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Abstrakt 

 

Bakgrund: Balett ställer höga fysiska krav på dansare och skador är vanligt 

förekommande. Många dansare har haft en skada innan påbörjad karriär. Dock finns 

en begränsad mängd forskning om konsekvenser av skador och rehabilitering för 

pre-professionella balettdansare.  

Metod: Kvalitativ explorativ design. Fem pre-professionella balettdansare 

intervjuades med semistrukturerade intervjuer. För databearbetning användes en 

kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: I analysen framkom 4 kategorier och 9 subkategorier som visade att press 

från omgivning, otydliga riktlinjer för hantering och behandling av aktuell skada 

påverkade dansutövningen. Även oklarhet om orsaken till problemet/skadan 

upplevdes frustrerande vilket i sin tur påverkade skaderehabiliteringen och 

dansutövandet. Utöver de fysiska konsekvenserna för dansutövandet upplevdes 

även psykisk påverkan av att inte kunna utöva dansen. 

Konklusion: Pre-professionella balettdansare påverkas negativt både fysiskt och 

psykologiskt av skada. Utbildning i skadeprevention och skadehantering brister idag 

och behövs för att minska risken att skada sig samt för att korrekt kunna behandla en 

eventuell skada. Skador har en betydelsefull påverkan på pre-professionella 

balettdansares upplevda framtidsutsikt, och skulle kunna hanteras tidigare och bättre 

för att inte hindra möjlig fortsatt danskarriär. 

 

Nyckelord Balett, dans, pre-professionella, upplevelser, erfarenheter 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

Background: Ballet demands great physical skills on the dancer and injuries are 

common. Many dancers have had an injury before the start of their career. However, 

there is a limited amount of research on the impact of injuries and rehabilitation for 

pre-professional ballet dancers. 

Method: Qualitative exploratory design. Five pre-professional ballet dancers 

interviewed with semi-structured interviews. For data processing using a qualitative 

content analysis. 

Results: The analysis showed 4 categories and 9 subcategories that showed that 

pressure from the environment, unclear guidelines for the management and 

treatment of current injury influenced dance practice. Although uncertainty about the 

cause of the problem / injury created frustration, which in turn impact on the injury 

rehabilitation and dance practice. In addition to the physical consequences for dance 

practice the dancers also experienced psychological stress of not being able to 

practice the dance. 

Conclusion: Pre-professional ballet dancers are adversely affected both physically 

and psychologically by injury. It is required with more training in injury prevention and 

management today and needed to reduce the risk of injury, and in order to correctly 

treat a possible injury. Injuries have a significant impact on pre-professional ballet 

dancers perceived outlook, and could be handled earlier and in better order not to 

foreclose a possible continued dancing career. 

 

Keywords Ballet, dance, pre-professional, experiences 
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Bakgrund 

 

Balett som yrke 

Balett är en sport och konstform som ställer höga fysiska krav på dansaren (1). 

Deras koreografier kräver ofta hög prestanda i muskelstyrka, rörlighet, aeroba 

förmåga, balans och god koordinationsförmåga, vilket gör att en god fysik är 

nödvändigt för att kunna utvecklas och skapa karriär (2). Det finns många faktorer 

som kan bidra till en ökad risk för skador hos en dansare såsom ekonomiska, 

psykologiska och fysiska faktorer. Att bli skadad är en ständig rädsla hos alla 

dansare då det kan innebära slutet på deras yrkeskarriär (3). Vid 8-10 års ålder är 

det som vanligast att balettdansare börjar dansa och yrkeskarriären startar vid 18-20 

års ålder. Balettdansare kan gå i pension vid 41-44 års ålder på grund av bland 

annat fysiska påfrestningar. Traditioner och anställningsformer varierar hos varje land 

men det som ofta är gemensamt för baletten är tekniken (4). Balettens teknik grundar 

sig på en upprätt hållning, utåtrotation i höftlederna och olika arm- och fotpositioner. 

För att beskriva steg, hopp, kombinationer, positioner och rörelser så används 

franska termer (5). 

 

Pre-professionella balettdansare 

Pre-professionella balettdansare definieras här som individer som praktiserar balett 

utan att dra ekonomiska eller materiella vinster utav sitt idrottsutövande (6). I 

föreliggande studie kommer elever med gymnasial pre-professionell utbildning 

studeras, då steget efter avslutad utbildning blir en professionell 

karriär.                                   

Att dansa balett kräver goda fysiska förutsättningar för de som utövar dansen. Den 

riktade träningen till de pre-professionella dansarna har som syfte att förbereda 

dansarna för en professionell karriär. Detta genom att utforma träningen snarlik den 

professionella avseende dansteknik och träningsintensitet (7). Det är inte ovanligt att 

pre-professionella dansare redan vid 15 år dansar på heltid. Vid träning av denna 

omfattning under tillväxtperioden är risken större att drabbas av överträning relaterad 
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till tillväxten (7). Vävnadsnedbrytning och skador kan vara ett resultat för hård 

träning. På sikt kan detta inverka på tillväxten genom påverkan på tillväxtzonerna. 

Detta genom att mjukdelar som ligament är starkare än tillväxtzonerna vilket gör att 

tillväxtzonerna påverkas mer än omkringliggande vävnad (8). Normalt under ett 

studieår dansar studenterna 1030 timmar vilket landar på cirka 30 timmar per vecka 

(7). 

