särskilt, att tiden är dyrbar. Darja menar att om man saknar 
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en kropp som är kapabel för att dansa balett i framtiden, riskerar man att bara förlora sin tid i 

och med att utbildningen är så lång och krävande. Så kroppen är självklart en oseparerbar del 

av balettdans, och detta kommer jag att återkomma till i nästa kapitel.     

Till skillnad från Darja, Caroline och Frida har Alicia dansat balett på hobbynivå fram till 

9:an och sedan gjort audition på gymnasiet istället på KSB. Alicia berättar om sina erfarenheter 

och upplevelser av det på följande sätt:       

Usch…det var en jättejobbig vecka. Det kändes först lite läskigt att komma till 

Stockholm. Men min pappa var med varje kväll, och vi bodde på ett hotell. Varje 

dag så gallrade de elever. Jag var så nervös och grät väldigt mycket… kommer 

jag ihåg. /…/ Jag klarade den första veckan. Sedan så fick vi komma till skolan 

en månad senare…och då var det slutaudition. Så det var de sista och bästa som 

var kvar, som blivit kallade. Det var en helg och jag var jättenervös (A skrattar). 

Sedan så fick man ett brev senare om man gick vidare eller inte…jag gick vidare. 

Av 50–60 som kom till audition så valde de ut de sista bästa. Det var blandat med 

flickor och pojkar. Vissa sökte den klassiska linjen och vissa andra sökte den 

moderna…och jag sökte den moderna för att… visserligen har jag dansat balett 

sedan jag var 5 år… men inte på den nivån. Om man ska gå på Balettskolan så 

måste du tränat balett många timmar, varje dag i många år. Så de flesta på KSB 

gick 4:an till 9:an och sedan gymnasiet. De som kom in på klassiska linjen…de 

gick redan där sedan 4an. Så de var väldigt duktiga. Jag var inte alls i deras nivå 

när det gäller balett. 

 

Av citatet ovan kan man förstå att många kommer från olika delar av Sverige för att göra 

intagningsprovet och upplevelsen av en ny storstad kan i sig vara obehaglig och skrämmande. 

Även intagningsprovet kan påverka psykiskt så att man känner sig orolig och nervös, vilket inte 

nämnts av de andra informanterna som gjorde intagningsprovet till 4:an. Det tolkar jag som att 

åldern spelar roll i upplevelsen. Tanken att inte kunna vara på samma nivå som de andra som 

har gått på KSB från 4:an gör att Alicia bestämmer sig för att välja den moderna linjen. Detta 

kan förstås som att kurserna på hobbynivå och professionella balettutbildningar har stora 

skillnader på undervisningens omfattning.  

På audition till gymnasiet menar Alicia av egen erfarenhet, att juryn förutom danstekniken 

ser om man har en viss potential, det vill säga om man verkar ha förmågan att lära sig och klara 

utbildningen. ”Att dansa med hjärtat” – den personliga och individuella känslan för dans är 

någonting som höjer resultatet. En annan informant som har gjort audition till 

yrkesdansutbildningen på gymnasiet är Edek. Han har dansat modern dans och jazz som hobby 

tills han blev 16 år gammal, då sökte han efter lärarens förslag till balettskolan. Han berättar: 
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Men eftersom det alltid är problem med pojkarna. Det är lite lättare för 

pojkar…för vi behöver inte träna tåteknik. Så det är lättare att hoppa. De ville bara 

kolla mina förutsättningar. En jury kollade om jag var tillräcklig 

musikalisk…men de har inte förväntat sig att jag har samma kunskaper redan. Det 

var ett experiment. De lät mig träna.  

 

I citatet ovan menar Edek att flickor och pojkar har olika saker som de är bra på. Han 

exemplifierar att det är svårare för pojkar att göra detsamma som flickor, nämligen att dansa på 

tå i tåskor. Istället menar han att det är lättare för pojkarna att hoppa. Detta kan uppfattas som 

att de har det lätt för att göra stora rörelser, medan flickorna presterar bättre i små och 

begränsade rörelser.       

Att det är färre pojkar som söker men ändå kommer in på balettskolan, även om de saknar 

den klassiska bakgrunden, är någonting som flera informanter anmärker på. Som Edek förklarar 

kan det bero på två orsaker. En kan vara att balettskolan behöver pojkar för pardans. För det 

andra har balettskolorna inte samma förväntningar och krav på pojkarnas teknik som flickornas, 

eftersom flickor och pojkar dansar på delvis olika sätt. Vighet är exempelvis en förutsättning 

som inte förväntas lika mycket av från pojkarna, utan istället tittar juryn på hur de snurrar, och 

om de landar stabilt. Edek menar: 

Man kan inte kräva att pojken ska bli lika vig som en tjej i ryggen och benen. /…/ 

däremot ska man snurra två varv i luften och landa stabilt…då kanske de flesta 

tjejer har svårt att snurra två gånger i luften. Men om pojken inte har talang… vet 

vi att han inte kommer få jobb. Det är inte meningen att få sådana personer i 

skolan. Då gör man en dålig tjänst. 

