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Abstract 
The subject of this thesis is dance as archive material. Illustrations, dance notation, reviews, photographs, mo-
ving imagery and motion capture are studied as different types of records which preserve dance. The purpose is 
to find out what has happened between dance and dance record. What kind of representation of dance are the 
records? The study also connects to a user perspective and poses another question: what do scholars who study 
movement which has happened get out of these types of records? In what way can dance scholars use these re-
cord types?  

The theoretical stance is semiotics and I use Ferdinand de Saussures concepts ‘signifiant’ and ‘signifié’ to 
orientate myself in the difference between dance which has happened and the records, which tell us something 
about this dance. Charles Sanders Peirce concepts ‘symbolic,’ ‘iconic’ and ‘indexical’ are used to describe the 
relationship between dance and record.  

The method is qualitative interviews. I have interviewed four dance scholars and the recorded interviews 
are the source material. The scholars have knowledge of what types of representatives of dance the records are, 
since they study dance which has happened through records. The interviews also answer the question related to 
the scholar’s perspective: what do dance scholars get out of the records when they study dance which has hap-
pened? 

Scholars who study dance which has happened often prefer moving imagery as a source. They do so 
because the moving image has an iconic relationship to the dance (a relationship built on likeness) and because 
it, like dance, is moving. There is no record which could give an absolute transferral of a movement which has 
happened, all types of records have their prerequisites. Nor is there a record type which is ‘better’ than another, 
which record is prefered depends on the scholar’s purpose of their study.  

The different record types complement each other and many scholars prefer to use several different types. 
Hence, this study recommends dance archives to aim for plurality of record types in their collections. 
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Tack! 
Jag vill passa på att rikta ett tack till mina informanter för att de tog sig tid för 
intervjuer. Denna studie hade inte varit möjlig utan er! Tack även till koreolog 
Agneta Stjernlöf-Valcu som tog sig tid att förklara Beneshnotation för mig och 
som vänligen gjorde notationen i bilaga 1 åt uppsatsen.  
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INLEDNINGSDEL 
 

1. Inledning 
Under kandidatstudier på Kulturvetarlinjen vid Stockholms universitet hade jag 
Teatervetenskap med dansinriktning som huvudämne. Under kursen Danshistoria 
diskuterades dansens flyktighet, hur en rörelse konstant förändras, även då den 
upprepas. Läraren lyfte frågan om dansrekonstruktion och frågor kring vad en 
historisk rekonstruktion av dans egentligen är? En rörelse kommer aldrig att vara 
exakt densamma, vad är då och vad kan räknas som en ‘rekonstruktion’? Härifrån 
väcktes frågan om danshandlingar och vilken bild av dansen det är som en hand-
ling kan återge? Vad händer med dansen när den bevaras i en handling?  

Ämnet för denna uppsats är dans som arkivmaterial. ‘Vad är dans?’ är en 
fråga som är väldigt intressant och som går att fördjupa åt olika håll, men tyvärr 
finns det inte utrymme för den här. Denna uppsats fokuserar istället på att under-
söka danshandlingar. 

Tanken på ett dansarkiv kan te sig paradoxal: dansen är en konstform som 
förhåller sig till tid och rum, hur kan den tryckas ner i en arkivbox? Den stereo-
typa bilden av ett arkiv är en lokal med hyllor: meter upp och meter ner, med 
bruna lådor. Vad händer med dansen om den hamnar här, med allt det bruna? Den 
bild som jag målar upp nu är förstås en starkt stereotypiserad bild av ett arkiv och 
behöver inte reflektera arkivens verklighet. Men bilden förlöser funderingar kring 
bevarande av dans. 

För att arkiven ska kunna tillgodose sina användares behov så bra som möjligt 
behövs en kritisk diskussion kring arkiv och handlingstyper. För att arkiv och ar-
kivarier ska kunna delta i diskussionen måste de ha kunskap om både handlingar-
na och användarnas perspektiv, något som denna uppsats kan bidra med.  



 8 

2. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på vad som har hänt mellan dans och 
danshandling. Vilken slags representanter av dansen är handlingarna? Vidare vill 
jag knyta an till ett användarperspektiv och frågar mig: vad får forskare som stu-
derar rörelse som har skett ut av handlingarna? Hur kan handlingstyperna använ-
das av dansforskare? 