 

Definitionen skada 

I denna studie kommer begreppet skador innebära skador som uppkommit i relation 

till dansutövandet som påverkar möjligheterna att utföra dans (9). 

 

Vanliga skador hos professionella och pre-professionella 
balettdansare 

Inom balett är belastningsskador den vanligaste skadeorsaken för professionella och 

pre-professionella balettdansare. Dock har pre-professionella balettdansare en större 

andel belastningsskador än vad de professionella dansarna har. Traumatiska skador 

bland professionella balettdansare är vanligare hos manliga dansare (43,8%) än hos 

kvinnliga dansare (31,4%) (10). Resultatet av en studie baserad på 266 pre-

professionella balettdansare visade att det var fem som valde att avsluta sin 

danspraktik under studiens gång, som konsekvens av sin skada (7). Totalt under ett 

skolår skadades 203 dansare vid ett eller flera tillfällen. Överträning orsakade 272 

skador medan de traumatiska skadorna orsakade 106 skador, gav totalt 378 skador 

(flera skador hos samma individ förelåg). Benhinneinflammation av tibia är en de tre 

vanligaste skadorna hos pre-professionella balettdansare (7). Näst vanligaste visade 

sig ankel impingment vara, därefter kom ankelrelaterad 

tendinopati/senskideinflammation. Även belastningsskador är vanligt hos 

balettdansare. Bland professionella balettdansare har en studie visat att de 

vanligaste belastningsskadorna var patellofemoralt syndrom (15,8%) den näst 

vanligaste var patellar tendinopati (10,5%), och den tredje vanligaste 

överbelastningsskadan var achilles tendinopati (7,9%) (11). Mängden forskning av 

rehabilitering efter en balettrelaterad skada är begränsad. Vid en studie där man 

undersökt posteriort ankel impingement föreslås att alltid inleda med konservativ 
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behandling med hjälp av fysioterapeuter eller medicinterapeuter (12). Det finns mer 

forskning på att förebygga skador.  Exempelvis en studie där ett externt 

träningsprogram med fokus på konditionsträning och styrka som tillägg till den 

ordinarie dansträningen visade sig vara positivt för de pre-professionella dansarnas 

fysiska förmåga utan att inverka på det estetiska uttrycket (13). En randomiserad 

kontrollerad studie undersökte om ett interventionsprogram, bestående av 

uthållighet, styrka och motorkontrollsträning, jämfört med utbildning om skador skulle 

förbättra syreupptagningsförmågan samt minska belastningsskador för dansare (14). 

Det man kom fram till var att dansare med ländryggssmärta rapporterade mindre om 

smärta efter insatt interventionsprogram i jämförelse med den gruppen som fick 

utbildning. Dansare med en nyligen tillkommen skada har visat på en överdriven 

passion för dansen jämfört med dansare som inte har en nyligen tillkommen skada 

(15). Dansare med överdriven passion har svårare att avstå från dansutövandet 

under period av skada samt söker vård för sin skada i mindre utsträckning. 

 

Psykologiska faktorer 

Psykologiska faktorer så som motivation är en viktig del för idrottare. Under perioder 

av frånvaro av utövandet av idrotten har en studie visat på att 40% av idrottarna 

skattat en minskad motivation till utövandet av idrotten (16). Andra psykologiska 

faktorer som hög självkänsla och stor passion ses enligt forskning som faktorer som 

bidrar till framgång i idrottssammanhang (15). Forskning visar även att det är mer 

fördelaktigt att ha en sund nivå av passion för sin dans än att ha en överdriven 

passion för dansen. Då dansare som innehar en sund nivå av passion för dansen har 

en högre självkänsla och låg nivå av ångest (15). 

 

Problemformulering 

Det finns få studier gjorda på pre-professionella dansare vilket visar att det är en 

relativt outforskad och utsatt grupp som har en ökad risk att drabbas av skador (7). 

Forskning har huvudsakligen fokuserat på att kartlägga vilka skador som är vanligast 

och hur det uppkommer (7), och hur man kan förebygga dessa (13). Rehabilitering av 

dessa skador är ännu ett område som det finns begränsad forskning på. 

Rehabilitering är av vikt för en fortsatt karriär inom dansutövandet. Därav vore det av 
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intresse att få kännedom om vad pre-professionella dansare själva har för 

upplevelser och erfarenheter av skador och rehabilitering, samt tankar om framtida 

yrkesutövning. 

 

Syfte  

Syftet med studien är att undersöka pre-professionella balettdansares egna 

upplevelser och erfarenheter av skador, samt dess rehabilitering. 

 

Frågeställning 

Vilka upplevelser och erfarenheter har en grupp pre-professionella balettdansare av 

skador, samt av rehabilitering. Hur uppfattas en skada ha för konsekvenser för 

fortsatt balettdans. 

Metod 

 

Design 

På grund av begränsad kunskap om området har studien en kvalitativ explorativ 

design (17). Syftet med studien var att undersöka balettdansarnas egna subjektiva 

upplevelser och erfarenheter av skador. För att göra det möjligt valdes en kvalitativ 

design för att få en större förståelse för det fenomen som står i fokus då det ännu är 

tämligen outforskat (18). 