 

Audition kan ses som exempel på hur vi först avgör om det är flicka eller pojke, genom att 

betrakta kroppen. Den blir då grunden för könsuppdelningen, och även senare under lektioner, 

övningar och balett träning. Det är utifrån kroppens utseende som juryn bestämmer och 

kategoriseras som man eller kvinna. Det är fler flickor som söker utbildningen än pojkar, men 

eftersom de har ett begränsat antal platser, väljer de ändå en relativt jämn andel flickor och 

pojkar som får börja på utbildningen. Jämfört med flickorna har pojkar lättare att komma in 

genom att de har mindre konkurrens.  

Kroppen är det viktigaste som juryn tittar på under en audition, men även om sökanden kan 

visa upp en naturlig känsla för musik och dans. Sedan anpassas krav och förväntningar på om 

det är en flicka eller pojke, beroende på att de dansar olika. 
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Kroppen 

Från informanternas resonemang om kroppen inom baletten kan sättet att se på kroppen (den 

realistiska) delas in i två olika delar. Den första är hur man vill att kroppen ska se ut (den 

estetiska) och den andra är vad man vill att kroppen ska göra (den praktiska och tekniska biten). 

För att urskilja de här aspekterna bättre delar jag upp nästa kapitel i två underkapitel. I centrum 

står frågan om vad kroppen har för betydelse i baletten och hur elevernas kroppar formas. 

Utifrån balettdansarnas uppfattningar av sin kropp redogörs vilka krav samt begränsningar som 

finns att förhålla sig till i baletten.  

Den tekniska 

”I baletten är det så: här finns en mall och använd kroppen till den, inte så här: här är kroppen 

och gör din egen version och se vad din kropp kan göra i baletten” menar Bea. I det tidigare 

kapitlet ”Audition” belystes betydelsen av hur viktigt det är att flickor och pojkar har rätt kropp, 

som kommer att klara av att dansa balett. Det var en grundprincip i intagningsproven, som juryn 

främst kontrollerade hos alla flickor och pojkar. Andra kapitlet ”Könsuppdelade klasser och 

separata teknik” handlade om skillnaderna mellan pojkar respektive flickors inlärning och 

träning av balett. Flickor och pojkar gör nämligen olika rörelser i balettdans: att flickor lär sig 

att utföra baletten på tåspets medan pojkar tränar att lyfta, bära samt hopp och snurr. Frida i 

citatet nedan beskriver hur själva baletten har förändrats teknikmässigt från förr i tiden:    

/…/ Om du tittar på män för 50 år sedan…då var de mycket mer akrobatiska, 

muskulära, och nu har de blivit mycket mer liksom…kvinnliga i sina former. Vår 

teknik…den har blivit mer och mer cirkus. Vi klarar mer och mer. Men det är ju 

egentligen inte det som är meningen. Meningen är ju att vi ska kunna dansa. Men 

det har blivit en generation av dansare…upplever jag…som kan väldigt mycket. 

Men de glömmer bort vad är det de gör. Det blir för mycket. Det är som om de 

inte är så medvetna om vad det är de ska framföra. 

 

I ovanstående citatet menar Frida att baletten i början var mycket lik akrobatiken, och att det 

var mer åt sport och män som dansade balett hade stora synliga muskler. Frasen ”de (männen) 

har blivit mer kvinnliga i sina former” förstår jag som att Frida förknippar kvinnlig kroppsform 

med att inte ha stora uppbyggda muskler. På så sätt blir stora muskler manligt och mindre 

muskler kvinnligt. Sedan utöver utseendet så beskriver Frida att balettens teknik har ändrats nu 

till mer åt cirkus hållet. Med ordet ”cirkus” antar jag att hon syftar på cirkusens mångsidiga 
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framställning, att den innefattar många olika aktiviteter och fokuserar mer på de svåraste 

akrobatiska rörelserna i stället för vacker balettdans. Hon är kritisk mot detta det vill säga att 

balettdansare koncentrerar sig för mycket på att visa upp hur mycket de kan och orkar med 

kroppen, istället för att dansa.   

Kroppen ses som instrument och redskap inom baletten och beskrivs som någonting som kan 

existera själv, skilt från dansarens medvetande. Många av informanterna menar att man lär sig 

om kroppen innan man lärt sig att dansa balett och det handlar då om kroppen på ett annat sätt, 

det vill säga hur man förstår kroppens anatomi och kroppens grundläggande roller. Flera av 

informanterna har dansat andra danser än balett, som exempelvis jazz, modern- och showdans. 

De menar att det finns 3 saker som skiljer balett från andra dansformer, nämligen utåtvridning, 

hållning och pointe (sträcka på tårna). I den moderna dansen till exempel, är kroppen det 

viktigaste man har och man använder den på ett friare sätt. Däremot är balett, enligt 

informanterna, mycket konstgjord och strikt. 