 

Följande handlingstyper har valts ut: 

Teckningar- kan berätta något om dansen som har skett, om tecknaren har obser-
verat dansen och baserat sin teckning på det hen sett. 

Dansnotation- kan berätta något om dansen som har skett eftersom notationen 
tecknat av rörelse i form av symboler. 

Recensioner- kan berätta något om dans som har skett eftersom recensioner kan 
innehålla beskrivningar av dansen, beskrivningar författade av personer som 
har sett rörelsen i tid- rum. 

Fotografier- kan berätta något om dans som har skett eftersom kameran har spe-
lat in en stillbild, en bråkdel, av rörelsen som skedde i tid- rum. 

Rörlig bild- kan berätta något om dans som har skett eftersom kameran har spelat 
in (rörliga) bilder av rörelsen som skedde i tid- rum. 

3D (motion capture)- kan berätta något om dans som har skett genom att den 
med sensorer och kameror har spelat in själva rörelsen från dansarens kropp. 

 

Teckningar, fotografier, rörlig bild och motion capture är alla en form av bilder 
som kan representera dans. Dansnotation är en samling symboler som kan repre-
sentera dans och recensioner kan innehålla språkliga beskrivningar av dans som 
kan representera den. Varför jag valde just dessa handlingstyper var för att jag 
ville ha olika typer av handlingar för att få ett brett underlag för diskussion och 
jämförelser. Jag ville även få med ett spektrum i tid. Teckningar är en väldigt 
gammal form av handling, redan grottmålningar kan tänkas vara danshandlingar i 
form av teckningar, medan motion capture är en förhållandevis ung handlingstyp.  

Dansen som skett i tid- rum kan studeras genom dessa handlingstyper. Jag 
skriver “dansen som skett i tid- rum” eftersom det finns olika aspekter av dans. 
Dansen kan studeras som samhällsfenomen, dansarna som dansar dansen kan vara 
studieobjekt, musiken, koreografen med mera och flera. Men denna uppsats foku-
serar på dansen  som en rörelse, en rörelse som redan har skett: i tid och rum.  
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Jag intervjuade dansvetenskapliga forskare för att ta reda på vad handlingsty-
perna innebär för dem som forskare för att svara på frågan ‘vad får forskare som 
studerar rörelse som har skett ut av handlingarna?’ Varför jag valde just forskar-
perspektivet är för att forskare har den kritiska, vetenskapliga blicken på hand-
lingar. Det är även en grupp med stor kunskap om dans i relation till handlingsty-
per eftersom de i sitt arbete studerar dans genom handlingar. Att få kunskap om 
forskarens perspektiv på arkivhandlingar är även värdefullt för arkiv, eftersom 
forskare är en av de största användargrupperna hos arkiven.  

Resultaten från denna studie kan till exempel användas till informationsvärde-
ring. Om arkiven vet mer om sina användares behov och perspektiv är det även 
lättare att bestämma vad som ska sparas och vad som ska gallras, eller vad som 
ska tillgängliggöras genom exempelvis digitalisering. Jag påstår inte att denna 
uppsats är en manual för informationsvärdering i dansarkiv, men jag påstår att 
denna uppsats bidrar till kunskap som kan användas vid informationsvärdering i 
dansarkiv. Ett annat område som arkiven kan få användning av resultaten från 
denna uppsats är vid strukturering av arkiv och serier. Användarperspektivet be-
hövs vid exempelvis ordnings- och förteckningsarbete och när handlingar ska 
kopplas samman genom metadatataggning. 

3. Vad är ett dansarkiv? 
Detta bakgrundskapitel finns med för att kontextualisera studien. Om studien be-
handlar danshandlingar vill jag ge en inblick i var dessa handlingar finns, om de 
finns. Vad är ett dansarkiv? Vad kan forskare hitta där?  

Min definition på ett dansarkiv är ett arkiv som bevarar danshandlingar eller 
handlingar relaterade till dans. Några exakta skiljelinjer är svåra att dra, till exem-
pel kan ett arkiv över en dansare eller koreograf klassas som både ett person- och 
dansarkiv. 