 

Urval 

Ett ändamålsenligt urval, har genomförts med anledning av att studien kunde få bäst 

möjliga svar på undersökningens frågor med ett riktat urval till relevant population 

(18). 

Inklusionskriterier 

 Gymnasieelever med pågående utbildning inom dans 15-18 år. 

 Pre-professionella dansare. 

 Inriktning balett. 

 Förstå och tala svenska. 
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 Personer som har haft eller har en skada/skador som påverkat dansutövandet. 

Fem kvinnliga balettdansare kom att ingå som informanter i studien. Det externa 

bortfallet omfattades av en person men som ersattes av en annan informant med 

anledning av att författarna inte fick svar på förfrågan via mail från informanten. 

Därav kontaktades en annan informant för att delta i undersökningen som svarade ja 

till att delta. Informanterna som ingått i studien var 17-18 år. Samtliga med en 

pågående gymnasieutbildning med inriktning balettdans och samtliga med strävan att 

uppnå en professionell danskarriär. Danserfarenheten hos informanterna varierade 

från 3 till 10 år, antal timmar dansutövande per vecka varierade från 6 till 15 timmar. 

Informanterna hade alla haft någon form av kontakt med någon medicinsk 

profession. 

 

Datainsamlingsmetod 

Data insamlades genom semistrukturerade intervjuer där dansarna uppmuntrade att 

berätta om deras egna upplevelser och uppfattningar (18). Bakgrundsfakta 

insamlades rörande kön, ålder, danserfarenhet, antal timmar dans per vecka, tidigare 

skador, medicinsk hjälp och erfarenhet av rehabilitering. En frågeguide (bilaga 1) 

utformades med utgångspunkt att besvara studiens frågeställning. Frågeområdena i 

intervjuguiden omfattade exempel som erfarenheter av skada, upplevelser av skada 

och konsekvenser av skada. Totalt ställdes sex öppna frågor som gav informanterna 

stor valmöjlighet i hur dom skulle svara. Utöver dessa sex huvudfrågor ställdes även 

följdfrågor. Det genomfördes en pilotintervju som inte kom att innefatta i denna 

studie, inga ändringar gjordes i frågeguiden efter pilotintervjuer.  

 

Genomförande 

Studien startades med att kontakt togs med rektor på en skola där informanterna 

skulle tillfrågas. Där godkände rektorn inte att studien fick genomföras varför ny 

kontakt togs med rektor på en ny gymnasieskola med dans. Denne gav tillstånd att få 

rekrytera informanter till studien. En klasslärare informerade om studien och dess 

inklusionskriterier och listade kontaktuppgifter till de fem första elever som visat 

intresse att delta. Via mail togs den första kontakten med fem stycken informanterna 

med information om studien (bilaga 5). En av dessa informanter svarade inte på 
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mailet, då togs kontakt med klasslärare och författarna fick kontaktuppgifter till 

ytterligare en informant som då kontaktades. Därefter planerades individuellt en tid 

för genomförandet av de fem intervjuerna med respektive informant. Under två dagar 

i oktober 2016 utfördes intervjuerna i lokal närliggande gymnasieskolan i ett enskilt 

rum. Initialt vid tidpunkten för genomförandet av intervjun fick informanterna läsa 

igenom informationsbrev (bilaga 3) och därefter fylla i samtyckesblankett (bilaga 4). 

Information om att intervjun spelades in med en diktafon och att det var frivilligt att 

delta angavs. Bakgrundsfakta insamlades för specifika frågeområdena se 

datainsamlingsmetod. En av författarna var ledare för intervjun. Den andre satt kvar i 

rummet och ansvarade för inspelningsapparaturen och fick i slutet av intervjun 

möjlighet att fråga informanten om det var något som fattades. Tidsåtgången för 

intervjuerna varierade från 8 till 11 minuter. 

 

Databearbetning 

Efter att alla intervjuer avslutats påbörjades transkriberingen av intervjuerna. En 

kvalitativ innehållsanalys användes för genomförandet av analysen (19). Ljudfilerna 

transkriberades där tvekljud, pauser och omtagningar ej skrevs ut. De transkriberade 

intervjuerna lästes igenom av vardera författare ett flertal gånger i syfte att skapa en 

samlad bild över informanternas utsagor. Därefter påbörjade författarna enskilt att 

analysera den första intervjun och därefter jämfördes det innehåll som framkommit i 

analysen och en överensstämmelse mellan författarna. Detta som i ett led att säkra 

trovärdigheten i analysen. Efter att författarna läst igenom de transkriberade 

intervjuerna noterades meningsbärande enheter som uppfattades som viktiga i 

relation till studiens frågeställning. Dessa meningsbärande enheter som är uttag från 

texten noterades och kodades enligt vilken informant som citatet hämtas ifrån. 