Syftet med balettskolan är att göra det onaturliga naturligt som Wainwright & Turner påpekar 

(Wainwright & Turner 2004:103). Man ska ändra på kroppen, och man vill nå perfektion och 

extrema positioner och rotation och böjning, som inte är så naturligt för kroppen. Det handlar 

om att man ska vara teknisk, dra ut rätta delar och förlänga rätta delar. Följande citatet ger 

exempel på det: 

Jag har inte varit med om att någon lärare har sagt någonting för att någon har sett 

ut på ett visst sätt. Däremot så har man…behöver man ha viss kroppsuppbyggnad 

för att dansa balett. Där har ju…eller jag har hört ”åh dina ben är för såhär” eller 

”dina armar är så”, ”du är inte byggd så”, ”du måste jobba såhär”, ”du kan inte 

göra så för du har din arm för lång” ”eller dina höfter är för ojämna” så har man 

hört…men inte någonting som är negativt…däremot så kan man ta det negativt 

”du kommer aldrig hoppa för du är för så”, men inget tjock eller så. 

 

I citatet ovan kan vi utläsa att kroppen alltid är i fokus under lektionerna i balett och att den 

kommenteras av läraren för att eleverna ska kunna lära sig dansen på rätt sätt. Dessa något 

kritiska kommentar av läraren tas oftast emot av eleverna med acceptans, eftersom de vet att 

det krävs en viss fysik och god konstitution för att dansa balett. Det är viktigt att balettdansare 

har en bra och passande kroppsbyggnad men även rätt proportioner. I citatet nedan ger Frida en 

beskrivning av en bra balettdansares kropp: 

/…/ En bra kropp är någon som har rätt proportioner…så pass starka… som har 

fått tid också att bygga upp kraft. För det man gör idag…man tävlar med väldigt 

unga flickor och pojkar väldigt tidigt…det stretchas otroligt aggressivt på många 
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balettskolor…väldigt tidigt. Jag ser flickor som står och gör…som är 12–13 

år…solon som jag gjorde när jag var 15–16. När man är för ung…då har man inte 

kraften att orka alla bitar. 

 

Hon menar att en bra balettkropp är en stark kropp ”som har fått tid att bygga upp kraft”. Frida 

tar även upp i citatet det faktum att många flickor och pojkar börjar träna hårt i tidig ålder och 

gör för svåra solodanser i tävlingar, när deras kroppar ännu inte är redo och klar i sin styrka. 

Detta kan resultera i att många flickor och pojkar skadar sig i alltför tidig ålder, får ont och 

därmed i värsta fall blir tvungna att sluta dansa. Frida berättar om sin skada:  

Jag var tvungen att operera mitt knä när jag gick i årskurs 7 redan…då hade jag 

haft sönder menisken, vilket man brukar säga att det är inte så allvarligt. Men det 

är ganska allvarligt för en 14-årig flicka. Då sa läkarna att jag skulle sluta stretcha, 

jag var tvungen att jobba på muskler och gå sjukgymnastik/…/ Det var flera som 

hade hälseneproblem. Killarna skulle börja lyfta…de ska ju det i årskurs 7–8. Det 

är inte alla som tycker det är roligt. Du kan få ont i ryggen, eller du kanske inte är 

så stark.  

 

När flickor börjar lära sig 10-12att stå på tå och pojkar börjar lyfta flickorna, så gör de 

övningarna upprepande gånger varje dag. Om man inte vid den tiden blivit tillräckligt stark i 

kroppen kan, enligt citatet ovan, flickor och pojkar få skador såsom meniskskada i knälederna, 

hälseneproblem och ont i ryggen i mycket ung ålder. Oavsett i vilken ålder balettdansare får 

skador, måste de stanna hemma för att läka, göra övningar, gå till sjukgymnast, och allt detta 

tar tid. I och med att balettkarriären är så kort (15–18 år) har man inte en chans att vara med, 

utvecklas, förbättras, se världen och turnera, om man saknar en stark kropp.  

 

Det estetiska slankhetsidealet  

Balett är en visuell konstform som framförs på en scen. Det är där på scenen, som 

balettdansarnas kroppar blir synliga och betraktas av publiken. Som Alicia säger ”/…/ I 

baletten…det är hela tiden att du ska visa upp dig själv eller man tränar för att stå upp på en 

scen hela tiden. Och då…måste du liksom… ja men vad är toppform nästan.”. För att komma 

upp till en hög framställningsnivå behöver en balettdansare hela tiden arbeta med sin kropp 

framför en spegel, för att nå och bemästra en perfekt teknik, och att forma och få en ideal 

balettkropp. Beskrivningen av den ideala balettkroppen skiljer sig inte mellan informanterna 

och alla uttrycker att balettdansare ”ska” vara smala. Från deras resonemang kan man även 
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förstå att de är fullt medvetna om att detta också är ett problem. På frågan om vad som är en 

ideal balettkropp, så svarar Bea på följande sätt: 

Lång…väldigt. Väldigt mycket starkare ben än armar…väldigt smal 

midja…gärna midja som går in, inte jättebreda axlar utan väldigt fina 

axlar…däremot benen kan vara starka. Det är ändå ganska okej. Men gärna 

avlånga ben med balettkurvan på benen, och sedan så väldigt böjda fötter och 

också smala fingrar. Viss handform. Om man tänker på idealet. Man ska ha lång 

nacke också. 