Dansarkiv i Sverige hittar vi till exempel hos Kungliga Operan, Statens mu-
sikverk och Dansmuseet. Handlingstyper som är vanliga i dansarkiv är till exem-
pel programblad, fotografier, recensioner och affischer. Även om dans är en im-
materiell konstform så domineras dansarkiven av pappershandlingar.1 Nedan bely-
ser jag de handlingstyper som studeras i denna uppsats och diskuterar deras före-
komst i svenska dansarkiv. Främst tar jag exempel från Kungliga Operans arkiv. 
Jag har själv praktiserat där och har därmed bekantat mig med materialet. Några 
av informanterna nämnde även Operans arkiv som ett av de arkiv som de ofta 
använder sig av. 

                                                
1 Se till exempel Kungliga Operans arkivförteckning över Kungliga Teatrarnas arkiv: 
http://www.operan.se/upload/PDF/F%C3%B6rteckningsplan%20KTA.pdf [2015-05-05.] 
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Teckningar finns till exempel i form av kostymskisser och de kan även hittas i 
tidningsurklipp, till exempel i samband med äldre recensioner, från tiden då ka-
meratkeniken var väldigt begränsad.  

Enligt min erfarenhet är dansnotation ett ovanligt material i dansarkiv. Till 
exempel finns det för tillfället inte representerat hos Kungliga Operans arkiv, även 
om dansnotation har skapats som en del av Operans verksamhet, och även om 
Operan anställde Sveriges första koreolog 1972. Operan är ingen myndighet utan 
ett statligt ägt aktiebolag  vars verksamhet styrs av ett regleringsbrev från Kultur-
departementet.2 Operan har därmed inga allmänna handlingar och inga krav på 
vilka handlingar som måste tillgängliggöras genom arkivet.  

Stillbildsfotografier är ett vanligt material, medan rörlig bild är mer otillgäng-
ligt. Dansmuseet har en omfattande videosamling som användare kan studera på 
plats i arkivet.3 Annars är medier som är oläsbara eller på väg att bli oläsbara ett 
problem för handlingstypen rörlig bild i dansarkiv. Till exempel står medieformat 
som VHS och Betamax i Moderna Dansteaterns arkiv hos Statens musikverk.4 
Konvertering och migrering är kostsamt och dansarkiv har ofta knappa resurser.   

3D-inspelningar är enligt min erfarenhet ett mycket ovanligt material i dans-
arkiv. Madeleine Hjort och Åsa Unander-Scharin hade för avsikt att skapa ett ar-
kiv med 3D-inspelningar av dans men projektet verkar ha avaktiverats.5 

3. Tidigare forskning 
Det övergripande ämnet som denna uppsats faller in under är bevarande av imma-
teriellt kulturarv. ‘Immateriellt kulturarv’ är enligt Nationalencyklopedin: “kultur-
arv som överförs mellan generationer. Exempel på immateriella kulturarv är be-
rättelser, minnen, folkmusik, dans, hantverkstraditioner och språk som överförs 
mellan generationer.”6 Johanna Björkholm skriver i Immateriellt kulturarv som 
begrepp och process att immateriellt kulturarv är beroende av ‘performans’: att 
utövaren av immateriellt kulturarv använder sin kropp i utövandet, exempelvis 
genom att sjunga eller dansa.7 

                                                
2 Regeringen, ”Riktlinjer för bugetåret 2014 avseende statens bidrag till Kungliga Operan AB” 
http://www.operan.se/upload/9547/regleringsbrev2014.pdf [2015-05-06.] 
3 Dansmuseets webbplats > Om dansmuseet > Dansmuseets arkiv [2015-05-05.] 
4 Statens musikverk, Arkivförteckning över Moderna Dansteaterns arkiv 
http://musikverket.se/musikochteaterbiblioteket/files/2013/08/ModernaDansteatern.pdf [2015-05-05.] 
5 Madeleine Hjort och Åsa Unander-Scharin, “Digitalt arkiv lagrar dans i 3 dimensioner” Arkiv, samhälle och 
forskning 2005:2. Vid en sökmotorssökning 2015-05-05 hittade jag inga spår efter det rörelsebaserade webb-
arkivet som Hjort och Unander-Scharin nämner i artikeln. 
6 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: immateriellt kulturarv [2015-02-11.] 
7 Johanna Björkholm, Immateriellt kulturarv som begrepp och process: Folkloristiska perpektiv på kulturarv 
i Finlands svenskbygder med folkmusik som exempel, Åbo 2011, s. v.  
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Unesco har en konvention: konventionen om tryggandet av det immateriella 
kulturarvet. Enligt Institutet för språk och folkminnen blev konventionen till för 
att det immateriella kulturarvet skulle få samma skyddsstatus som det materiella.8 
Enligt Unesco finns immateriellt kulturarv på följande områden: muntlig tradition 
och muntligt uttryck, till exempel språk, performativ konst, sociala sedvänjor, 
ritualer och högtider, kunskap och praktik gällande naturen och universum samt 
traditionellt hantverk.9 Det land som skriver under konventionen åtar sig att 
“trygga tillvaratagandet av det immateriella kulturarvet” bland annat genom att 
”upprätta förteckningar och register” och ”utarbeta en generell bevarandepoli-
tik”.10   