Meningsbärande enheter kondenserades ytterligare utan förlorad innebörd genom 

nedskärning av textens längd. Kondenseringen skedde initialt i samråd mellan 

författarna och handledare därefter enskilt av författarna. Med utgångspunkt ifrån de 

framtagna meningsbärande enheterna togs kategorier fram. Utifrån kategorierna och 

de meningsbärande enheterna utformades subkategorier till de kategorierna där de 

kunde hittas fler gemensamma indelningar. Forskartriangulering användes under 

databearbetningsmomentet (17). En person utöver författarna granskade analysen 

för att bland annat minska risken att eventuella förutfattade meningar och personliga 
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åsikter påverkat analysen (17). De slutgiltiga kategorierna, subkategorierna, 

meningsbärande enheter och kondenserade meningsbärande enheter fastställdes 

efter konsensus i forskartrianguleringen.  I tabell 1 nedan framgår ett exempel på hur 

analysen av data har gått till.  

Tabell 1: Exempel på databearbetningsprocess 

Kategori Subkategori Meningsbärande enhet Kondenserad 
meningsbärande enhet 

Ofullständig 
klinisk 
utredning 

Förvirrande 
förklaringar till 
problemen 

”A jag kan berätta om 
ganska nyligen som jag 
fick nån slags ryggskott typ 
och som jag sa så har jag 
problem med ryggen jag 
har, jag vet inte exakt vad 
jag har men det är många 
som säger olika att jag har 
typ ett roterad bäcken dom 
sa inte att jag har skolios 
men ja va typ en eller två 
grader ifrån säga att du har 
skolios”(B) 

Jag vet inte exakt vad jag 
har men det är många som 
säger olika att jag har ett 
roterad bäcken dom sa inte 
att jag har skolios men ja va 
en eller två grader ifrån 
säga att du har skolios 

 

Etiska övervägande 

Ingen intervention har ägt rum som kan på något vis skada eller ge lidande för 

informanterna. Informanterna informerades om det frivilliga deltagandet och om 

möjligheten att när som helst, utan att ange anledning, välja att avsluta sin 

medverkan i undersökningen. Informanterna blev informerade om studien via ett 

informationsbrev samt fylla i ett samtyckesformulär. Inga personliga uppgifter anges i 

uppsatsen för att garantera konfidentialitet. Ljudfilerna innehållande informanternas 

intervjuer har överförts från diktafon till personlig dator med lösenord. Därefter har 

ljudfilerna raderas från diktafonen. Efter färdigställandet av uppsatsen raderades 

ljudfilerna från respektive författares dator. Intervjuerna har kodas från (A) till (E), 

koderna har skrivits i ett lösenordsskyddat dokument och sparats på författarnas 

dator. Mailkonversationer där informanter kontaktades har raderats från författarnas 

inkorg.  

Resultat 
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I analysen från de fem intervjuerna framkom 5 kategorier och 10 subkategorier. 

Dessa meningsbärande enheter presenteras kondenserat i löpande text för varje 

kategori och subkategori efter en översikt av dessa. Se översiktstabell 2. 

Informanterna benämns med bokstäverna (A) till och med (E). 

 

Resultatpresentation  

Erfarenheter och upplevelser från en grupp pre-professionella dansare visar att 

skador påverkar framtida dansutövning. I tabell 2 visas kategorier och subkategorier 

från resultat. 

Tabell 2. Översikt över kategorier och subkategorier. 

Kategori Subkategori 

Biter ihop trots smärta  

Otillräcklig klinisk utredning Förvirrande förklaringar till problem 
Omedveten om orsak 
Oklara riktlinjer för hantering av skador 

Negativt psykisk påverkan Världen rasar 
Rädd för upprepade skador 
Nedstämdhet 
Förlorad dansglädje 

Leva upp till förväntningar Att inte svika 

Begränsar framtida danskarriär Minskad chans att bli antagen till dansutbildning 
Kroppen håller inte 

 

Biter ihop trots smärta  

Den första kategorin handlar om att dansarna dansade trots smärta. Att dansa med 

smärta var något informanterna hade erfarenhet av. Inga subkategorier framkom i 

analysen. Pressen från skolan och danslärarna mynnade ut till exempel i att 

informant D dansade trots smärta: “Jag kunde köra så här o på skolan då på dansen 

att jag vill inte säga att jag hade ont för de e liksom så mycket med betyg och det 

känns ju också jobbigt om man inte är me. Så i början sa ja inget till danslärarna 

även fast jag hade jätteont och tyckte det var jobbigt. Sen kunde ja efter ett tag 

berättade ja ju och då vart de ganska arga istället o såhär.” (D). 
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Att upprepade gånger utsätta kroppen för dansträning med smärta var inget onormalt 

för dansare eller som informant B beskrivit det: “Det kanske gör lite ont men jag är 

liksom van typ. Sen ofta är det såhär när jag är i rörelse och dansar då gör de inte 

jätte-jätteont i ryggen utan det är efteråt eller när jag vilar eller när jag gör andra 

grejer” (B). 

 

Otillräcklig klinisk utredning 

Den andra kategorin handlar om dansarnas upplevda erfarenheter av bristerna i den 

kliniska utredningen. Alla hade någon gång besökt en vårdgivare för att få reda på 

orsak och hur problemet kunde avhjälpas. Informanterna upplevde oklarheter och 

förvirring efter dessa besök avseende hur behandla och hantera smärtan. 