 

Bea använder sig av ordet ”väldigt” upprepande gånger för att understryka en extremhet. Denna 

skildring kan tyckas orealistisk och för hård enligt mig, men att det finns mycket specifika och 

önskvärda utseenden på kroppsdelarna inom baletten, det var något som nämndes mer eller 

mindre av alla mina informanter. I nästa citat förklarar Darja varför det är så viktigt att flickor 

och pojkar ska vara smala enligt henne:  

Jag är 160 lång och min professionell vikt ska då vara 47 kg för att en kille ska 

kunna lyfta…det måste se glaciröst och lätt ut. Om du är 160 lång och väger 60 

kg…så ser det tungt ut, och inte så estetiskt ut, och som det är i Sverige, går 

mycket framåt. De vill ändra på saker hela tiden. De tror liksom ”Vadå”…men 

kroppens skönhet betyder egentligen mycket inom balett. Alla måste få chans att 

dansa balett…visst…men frågan är hur det ser ut på scenen…vem ska köpa 700 

kronors biljett för att komma och titta på sådan föreställning där korovij kaus (kor 

i kaos på ryska) …kuri (kor på ryska) hoppar på scenen. Nej …estetiskt måste det 

vara…samma för killar.  

Även Frida resonerar nästan identiskt:   

Män också har problemen. Man ser det i ansiktet på de. Jag tycker inte det (att 

vara smal) hör hemma i vår konst. Men du kan inte vara överviktig…det funkar 

inte…för då tänker du inte på din partner. Publiken betalar jättemycket pengar för 

att se dig…så om du är inte i form…då tycker jag inte att man är professionell. 

 

I ovanstående två citat uttrycker Darja och Frida att det är viktigt för balettdansare att vara i 

god form och till och med väga mindre än normalt i förhållande till sin längd. Detta är för att 

underlätta pardans där flera lyft ingår. Men även för att det ska se lätt, graciöst och estetiskt ut 

på scenen. Darja kopplar ihop att vara smal med kroppsskönhet, och menar vidare att man inte 

kan fånga publikens intresse och fokus på samma sätt, om den slanka vikt normen inte följs. 

Man kan förstå från Frida och Darjas uttryck att det är de extremt smala som publiken betalar 

ett högt pris för, och att få se dessa balettdansarna. Det som också förstås av Darjas citat är att 

i Baltikum, till skillnad från Sverige, har man strängare krav och press på balettdansarna att 
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följa det strikta viktidealet. Att olika balettskolor och balettkompanier har olika förväntningar 

på hur flickor ska se ut nämns även av Caroline. Hon berättar exempelvis att i en balettskola i 

st. Petersburg genomgår flickorna viktkontroll varje vecka, och om de går över 50 kg blir de 

utkastade. Även i Frankrike exemplifierar hon att flickorna som arbetar där ser smalare ut i 

jämförelse med i Sverige.    

I kontrast till skolorna i Baltikum, Ryssland och Frankrike så finns det istället i Sverige en 

”tystnadskultur” i balettvärlden. Det vill säga att man inte säger att ”du ska vara smal”, men det 

är de smala flickorna som får stå längst fram och göra solodanser. Detta är någonting som 

flickorna inser mycket tidigt: 

Vissa i dansklassen har varit väldigt smala och då har läraren sagt ”ja men du har 

ju en balettkropp” och visat indirekt kanske via blickar. Jag har ju känt mig tjock 

flera gånger när jag har dansat, på grund av läraren behandlat, och via kanske 

blickar…eller inte så här officiellt har varit såhär någon kommentar. 

  

Utifrån ovanstående citatet kan man förstå att lärarna kan påverka flickornas självkänsla, genom 

att utmärka och favorisera vissa elever indirekt med blickar eller kommentarer. Även om det 

inte sägs högt av lärarna, kan flickorna erkänna för sig själva, att de måste vara smala för att bli 

omtyckta. Den här pressen från lärarna och en egen önskan om att vara som de andra, kan 

orsaka mycket stress och inre psykologiska skador hos eleverna. Flera informanter berättar att 

som yngre i tonåren har de haft en osund relation till mat, hatade sin kropp och kände sig tjocka. 

Alicia berättar:    

För jag önskade att jag såg ut som alla andra för att jag har ganska mycket 

benmuskler och mycket vadmuskler. Jag älskade att hoppa dels för det, dels min 

mamma och mina systrar har mycket benmuskler. Så jag tyckte att det var jobbigt. 