Daisy Abbott, Sarah Jones och Seamus Ross diskuterar arkiv och performati-
vitet i sin text Redfining the performing arts archive.11 De skriver att arkivering i 
sig är performativt (all arkivering, inte bara arkiv över performativ konst): hand-
lingar som finns i arkiv är surrogat över något som har skett. Användare interage-
rar med handlingarna i en performans när de tolkar det som har skett genom hand-
lingarna.12 

De handlingar som oftast används för att dokumentera performans (exempel-
vis fotografier) kan ses som otillräckliga eftersom de ger en glimt av det som skett 
utan att återskapa händelsen. Abbott, Jones och Ross frågar sig om arkivet kan ge 
en rättvis version av något som är performativt och som bygger på mänsklig inter-
aktion. De kommer fram till att en representation av en händelse, såsom handling-
ar i arkiv, aldrig kommer att kunna ge någon fullständig bild av det som skett.13 
Abbott, Jones och Ross argumenterar för en form av arkiv där handlingarna inte 
fixeras. De skriver att arkiv brukar fokusera på en slutprodukt, medan performans 
är något som konstant rör på sig och förändras. De argumenterar för att arkivet 
kommer att förlora sin relevans om det fokuserar på att låsa fast.14 

Jeannette A. Bastian diskuterar bevarande av immateriellt kulturarv i ett rör-
ligt arkiv. I sin text The records of memory, the archives of identity: Celebrations, 
texts and archival sensibilities belyser hon karnevalen som en form av arkiv, där 
karnevalens beståndsdelar, till exempel sång och dans, utgör handlingar.15 Bastian 
frågar sig hur immateriellt kulturarv kan “be legitimately and seamlessly accomo-

                                                
8 Institutet för språk och folkminnen, Levande kulturarv: Delrapport om tillämpningen av Unescos konvent-
ion om tryggande av det immateriella kulturarvet i Sverige, 2012, s. 7. 
9 Institutet för språk och folkminnen, 2012, s. 7. 
10 Institutet för språk och folkminnen, 2012, s. 7. 
11 Daisy Abbott, Sarah Jones och Seamus Ross, ”Redefining the performing arts archive”, Archival science, 
augusti 2009. 
12 Abbott, Jones och Ross, 2009, s. 166. 
13 Abbott, Jones och Ross, 2009, s. 167. 
14 Abbott, Jones och Ross, 2009, s. 170. 
15 Jeannette A. Bastian, “The records of memory, the archives of identity: Celebrations, texts and archival 
sensibilities”, Archival Science, juli 2012, s. 123. 
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dated and subsumed within an archive?”16 Bastian kommer fram till att det går att 
tänka utanför ramarna för traditionella, västerländska arkiv, inte minst med tek-
nologins hjälp. Med teknik är det lättare att tillgängliggöra, uppdatera och koppla 
samman information.17 