 

Förvirrande förklaringar till problemen 

Genom att inte veta vad man har för problem och dessutom få olika besked om vad 

problemet är så kunde informanterna känna en slags förvirring kring förklaringarna 

dom fått vid besök hos vårdgivare. En informant sa till exempel att: “Jag vet inte 

exakt vad jag har men det är många som säger olika att jag har ett roterad bäcken 

dom sa inte att jag har skolios men ja va en eller två grader ifrån säga att du har 

skolios” (B). En annan informant berättade att genom att inte veta vad det är för 

problem med knäet och hur det ska hanteras så har det i långa loppet lett till en 

skada: “Jag har inte riktigt förstått att det är översträckt och hur jag ska göra. Det 

resulterade i att jag fick en inflammation i knät i menisken.” (E). 

 

Oklar orsak och riktlinjer för hantering av skador 

Att inte veta orsaken till sin skada och problem kunde leda till onödigt långdraget 

lidande. Utifrån självdiagnostisering provade en informant att behandla sitt problem 

själv: “Nu med höftproblemen, det har jag bara trott att jag varit lite stel, jag trodde 

det var därför. Så jag stretchade bara ännu mer.” (A). Gemensamt för informanterna 

var att det fanns en osäkerhet kring hur dom ska behandla sina skador och problem. 

En informant uppgav att hen känner sig oerfaren kring hantering av vanliga skador: 

“Om man vrickar foten, ja vet att man ska linda foten men inte hur eller om man ska 

göra någon såndära. Där känner jag lite oerfaren det känns ganska dåligt för känns 
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som varenda dansare i hela världen är skadad. Sträckningar hur ska man behandla 

en sån ja vet inte själv. Såna grejer känner jag att det vore kanske lite viktigare än 

vad jag trodde. Kanske borde få lära sig om sånt.”(B). 

 

Negativ psykisk påverkan 

Att vara en skadad dansare påverkade inte enbart den fysiska prestationen på 

dansgolvet. Utan i allra högsta grad även det psykologiska välmåendet informanterna 

berättar om att världen faller samman, att det fanns en rädsla för nya skador, 

nedstämdhet och en förlorad glädje till dansen. 

 

Världen rasar 

Att vara skadad var något som påverkade informanterna starkt: “Hela världen rasar 

om man blir skadad.” (C).  

 

Rädd för upprepade skador 

Rädsla att de som inte fick hända att bli skadad, ska hända en gång till var en faktor 

som begränsade informanterna: “Oftast smärtan och mina tankar själv att jag inte tror 

att jag ska klara det. Man vågar inte för man tror att det ska hända igen, man är så 

rädd att det ska bli en skada igen. Så man hindrar sig själv.” (A). 

 

Nedstämdhet  

Att vara skadad och inte kunna träna som man har tänkt sig påverkade inte enbart 

den förlorade fysiska träningen som fås av dansen utan det påverkade även 

sinnestillståndet: “Det påverkar man blir mer nedstämd och speciellt i skolan blir det 

svårt att fokusera man blir mycket hårdare mot sig själv, och det blir mycket press 

från alla håll också.” (D). 

 

Förlorad dansglädje 

Under en skadeperiod blev till och med promenaden till danslokalen ångestladdad. 

Glädjen till dansen försvann och att återfå den var ingen självklarhet: “Ja det var 

aldrig kul längre, de vart lite ihopkopplat att dans var någonting som gjorde ont och 



11 

 

vart jobbigt istället så det förstörde lite dansglädje och det känner jag fortfarande idag 

också.” (D). 

 

Leva upp till förväntningar 

En röd tråd genom intervjuerna var att dom flesta informanterna upplevde någon 

slags press om att leva upp till förväntningar, egna och andras. Dessa förväntningar 

kunde komma ifrån skolan, danslärare och föräldrar. 

 

Att inte svika 

Genom att informanterna kände att dom måste leva upp till förväntningar så kunde 

det leda till skuldkänslor, även fast dom inte hade gjort något fel. En informant sa till 

exempel att: “Min tränare blev jätteledsen just när det hände för att för att de va innan 

SM då, och hon blev jätte-jätteledsen och tänkte inte åka på SM. Men det blev 

jobbigt för mig också eftersom då känner jag att jag har gjort fel fast, det har jag ju 

inte gjort.” (C). 

 

Begränsar framtida danskarriär 

Att en skada påverkar hur den framtida dans utövningen kommer se ut var 

informanterna eniga om. Hur en skada påverkar framtiden sett ur dansares 

perspektiv fanns det olika synvinklar mellan. Kunde man komma in på professionell 

dansutbildning överhuvudtaget och skulle kroppen kunna hålla för fortsatt dans var 

tankar som framkom i informanternas utsagor. 

 

Minskad chans att bli antagen till dansutbildning 

Att drömmar om en professionell danskarriär ska komma att krossas av skador och 

intagning till dansutbildning ska hindras av skadehistoriken är något informant B 

beskriver: “Om jag vill komma in på balettakademin så kommer jag inte in om jag har 

en skada, speciellt om man vill bli en professionell dansare. Det är min dröm sen så 

vet jag inte om det kommer bli så.” (B). En skada kan leda till begränsningar i av vad 

kroppen fysisk är kapabel att prestera vilket i sin tur kunde påverka utövandet av 

dansen och därmed framtiden som dansare: “Då betyder det att jag aldrig kommer 
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kunna stå i relevé eller på tå så högt som jag vill göra som dansare behöver. Det kan 

bli ganska svårt för baletten och om jag vill söka vidare. Jag har alltid tänkt att ja ska 

söka vidare men nu vet jag inte hur det blir längre så att ja, min framtid påverkas 

ganska mycket.” (B). 