Det var ingen som sa till mig att jag är stor egentligen, eller att man borde gå ner 

i vikt. 

 

I förra kapitlet ”Den tekniska” belystes betydelsen av att ha en stark kropp för att utföra baletten. 

Flickor tränar varje dag regelbundet med benen, och träningen kan å ena sidan göra flickorna 

smala genom förbränning av fett. Å andra sidan får de genom sin dagliga träning lätt stora 

synliga vad- och lårmuskler, vilket gör att de ser större ut. Det kan också vara ärftligt att man 

får stora muskler enligt Alicia. I baletten ska flickorna ha jämna muskler och inte för kraftiga. 

Det vill säga att det är viktigt att bygga upp muskler för teknikens skull men man måste också 

skapa smala muskler så att man ser smalare ut. Till följd av det börjar de unga flickorna själva 
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hålla koll på sin vikt och begränsa vissa aktiviteter som cykling. Ett exempel på det ur Darjas 

resonemang:   

/…/ Jag skulle inte cykla. Jag kan inte cykla om jag kommer göra det så kommer 

mina lår bli större…för du använder ju mycket ben. För en balettartist måste du 

se väldigt jämn ut. Det ska inte vara så stora muskler, 6-pack ja…men inte…ben 

eller armar. De ska vara starka och uthålliga men inte sådana.  

 

På det sättet menar både Alicia och Darja att baletten är en livsstil, eftersom den påverkar flickor 

och pojkarnas sätt att leva och vara. En problematisk sida av baletten är, att trots flickornas 

unga ålder ges det inte utrymme för att bara vara barn och tonåringar. Inte heller får de tid för 

att undersöka sin kropp och lära sig den i lugn och ro, eftersom de ska vara klara med 

utbildningen redan när de är 18–19 år och då gå ut i arbetslivet. Det blir då mycket stress, 

eleverna hinner inte riktigt ta reda på vem de är och vad de vill med sin dans. Det ges inte heller 

så mycket utrymme för eleverna att bara vara kvinnor och män. När unga flickor går in i 

puberteten kan en del få, som Frida uttrycker ”väldigt kvinnliga kroppar och andra var spaghetti 

jämnt”. De flickorna som var smala och långa, kunde ha det lättare på det sättet att lärarna gav 

dem mer uppmärksamhet. Men det räckte inte för att flickorna skulle känna sig bättre än de 

andra. Istället menar Frida ”det var ju också jobbigt att kanske vara en av de som inte behövde 

tänka på det, och sedan står din kompis bredvid. Det var ganska tufft på det sättet.”. En annan 

informant Darja berättar om sina erfarenheter på följande sätt: 

Jag kommer ihåg att när jag var kanske 13–14, så kom jag efter sommarlov 

tillbaka till balettskolan. Min lärare…de kunde vara lite hårda och lite ojusta och 

”Vilka tuttar du fick” man växer ju som tonåring. Man förändras. Återigen hur 

det ser ut på scenen, hoppar … då blir det vulgärt och inte samma känsla och 

estetiska, det där. Det påverkar nog även idag…att de tackar nej till ballerina om 

hon har så…tyvärr. Återigen 9 år på balettskolan åt helvete. 

 

Enligt citatet kan de flickor som får en kurvig kropp med tydliga bröst och höfter ha det svårare 

att få arbete i balettkompanierna. Runt 1980–90-talet kunde flickorna på grund av sina fysiska 

förändringar få lämna skolan, berättar Frida.   

Högström menar med hänvisning till sociologen Anna Aalten att baletten motverkar tydliga 

tecken på kvinnlighet och istället prioriteras flickor och kvinnor som utvecklas sent. De 

kvinnliga balettdansarna försöker genom att sträcka sig uppåt för att framstå som lätta i motsats 

till orientalisk dans där man är mer ”jordbunden” (Högström 2010:87) Till skillnad från Darja 

menar Caroline att eftersom balettdansarna ska spela olika roller, kan olika kroppar ändå vara 

eftertraktade. T.ex. i Svansjön kan de korta balettdansarna vara små svanarna eller i andra 
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föreställningar som barn och de längsta får bli stora svanar. En nackdel däremot med att vara 

lång kan vara att man får svårt att hitta en partner. Sedan om man har former kunde man få en 

mer sensuell roll osv. Därför kan möjligen konstateras att det beror på vilket land och 

balettkompani det är, men ändå är det rådande utseendeidealet att ha en så smal kropp som 

möjligt.  