Det går att argumentera för att immateriellt kulturarv bör dokumenteras, att 
något så flyktigt som en dans eller en berättelse riskerar att försvinna eller att 
glömmas bort om det inte dokumenteras på något sätt. Det går även att argumen-
tera för att immateriellt kulturarv är immateriellt av en anledning och att det bör få 
leva fritt i sin ursprungliga form. Björkholm anser inte att det räcker att enbart 
dokumentera det immateriella kulturarvet. Om det ska kunna leva vidare måste 
det utövas i sin fria form med kroppen och genom denna performans läras ut till 
andra.18 Oavsett vad man tycker och oavsett hur argumentationen ser ut så går det 
inte att förneka att något händer med immateriellt kulturarv när det bevaras i ma-
teriell form. Det byter medium. Marie Cronqvist skriver i sin text Medier och 
minnen om minne i förhållande till medier.19 Ett medium är ett sätt för minnet att 
färdas, exempelvis är talet ett medium som muntlig tradition färdas genom och 
“Medieformer […] sätter gränser för  hur minne kan kommuniceras.”20 

Ett arkiv som bevarar immateriellt kulturarv och där minnet byter medium är 
Monash country lines archive.21 MCLA samlar in berättelser från ursprungsbe-
folkningen i Australien och gör dessa till 3D-animationer som läggs upp i ett digi-
talt arkiv på internet. Bevarande av muntliga berättelser och bevarande av dans 
har många beröringspunkter i och med att de sker här och nu. MCLA har hittat ett 
sätt att bevara muntliga berättelser, men det är inte en objektiv metod som bevarar 
utan konsekvenser: något har hänt mellan muntlig berättelse och 3D-animation. 
En muntlig berättelse väcker bilder i lyssnarens sinne, alla som lyssnar skapar en 
egen bild på sin inre näthinna. När berättelsen animeras låses en bild fast. Samma 
sak kan hända med dans om den exempelvis blir inspelad genom rörlig bild. När 
en betraktare ser dans ‘live’ i tid- rum skapar betraktaren sin egen bild av dansen, 
beroende på vad betraktaren väljer att fokusera på. Den rörliga bilden låser däre-
mot fast en version av dansen och den som betraktar den rörliga bilden kan inte 
välja själv vad hen vill se. 

Helen Thomas skriver bland annat om att den rörliga bilden kan låsa en vers-
ion av dansen i sin text Reconstructing the dance: In search of authenticity.22 

                                                
16 Bastian, 2012, s. 123. 
17 Bastian, 2012, s. 131. 
18 Björkholm, 2011, s. v. 
19 Marie Cronqvist, ”Medier och minnen”, Scandia, 2013:1. 
20 Cronqvist, 2013, s. 129. 
21 Monash country lines archive webbplats [2014-03-12] och Monash magazine, oktober 2012 
http://www.monash.edu.au/monashmag/articles/issue2/ancient-knowledge-given-life-in-a-virtual-
world.html#.VIreJaaRHyU [2014-12-12.] 
22 Helen Thomas, “Reconstructing the dance: In search of authenticity”, The body, dance and cultural theory, 
London 2003. 
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Thomas diskuterar vad som är en dansrekonstruktion och kommer fram till att det 
inte kan finnas en absolut rekonstruktion av dans. Dock så anser hon att fragment 
av en dans från det förgångna kan återupplivas. Dessa fragment kan hittas i hand-
lingar som till exempel dansnotation eller rörlig bild.  

Thomas presenterar två sätt att rekonstruera eller återuppliva dans. Det första 
är att försöka återskapa dans ‘som den var’: likt en levande illustration och kopia 
av sin förlaga. Det andra sättet försöker inte att återskapa detaljer, men vill istället 
fånga dansens vision och rörelsemönster.23 Thomas tittar även på olika typer av 
danshandlingar och vad dessa innebär. Hon menar att dansnotation brister i det 
faktum att det är svårt att få med rummets dimension i notationen.24 Rörlig bild är 
problematiskt eftersom det låser betraktarens blick på ett helt annat sätt än då be-
traktaren ser dans som sker i samma tid och rum.25  

Thomas pekar på att det finns en risk att en handling kanoniserar dansen. 
Även om handlingen bara visar en version eller en del av det som skedde i tid och 
rum. Hon skriver om hur hon kom på sig själv med att jämföra en dans som hon 
såg live med en inspelad version som hon sett tidigare. Det var som att den inspe-
lade versionen tagit över och blivit ett ‘original’.26 