 

Kroppen håller inte 

Balettdans har stor fysisk påverkan på kroppen. Att vara skadad redan innan debut 

som professionell dansare väckte frågor om den egna kroppens kapacitet att klara av 

att hantera en ökad satsning på dansen: “Det påverkar ju hela tiden. För att är min 

kropp skadad nu, hur ska den inte bli sen om jag satsar ännu mer. Så den har ju 

påverkat jättemycket, det är ju det som styr egentligen, mina skador som styr det jag 

vill bli.” (A). 

Diskussion 

 

Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis påverkades informanterna av skador i dansutövningen i stor 

utsträckning. Framförallt upplevdes att framtiden inte såg lika ljus ut med en 

skadehistorik. De hade även upplevt press från omgivning, otydliga riktlinjer för 

hantering och behandling av aktuella skada. En oklarhet om orsaken till 

problemet/skadan upplevdes frustrerande vilket i sin tur påverkade 

skaderehabiliteringen och dansutövandet. Utöver de fysiska konsekvenserna för 

dansutövandet erfor informanterna även en psykisk påverkan av att inte kunna utöva 

dansen. Detta resulterade i en upplevelse att världen rasade samman när man blev 

skadad och man upplevde även en minskad glädje till att dansa. 

 

Resultatdiskussion 

 

Biter ihop trots smärta 

Dansare lever i en ständig rädsla om att försöka undvika skador. Även fast studier 

visar att tidig behandling kan förebygga stor skada så dansar dansarna på. I en 

studie tar man upp flertalet faktorer som kan hindra dansare ifrån att inte ta 
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behandling i god tid (3). Det var faktorer så som missförstånd ifrån vårdgivare, brist 

på pengar, rädsla för att bli arbetslös och dansarnas syn på vad smärta och skada är. 

Detta överensstämmer med det som framkom i föreliggande studie då det som 

återkom var att dansarna dansade trots smärta ifrån sina skador och problem. Några 

faktorer som bidrog till det var att det fanns en rädsla att missa för mycket av 

danslektionerna och att det i sin tur skulle påverka betyget. Detta kan jämföras med 

att en dansare inte vill vara arbetslös. Man ville inte missa för mycket av 

danslektionerna på grund av att mycket står på spel. Att informanterna dansade trots 

skada kan förklaras bland annat genom hypoteser som att en överdriven passion för 

dans kan predicera en ökad risk att blunda för skadan och fortsätta dansa trots en 

skada samt att inte söka medicinsk hjälp (15). Dansare kan ha ett annat tankesätt 

kring smärta. Det som framkom i intervjuerna var att flera informanter beskrev att 

dom var vana att ha ont och ignorerade det faktum att dom hade smärta. Liknande 

beteende kan man finna i en studie där man undersökt 204 dansare genom att bland 

annat göra ett frågeformulär kring smärta. Då beskrev man att dansarna tenderade 

att tolka skada som någonting som stoppar och begränsar dom att dansa eller röra 

sig normalt (20). Där hade 90% av dansarna haft en skada eller pågående skada. 

Det man då kan undra är hur mycket smärta och skador man som dansare ska ha 

innan det kommer till den gränsen? Att missa för mycket av danslektionerna 

upplevdes leda till en nedsatt personlig utveckling som dansare. Dansarna vill 

fortsätta dansa för egen dansutveckling och en skada på det stoppar dom inte, men i 

långa loppet så kan det minska chanserna för antagning på en dansutbildning. Vid 

ansökning till Balettakademin i Stockholm har man som rutin att dansaren ska göra 

en hälsoundersökning där en läkare ska fylla i hälsouppgifter. Där även följdfrågor på 

eventuell diagnos ställer frågan om dansaren kan bli begränsad i sin utbildning eller 

inte på grund av den diagnosen. Detta gör att ansvaret landar hos den ansvariga 

läkaren att fylla i utifrån vad dansaren berättar. Det kan då tänkas att dansaren inte 

vill säga att man har smärta eller en skada då man vill komma in på utbildningen 

(21). 

 

Otillräcklig klinisk utredning 

Förvirrande förklaringar till problem som skador lett till och oklara förklaringar, 

orsaker och riktlinjer för hantering av skador var konsekvenser som informanterna 
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upplevde efter vårdbesök. När dansaren väl fick en skada och sökte professionell 

hjälp så fick dom inga tydliga förklaringar till vad för slags skada dom hade. Det i sig 

resulterade i oklara instruktioner kring hanteringen av skadan och informanterna blev 

förvirrade av dessa oklara besked. Här kan finnas ett stort behov av fysioterapeutiska 

insatser då man måste ha förståelse för vad som krävs av en dansare både fysiskt 

och psykiskt. Många dansare vågar inte dansa ut efter en skada då man är så rädd 

för att det ska hända igen. Vilket också påverkar dansarens förutsättning för en 

fortsatt danskarriär. Här finns det plats för fysioterapeutiska insatser bestående av 

tydliga riktlinjer för rehabilitering och en plan för att förebygga skador mot bakgrund 

av en studie med fyrtiofyra dansare där man under en fyra månaders period satte in 

ett interventionsprogram. Programmet bestod av uthållighet, styrka och 

motorkontrollsträning. Dansare med ländryggssmärta hade i studien rapporterat 

mindre smärta i jämförelse med den grupp som bara fick utbildning om att förebygga 

skador (14). Att komplettera den ordinarie dansträningen med ett externt 

träningsprogram med tonvikt på kondition och styrka har visats i en studie (13). 