Hur kommer det sig att det ser ut så här, att skönhet kopplas med smalhet och det är så 

balettdansarna ska se ut? Bordo (1993) menar att i det här slankhetsidealet kan man få syn på 

samhällets svaga punkter, att kroppen avspeglar sociala problem. Historiskt sett har olika 

normer skapat olika bilder under olika tider av vad som anses vara vackra kroppar. Med 

normerna har tankesättet förändrats över tid vad som är en normal kvinnokropp. Det handlar 

inte bara om hur vi tolkar, erfar kroppar utan det handlar också om samhällets påverkan att 

forma och skapa kroppar på olika viss. Tidigare har en kropp med muskler associerades med 

arbetarklass och hade därför inte lika hög status. Medan idag är en muskulös stark kropp en 

symbol för den rätta inställningen: att man har kontroll över sin kropp, sitt liv och framförallt 

över sina begär. Att vara fet ses som tecken på lättja, dålig attityd och bristande disciplin. Bordo 

kopplar detta med vårt konsumtionssamhälle. Kroppen menar Bordo blir en symbol för 

motsättningen. Därför skapas den här typen av kropp och kroppsligt ideal. Hetsätning, anorexi, 

bantning blir då metoder att hantera situationen (Bordo 1993:3–16). Frida tar emot det mycket 

kritiskt: 

Jag är förvånad att de sista åren ser jag det (anorexia) ganska mycket. Jag 

tycker att vi har kommit för långt i samhället, hur man pratar runt modeller, 

mannekänger. Att vi fortfarande håller på såhär i balettvärlden…jag tycker det 

är konstigt… det betyder att vi inte är framåttänkande. 

 

Många gånger jämför informanterna baletten med idrott. Vissa menar att baletten liknar idrott 

på det sättet att baletten kräver mycket fysiskt och psykiskt arbete. Men det skiljer sig genom 

kroppsmässigt utseende och att det är linjer och proportioner som fångar intresset. När det gäller 

manliga kroppsideal i baletten, resonerar inte informanterna på samma sätt. Det läggs inte så 

stor vikt där att män ska vara jättesmala som kvinnorna, utan det pratas istället om att ha rätt 

muskulatur för att orka lyfta kvinnor och hoppa. Det är alltså kvinnorna som ska vara smala, 

samtidigt som de ska vara starka, men också feminina. Det är uppenbarligen så att 

kvinnokroppen måste begränsas och disciplineras på olika sätt i relation till normen.     

Wulff (1998) menar i sin avhandling, att KSB försöker lämna den traditionella auktoritära 

balettpedagogiken bakom sig, för att prova nya metoder med friskare och hälsosammare 
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metoder både mentalt och i fysisk träning (Wulff 1998:63). Detta berättar även Edek, som för 

närvarande arbetar på KSB: 

I skolan…vi har föreläsning om mat och konst och vi har också lite mental 

träning. Vi bjuder in en person som är specialist. Men också reagerar man på 

en gång. Vi ser alla våra elever om de slutar äta…om de blir smala…då 

kontaktar man hälsoteam och de tar hand om det. Ibland kan man bli avstängd 

från lektionerna så att det inte blir värre. 

 

Som vi kan utläsa av citatet, är elever som får någon typ av problem med mat, någonting 

som är förekommande. För att förebygga det anordnar KSB föreläsningar i mental träning och 

eleverna kan bli avstängda från skolan om ett problem förvärras. Dock förefaller detta 

resonemang inte vara så lätt utifrån andra balettdansares erfarenheter. Balettskolans uppgift är, 

som jag förstår, att ta hand om eleverna, men de har även en uppgift att utbilda framtida 

yrkesbalettdansare så att de kan få arbete. Balettskolan måste på något sätt se till att säkra deras 

framtid. Men frågan är då om de balettelever som har något ”snällare” utbildning kan nå en lika 

hög nivå som andra elever med hårdare träning. Och om svenska elever kan få fast anställning 

i utländska balettkompanier. Som Edek berättar är det bara i Sverige som balettdansare kan få 

fast anställning, i andra länder däremot som Tyskland kan man bara få en årsanställning och 

sedan kan de inte erbjuda ett nytt kontrakt om balettdansarna inte är på hög nivå. Följande 

citatet utgör exempel på det: 

Varje statlig balettskola har en plan. ”Vi släpper ut 15 från varje klass som vi 

behöver leverera på slutet av utbildningen”…kan jag tänka mig. Det var ju 

problem med Svenska Balettskolan för kanske 8–9 år sedan…att de inte 

levererade vad gäller nivå…det var för låg nivå. Det var väldigt få 

danskompanier i Europa och världen som ville anställa svenska balettartister.  

 

Även om skolan tar hand om eleverna och ser till att de mår bra så är det inte på samma sätt i 

balettkompanierna, där balettdansarna verkligen måste ta hand om sig själva. Där handlar det 

om en hård konkurrens och den som är smalast och duktigast får arbete i kompanierna. Om 

eleverna i slutet av sin utbildning inte har samma nivå som andra länder, kan eleverna inte klara 

den internationella konkurrensen. Om baletteleverna vill få anställning i utländska 

balettkompanier i t.ex. Ryssland, Frankrike, Tyskland måste de följa de strikta normer och 

regler när det gäller tekniken och kroppen. 
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Avslutande diskussion 

För att bli en professionell balettdansare krävs det ständig träning utan avbrott under 8–10 år. 