Katarina Lion har studerat olika uppsättningar av dansverket Våroffer i Les 
sacres: En socio-kulturell analys av tio versioner av ett våroffer.27 Lion frågar sig 
vad som är en ‘rekonstruktion’ och vad som är ett ‘original’? Hon kommer fram 
till att danshistoria inte handlar om rekonstruktion utan snarare om konstruktion. 
Att ‘originalet’ aldrig kan återskapas exakt så som det var, och vad ett dokument 
förmedlar beror på tid och betraktare. Vem som studerar dokumentet och när på-
verkar tolkningen.28 

Det finns flera texter som behandlar dansarkiv. Michelle Potter skriver om 
danshandlingarna som finns i National librarys samling i Australien i sin text 
Dance arhives in Australia: The unique material of the National library.29  

Gary J. Chaffee diskuterar olika handlingstyper som dansarkiv samlar på i sin 
text Preserving transience: Ballet and modern dance archives.30 Chaffee tar sitt 
avstamp i att dans är en svårfångad konstform för att den är audiovisuell och sker 
i realtid. Han utpekar audiovisuellt material, och särskilt videoupptagning, som 
viktiga dokument för dansarkiv, eftersom dans är visuell och baserad på rörelse. 
Men i sin slutsats menar han ändå att det är omöjligt att fånga koreografens intent-

                                                
23 Thomas, 2003, s. 122. 
24 Thomas, 2003, s. 130. 
25 Thomas, 2003, s. 131. 
26 Thomas, 2003, s. 132. 
27 Katarina Lion, Les sacres: En socio-kulturell analys av tio versioner av ett våroffer, Stockholm 2000. 
28 Lion, 2000, s. 203. 
29 Michelle Potter, “Archives of the dance: Dance arhives in Australia: The unique material of the National 
library”, The journal of the society for dance research, 1992:10. 
30 Gary J. Chaffee, ”Preserving Transience: Ballet and Modern Dance Archives”, Libri vol. 61 juni 2011. 
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ioner genom rörlig bild och att det bästa vi kan hoppas att fånga är något ungefär-
ligt och hoppas på att det vi får fram är ungefärligen skaparens intention.31  

Allana C. Lindgren och Amy Bowring har skrivit om dansaren och koreogra-
fen Peggy Bakers arkiveringsprojekt över hennes egna verk.32 Baker skapade ett 
arkiv över sex av sina koreografier som hon dokumenterade bland annat genom 
rörlig bild och dansnotation. Bakers intention med arkivet var att bevara koreogra-
fins grundstomme, samtidigt som hon ser dansen som något levande som ändras 
med varje dansare och betraktare. 

Det finns även texter som belyser specifika typer av danshandlingar. Iro 
Tembeck argumenterar för dansnotation som det bästa sättet att dokumentera 
dans.33 Hon håller inte med om argumentet att dans förlorar sin kraft om den låses 
fast i skriftlig form. Fördelar som Tembeck ser med dansnotation är att det går att 
artikulera dansens olika komponenter och rörelser tydligt, det är ett sätt att doku-
mentera dans, ett redskap för lärare och elever och det möjliggör korrekta rekon-
struktioner av dans.34 Tembeck ser dansen som koreografens verk och anser att 
dansnotation ger en rättvis version av koreografens intention. Hon skriver: “The 
script is a first-hand record of the creator’s work, not an interpretation as is the 
case with a performance. The script then is the record of the initial vision, scienti-
fically recorded and broken down to its various components.”35 Tembeck lyfter 
koreografens intention som dansens kärna. Hon ser dansen som något som koreo-
grafen skapar och där dansarens uppgift är att reproducera koreografens intention 
så troget som möjligt, till skillnad från Baker som ser det mer som att dansen har 
en grundstomme, koreografin. Denna grundstomme bör bevaras och ‘låsas fast’ i 
någon form, men Baker ser samtidigt dansen som en rörelse, något som förändras 
och bör förändras. Hon ser dansaren som någon som bidrar, någon som är med-
skapare till rörelsen och verket. 