Sådan träning gav positiva effekter på dansarnas fysiska prestation.  

Under genomförandet av en studie(13) som innefattar träningsprogram som 

intervention blev andelen skador av kotpelaren eller nedre extremitet 34% av 

dansarna. Andra studier (22,23) med liknande population som den tidigare nämnda 

studien utan ett träningsprogram fick 59% av dansarna en skada av kotpelaren eller 

nedre extremitet. Det visar på att intervention av träningsprogram har visat sig ge 

effekt på minskad andel skador. 

 

Negativ psykisk påverkan 

Det var genomgående för alla informanter att det fanns en negativ psykisk påverkan 

vid skada. En känsla av att världen rasade samman och en förlorad dansglädje var 

konsekvenserna av skador och smärta. Att förlora glädje till att utföra sin idrott kan 

leda till en minskad motivation att utföra idrotten. Detta överensstämmer med en 

studie gjort på idrottare på idrottsgymnasium där 40% av atleterna upplevde en 

minskad motivation till sin sport  under perioder med frånvaro av idrottsutövandet 

(16). Att informanterna upplevde en viss nedstämdhet av att inte kunna dansa som 

tidigare, ledde till en viss negativ betingning på dansen i ett senare skede. Dansen 

kopplades ihop med något som gjorde ont och glädjen försvann successivt, vilket 



15 

 

blev svårt att bli av med vid återgången till danslektionerna. I en studie fann man att 

den viktigaste komponenten till varför en dansare är engagerad och vill dansa är 

själva glädjen vid utförandet (20). Genomsnittligen så dansade dessa informanter 

cirka 10 timmar i veckan. Vilket innebär en förändrad livsstil om dansarna helt 

plötsligt ska sluta dansa.  

 

Leva upp till förväntningar 

Skuldkänslor och svårigheter att leva upp till andras förväntningar framkom i 

intervjuerna. Speciellt så beskrevs känslor av skuld mot omgivningen. Dans är i sig 

prestationskrävande och det framkom i analysen att informanterna kunde känna en 

viss plikt till att inte vilja svika sina lärare/tränare och därav fortsätta dansa på grund 

av det, trots att dom hade en skada. Utifrån det kan man bekräfta att lärare/tränare 

och föräldrar är för informanterna en viktig del i det stora hela för dansprestationen 

Detta återfinns även i en studie där man undersökt vad det finns för faktorer som 

skapar engagemang för dansaren att dansa (20). Där kom man fram till att 

relationerna med lärare, föräldrar och danskamraterna förbättrade engagemanget för 

en dansare. Förväntningar ifrån skolan, danslärare och föräldrar sätter en psykisk 

press på dansaren. Vilket kan leda till ett dåligt mående som i sig leder till ökade 

risker för fysiska skador (3). 

 

Begränsar framtida danskarriär 

Att en skada ska sätta käpparna i hjulet för att bli antagen till vidare dansutbildning är 

en uppfattning som tidigare diskuterats. Hur denna uppfattning i sin tur påverkar 

dansarens agerande är en intressant aspekt som denna studie inte kan ge något 

svar på. De fysiska krav som ställs på balettdansare (1) blir inte mindre aktuella efter 

en skada. Fysiska begränsningar efter en hälseneskada kan resultera i sämre 

möjlighet (24) att utföra exempelvis positioner som relevé gör att tanken på en 

framtid som balettdansare suddas ut om. Det är känt att skada är något som 

begränsar framtida dansutövande och är något som oroar dansare vilket stämmer väl 

överens med upplevelser i föreliggande resultat (25). Balettdans kräver stor fysisk 

förmåga av dansaren (1). Det som har framkommit i intervjuerna är att informanterna 

undrar om deras fysiska kapacitet klarar av att hantera en professionell karriär när 

dom redan nu har en skada. Här skulle kunna finnas behov för fysioterapeutens 
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kompetens att lägga upp träningsprogram som förebygger och skapar möjligheter 

och förutsättningar för dansaren att klara av en professionell karriär. I en studie har 

man sett att kombinationen av ett träningsprogram utöver dansträningen ledde till en 

förbättring gällande den fysiska konditionen hos en grupp preprofessionella dansare 

(13). Författarna anser utifrån föreliggande resultat att mer förebyggande åtgärder 

behövs i syfte öka de fysiska förutsättningarna att hantera de påfrestningar som ställs 

på kroppen vid utövandet av balett redan i yngre ålder. 