Man måste börja som barn och helst innan 10–12 års ålder medan kroppen är tillräckligt mjuk 

så att formandet av balettkroppen blir möjligt. Detta gäller framförallt flickorna. Pojkar kan 

börja dansa balett senare än flickor eftersom pojkar och flickor lär sig olika teknik. Antagandet 

av barnen sker med konkurrens. För att behärska programmet är kroppsform, proportioner, 

speciella fysiologiska egenskaper och förmågor avgörande villkor. Särskild uppmärksamhet 

ges till balettdansarens vikt och proportioner. Kroppen skapas och förändras med disciplinering 

ifrån skolan, genom daglig träning och repetitioner av samma övningar. Men den påverkas 

också genom egna krav att bli perfekt och på diet. Baletten kräver mycket fysisk träning. Det 

tar många år för att benen ska få maximal genomsträckning, som man vill ha. Det svåraste i 

baletten är att uppnå vissa positioner, utåtrotation, flexibilitet och största möjliga hopp. Man 

måste vara stark både psykiskt och fysiskt för att klara av den här processen. Eftersom 

konsekvensen av de rigorösa träningarna som ständigt återkommer, är att det kan pressa 

balettdansarens kropp för mycket, så att hen skadar sig och i värsta fall måste sluta med baletten.  

Enligt Young (2000) är dans lika med strukturerade kroppsrörelser. Baletten är en dansform 

som väl överensstämmer med detta, eftersom den är koreografisk krävande och inte medger 

något utrymme för personligt utförande utanför reglerna. Detta beror på att baletten är ett mål i 

sig som uppskattas av publiken. Sedan hävdar Young att män och kvinnor också följer dansens 

regler med kraft, styrka och muskelkoordination på olika sätt. Detta skriver hon bottnar delvis 

i fysiska könsskillnader som muskelkraftens kvalitet och storlek/mängd (Young 2000:261). 

Men allt beror inte på fysiken i baletten utan, utifrån balettdansarnas utsagor, också på 

traditionen och inlärningen. Pojkar och flickor praktiserar under utbildningen olika steg, 

rörelser och element det vill säga varianter av dans, som i sin tur baseras på traditionens 

könsroller från äldre tid. På detta vis spelar både kroppen och inskolningen roll för en 

differentierad inlärning av pojkar och flickors kroppar i baletten. Skolandet utgår från synen på 

kön och bygger bland annat på föreställningen att kvinnor inte kan lyfta och bära tunga saker. 

Det kan liknas med vad Young skriver att ”kvinnor i idrottsliga sammanhang föreställer sig att 

de är omgivna av gränser” (Young 2000:262). Därför gör kvinnliga balettdansare mindre 

rörelser på tå med försiktighet och återhållsamhet, när de dansar. De unga flickorna lär sig från 

början en ”kvinnlig stil” i fråga om kroppshållning och kroppsrörelser. Att framstå som stark 

förefaller vara icke önskvärt här. Kvinnorna avgränsar det rum de befinner sig i och detta tränas 



31 

 

i skolan. Young menar att den bristande träningen i att inte använda hela kroppens kapacitet, 

gör att kvinnorna inte presterar fullt ut, och att de utför uppgifter som kräver fysisk styrka med 

osäkerhet. De små flickorna lär sig en ”kvinnlig stil” i fråga om kroppshållning och 

kroppsrörelser. Kvinnan avstår från att sätta hela kroppen i rörelse och hon begränsar hellre 

rörelsen till en enda kroppsdel (Young 2000:264–265). I baletten koncentrerar kvinnorna sin 

kraft på benen medan armarna ska vara graciösa och ”maktlösa”.  I baletten är kvinnan inte helt 

självständig och hon litar inte heller på sin kropp på samma sätt som män. Hon är också 

beroende av en mans stöd för att göra mycket stora rörelser. Följden blir att hon i många fall 

upplevs som en ”börda” som måste åtgärdas för att bli lättare. Den kropp som kvinnan har, 

utbildningen och andra som finns runt henne påverkar hennes utveckling till en kvinna. 

Dessutom beror det på den situation hon befinner sig i. Young förklarar att det är den 

”patriarkala kulturen” som medför att kvinnor lär sig att bete och röra sig enligt omgivningens 

förväntan (Young 2000:273). Kvinnor blir inte öppna, utan rumsligt begränsade. Pojkarna 

däremot lär sig en ”manlig stil” med större rörelse som inte är lika återhållsamma. De 

uppmuntras av lärarna att bli starka och göra högre hopp och kraftfullare snurr.  