Madeleine Hjort och Åsa Unander-Scharin vill lyfta dansarens bidrag till rö-
relsen och verket. De har studerat och arbetat med en relativt ovanlig handlingstyp 
för bevarande av dans: 3D-inspelningar med hjälp av motion capture-teknik. Detta 
diskuterar de i texten Digitalt arkiv lagrar dans i 3 dimensioner.36 Hjort och 
Unander-Scharin skriver om möjligheterna med 3D-teknik och vad detta kan in-
nebära för bevarandet av dans. Med 3D-tekniken “kan betraktaren röra sig runt 
den virtuella dansaren (ovanifrån, underifrån och från sidorna) för att i ett 3D-rum 
studera rörelsernas detaljer och kvaliteter ur olika perspektiv.”37 De menar att dan-
                                                
31 Chaffee, 2011, s. 129. 
32 Amy Bowring och Allana C. Lindgren, ”The choreographer’s trust: Negotiating authority in Peggy Baker’s 
archival project”, Dance chronicle 34:1 2011. 
33 Iro Tembeck, ”The written language of dance or preserving dance on paper” SubStance, 1981/1982:10.  
34 Tembeck, 1981/1982, s. 68. 
35 Tembeck, 1981/1982, s. 82. 
36 Madeleine Hjort och Åsa Unander-Scharin, “Digitalt arkiv lagrar dans i 3 dimensioner” Arkiv, samhälle 
och forskning 2005:2. 
37 Hjort och Unander-Scharin, 2005, s. 47. 
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sarens arbete fångas med större precision med 3D-teknik än med videoupptag-
ning.38 Då hamnar fokus inte bara på koreografin, de rörelser som koreografen 
bestämt, utan även på dansarens bidrag till verket. 

Vad betyder det då för forskaren att studera en handling där minnet har bytt 
medium, en handling som inte är ‘originalet’ utan där det har hänt något emellan? 
Christian Widholm skriver ur ett användarperspektiv om mikrofilmad och digita-
liserad dagspress i Att producera och läsa mikrofilmad samt digitaliserad dags-
press: Ett forskarperspektiv.39 Widholm frågar sig: “Vilken slags kulturell artefakt 
och typ av källa är det forskaren ställs inför när hon eller han studerar äldre dags-
tidningar med hjälp av surrogat i form av mikrofilmade eller digitaliserade ori-
ginallägg?”40 Han påpekar att den mikrofilmade och digitaliserade versionen är 
väldigt olik originalet (pappersutgåvan) och enligt honom är kvalitén på ‘surroga-
tet’ sämre än originalet.41 Med en papperstidning håller läsaren i tidningen, känner 
pappret, bläddrar och kan “icke-linjärt betrakta hela uppslag”.42 Exempelvis kan 
vissa semiotiska analyser bli svåra för forskare att utföra om tidningen i sin helhet 
inte går att studera.43 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

Teorin som denna studie använder sig av är semiotik. Nationalencyklopedins de-
finition av semiotik lyder: “det systematiska studiet av tecken och andra betydel-
ser, inklusive de icke-språkliga”.44 Umberto Eco skriver att semiotik handlar om 
allt som kan ses om tecken och Daniel Chandler att det är: “anything which 
‘stands for’ something else.”45 Semiotik kan till exempel användas för att under-
söka huruvida dans kan ses som ett språk, som Ingrid Redbark-Wallander har 
gjort i sin studie Dans som språk.46 Det kan användas till att studera hur kokböck-
er signalerar sitt budskap och vilket budskapet är, som Elsa Carlström gjort med 
sin studie Förnuft och känsla.47 Ett annat exempel på vad semiotik kan användas 

                                                
38 Hjort och Unander-Scharin, 2005, s. 51. 
39 Christian Widholm, “Att producera och läsa mikrofilmad samt digitaliserad dagspress: Ett  
forskarperspektiv”, Återkopplingar, red. Marie Cronqvist mfl., Lund 2014. 
40 Widholm, 2014, s. 330. 
41 Widholm, 2014, s. 330. 
42 Widholm, 2014, s. 338. 
43 Widholm, 2014, s. 340. 
44 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: semiotik [2015-01-28.] 
45 Daniel Chandler, Semiotics: The basics, London och New York 2007, s. 2. Citerar: Umberto Eco, A theory 
of semiotics, Bloomington 1976, s. 7. 
46 Ingrid Redbark-Wallander, Dans som språk: En diskurs, Stockholms universitet 2004. 
47 Elsa Carlström, Förnuft och känsla: En studie av kokböckers visuella kommunikation under det tidiga 90-
talet och sena 00-talet, Linnéuniversitetet 2010. 
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till är Amanda Larssons studie Horan och madonnan där hon undersöker vilken 
bild av kvinnor som livsstilsmagasin reproducerar.48 

Jag utgår från semiotik eftersom jag vill studera vad som hänt mellan dans 
och danshandling. Semiotik kan förklara för oss att handlingarna inte är själva 
dansen, utan tecken för dansen som redan har skett. Vilka tecken finns där? Vad 
kan de berätta om dans som har skett?  