 

Metoddiskussion  

Valet att använda intervju som metod har visat sig vara fördelaktigt för att svara på 

studiens frågeställning. Bortfallet på grund av en informant inte svarade efter det 

första mailutskicket ersattes med en annan informant vilket bidrog till att studien 

innefattade de fem informanter som ursprungligen var tänkt. Ett problem med ett av 

inklusionskriterium som handlade om inriktning balettdans var att informanterna inte 

enbart utövade balett utan även annan typ av dans. Dock var frågeställningen inte 

beroende av att skadan skulle ha uppstått i själva balettdansen utan huruvida 

dansares subjektiva erfarenheter och upplevelser påverkades av skador och 

huruvida det i sin tur påverkade balettdansen. De studier som refererats till i 

bakgrunden är studier som är gjorda på dansare som enbart utövade balett 

(7,10,11). Eftersom en kvalitativ studie inte har som syfte att resultatet ska kunna att 

generaliseras (17) är det av mindre vikt att dansen som utövas inte enbart var balett. 

Skulle en kommande forskning äga rum skulle förslagsvis informanter med enbart 

balett som dansform kunna väljas om enbart balett var fokus i en sådan 

frågeställning. Föreliggande studie önskade dock belysa att även annan dans kan 

påverka framtida karriär och att skador skapar liknande konsekvenser som i balett. 

Intervjun var strukturerad enligt en intervjuguide (bilaga 1) där frågor och följdfrågor 

var utformade vilket gör att intervjufrågorna får bästa förutsättningar att bli så lika i 

varje intervju. Fokus vid tillfälle för intervjuerna var att skapa förutsättningar för att få 

mesta möjliga information att kunna arbeta vidare med. Författarna ställde följdfrågor 

i de fall det ansågs att en djupare beskrivning av frågan var befogad. Det resulterade 

i att informanternas beskrivningar blev ett rikt underlag för analysen. Författarna 

säkerställde på så vis att många beskrivningar blev innehållsrika i intervjuerna och på 

så sätt kunde bidra till att skapa möjligheter till en god överförbarhet (17). Vid 
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transkribering av de inspelade intervjuerna valdes tveljud, omtagningar, pauser bort. 

Detta skulle kunna leda till att innehållet i utsagorna möjligen kan uppfattas fel. Dock 

har författarna månat om att inte ta bort annat än precis det som gör att omtag och 

upprepningar försvårar tolkningen av innehållet. Dessutom har innehållet 

kondenserats för att lyfta essensen i innehåll och på så sätt göra resultatet mer 

läsbart. Båda författarna var också närvarande vid alla intervjuer. Därmed har 

författarna samma utgångspunkt i analysen då författarna har hört och läst vad 

informanterna har sagt. Författarna har separat analyserat samma intervju för att 

sedan jämföra slutsatsen av analysen som ett led i att säkerställa att författarna har 

uppfattat samma sak som ett led i att öka studiens trovärdighet (17). Vid analysen av 

resultatet har en forskningstriangulering också genomförts vilket ytterligare bidrar till 

en ökad trovärdighet då konsensus uppnåtts gällande kategorier och subkategorier 

(17). Studien genomfördes med deltagande av fem informanter. Dock kan är 

informantgruppen väl beskriven liksom analysprocessen vilket kan sägas bidra till att 

överförbarheten av föreliggande resultat är god. 

 

Studiens kliniska nytta, samhällsnytta och etisk diskussion 

Denna studie har genomförts då få studier har gjort på pre-professionella dansares 

utsatthet för skador och dess konsekvenser på dans. Då pre-professionella dansare 

redan nu dansar på en nivå omkring 10 timmar per vecka och skador är 

förekommande. Detta har vi velat uppmärksamma då man inte har samma tillgång till 

professionell hjälp som i professionella dansverksamheter. Det föreligger behov av till 

exempel en fysioterapeut som skulle kunna finnas att tillgå för att hjälpa till med 

rörelse och beteendeanalys. Detta som ett led i att kunna förstå varför skador 

uppstått och hur de skulle kunna förhindras. Pre-professionella dansare som i 

föreliggande studie är inte ens i början av sin karriär och börjar redan tidigare bli 

begränsade i att inte kunna utföra sin dans och vidareutbilda sig. Informanterna har 

blivit påverkade negativt psykiskt på grund av sina skador vilket har begränsat dom i 

sin pågående dansutbildning. Forskning som innefattar fler informanter, samt andra 

typer av studier med omkringliggande frågeställningar, med inriktning mot 

erfarenheter och upplevelser kring skador behövs för att ytterligare kartlägga och 

förstå hur skador och dess konsekvenser skulle kunna förebyggas. Fysisk kondition 

anses ha betydande roll för incidenten av skador och gör det därmed viktigt att stärka 
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den fysiska konditionen i arbetat med skadeprevention (26) vilket bland annat 

fysioterapeuter har en kompetens att kunna bidra till. Vidare forskning är indicerat då 

området behöver mer forskning kring huruvida fysiska preventiva åtgärder kan ha 

effekter som minskar skadorna inom dans.  

 

Konklusion  

Studien har visat att pre-professionella balettdansare påverkas negativt både fysiskt 

och psykologiskt av skada. Adekvat utbildning i skadeprevention och skadehantering 

behövs för att minska risken att skada sig samt korrekt kunna hantera en eventuell 

skada. Skador har en betydelsefull påverkan på pre-professionella balettdansares 

upplevda framtidsutsikt, och skulle kunna hanteras tidigare och bättre för att inte 

hindra möjlig fortsatt danskarriär.  
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