När ett barn föds uttalas orden ”det är en flicka” eller ”det är en pojke”. Genom den frasen 

skapas och förändras verkligheten för barnet. Det innebär konsekvenser och följder, som får en 

människa att bli antingen pojke eller flicka. Men det är bara en början till kommande 

performativa handlingar. Young menar att en flicka tillägnar sig särskilt feminint beteende och 

kroppsschema i takt med att hon börjar uppfatta sig själv som flicka. En pojke utvecklar istället 

ett maskulint sätt att föra och röra kroppen. Mycket små barn, skriver Young, har samma 

”motoriska färdighet, rörlighet och rumsuppfattning”. Skillnaderna tycks uppstå under flickans 

och pojkens uppväxt, under skolåren och sedan öka under tonårstiden (Young 2000:274). När 

flickor och pojkar under sin utveckling går på balett, skolas de mycket tydligt till femininitet 

respektive maskulinitet. Butler beskriver att vara en pojke/man eller flicka/kvinna är ett resultat 

efter en ständigt upprepande handling, genom att vi agerar, talar och beter oss i enlighet med 

omgivningens förväntningar. Detta är en instabil process som beror på den tid, samhälle och 

sammanhang man lever i (Butler 2007:218–220). Men balettutbildningen är sannerligen ett 

exempel på det. I och med att flickorna agerar återhållsamt och gör den typiskt feminina 

balettdansen, övertygar hon att hon är en kvinna, och detta är en performativ handling.  

En annan slutsats baserad på informanternas berättelser är att vad kroppen normalt kan göra 

är inte detsamma som vad kroppen ska göra inom baletten. Den realistiska och faktiska kroppen 

måste skapas och förändras i relation till normer för den tekniska nivån, för att man ska kunna 

dansa balett. Kroppen är i detta sammanhang inte en fast enhet, utan föränderlig, och kan 
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därmed ses som en process, ett görande. På så sätt kan en färdigutbildad balettdansares kropp 

förstås, som ett resultat av många års hårt arbete, disciplin och ständig träning. Dock ska 

kroppen inte formas hur som helst, kroppen ska inte enbart ha en inre styrka och kraft, utan 

även ett yttre där själva utseendet av kroppen spelar roll i baletten.  

Utvidgad forskning kan göras med fler antal informanter för att säkerställa resultatet och 

fördjupa sig i området. Den här studien begränsades till att undersöka skolandet av flickor och 

pojkar, men den skulle kunna vidareutvecklas genom fortsatta studier av arbetssökandet till 

olika balettkompanier i världen som sker med snabba globala kommunikationer som 

webbsidor, e-post och sociala medier i internet. En jämförande studie med och utan dagens 

teknik och lättillgängliga information kunde göras. Det skulle även vara intressant att beskriva 

hur en balettdansare anpassar sig till en annan kultur efter förflyttning och ny bosättning. 

En helt annan fråga som väckts, är hur kvinnor och män framställs i balettföreställningarna. 

Till exempel är ”Giselle” och ”La Syllfide” baletter som skapades under en annan epok. Då 

fanns inte jämställdhet som idag, men ändå kritiseras det inte särskilt av dagens publik och det 

är fortfarande många balettdansare som konkurrerar om att framställa de här rollerna. Flera 

balettföreställningar baseras på sanna historier där oftast kvinnorna blir våldtagna, tar sitt liv 

och slutar i tragedi. Varför vill man porträttera kvinnorna som offer och män som förövare? 

Varför vill publiken fortfarande se de här rollerna av kvinnan och mannen? Det vore också 

intressant att göra en studie av balett med hjälp av nyare källmaterial som videofilmer.      
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Intervjuns längd: 50 minuter 

 

Edek  

Födelseår: 1979–1984 

Kön: man 

Intervjudatum: 2018-11-30, kl.11:00 

Intervjuns längd: 60 minuter   

 

Frida 

Födelseår: 1979–1984 

Kön: kvinna 

Intervjudatum: 2018-12-01, kl. 16:00 

Intervjuns längd: 90 minuter
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Bilagor 

Intervjuguide 

 

Utbildningen  
 

När lärde du dig att dansa balett? År och ålder?  

Varför valde du balett?  

Hur fick du inspiration? 

Hur lärde du dig att dansa balett? 

Vilken roll hade läraren? 

Var och vid vilken skola gick du?  

Kan du beskriva skolan och utbildningen? 

Hur många timmar var lektionerna? Antal per vecka? 

Vilka är dina minnen från lektionerna? 

Var utbildningen könsuppdelat? 

Hur många elever fanns det i varje klass? 

Hur kom du in på utbildningen på professionell nivå? 

Skiljer sig träningen av balett mellan pojkar och flickor? 

Vilken betydelse fick kroppen när du lärde dig balett? 

 

Kroppen 

Kroppens betydelse vid audition? 

Vad skiljer balett från andra dansformer? 

Vilka svårigheter kom när du dansande balett? 

Kan du beskriva en ideal balettkropp? 

Hur påverkade balett din kropp? 

Vad krävs för att bli en professionell balettdansare? 
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