Jag använder mig av Ferdinand de Saussures begrepp signifiant och signifié 
som jag försvenskar till signifiant (böjning: signifianten, signifianter, signifian-
terna) och signifie (böjning: signifien, signifier, signifierna.) Signifianten är teck-
net: danshandlingarna och signifien det som tecknet refererar till: dansen.49 Dessa 
begrepp blir verktyg som hjälper mig att orientera mig i skillnaden mellan dansen 
som skett i tid- rum och danshandlingarna, som berättar om dansen. Susanne K. 
Langer har sagt att “Symbols are not proxy for their objects but are vehicles for 
the conception of objects…”50 Danshandlingarna kan ses som de “vehicles” med 
vilka dansen kan färdas och kommunicerar med människor utanför den tid och det 
rum där dansen skedde.  

Uppsatsens syfte är ‘att ta reda på vad som har hänt mellan dans och dans-
handling. Vilken slags representanter av dansen är handlingarna?’ När uppsatsens 
syfte kopplas till semiotik som teori låter den som följer: att undersöka skillnaden 
mellan signifie och signifiant. Vad har hänt däremellan? Teorin är alltså ett verk-
tyg som jag använder för att nå mitt syfte. 

För att kunna studera vilken typ av tecken de olika danshandlingarna är samt 
vilket förhållande de har till sin signifie använder jag Charles Sanders Peirce be-
grepp ‘symbolic’, ‘iconic’ och ‘indexical’. Jag försvenskar dem till ‘symbolisk’, 
‘ikonisk’ och ‘indexikal’.  

 

I ett symboliskt förhållande liknar inte signifiant och signifie varandra, utan de 
binds ihop av ett förhållande som bygger på överenskommelse och inlärning. 
Exempelvis språk har ett symboliskt förhållande till den omvärld den beskri-
ver.  

I ett ikoniskt förhållande liknar signifianten signifien. Till exempel porträtt och 
onomatopoetiska ord har ett ikoniskt förhållande till sin signifie. 

I ett indexikalt förhållande finns det en direkt koppling (fysiskt eller kausalt) mel-
lan signifiant och signifie. Till exempel rök= signifiant och eld= signifie. 
Smärta= signifiant och sjukdom= signifie. Knackning på dörren= signifiant 

                                                
48 Amanda Larsson, Horan och madonnan: En kvalitativ analys över kvinnans gestaltning i moderna 
livsstilsmagasins personporträtt, Linnéuniversitetet 2013. 
49 Chandler, 2007, s. 14. 
50 Chandler, 2007, s. 17. Citerar: Susanne K. Langer, Philosophy in a new key: A study in the 
symbolism of reason, rite and art, New York 1951, s. 61. 
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och gäst som väntar utanför dörren= signifie. Ett fotografi av en byggnad= 
signifiant och byggnaden= signifie.51 

En handling kan höra till alla tre kategorier, till exempel ett fotografi av en katt. 
Det kan ha ett indexikalt förhållande till katten: fotot av katten och katten har bli-
vit hopkopplade genom kamerans teknik och en process med ljus. Det är även 
samtidigt ikoniskt, eftersom fotografiet av katten liknar katten, kanske är det ett 
porträtt av en kär familjemedlem. Men fotografiet kan även ha ett symboliskt för-
hållande, det kan användas som en symbol för katter i allmänhet. Vilket förhål-
lande fotografiet på katten har till sin signifie beror på hur fotografiet används. 
Värt att anmärka är även att en och samma signifiant kan ha flera olika signifier. I 
detta exempel är det katten och katter i allmänhet. Tecken kan även skifta förhål-
landen och antingen tappa eller få nya förhållanden genom tiderna. Daniel Chand-
ler ger exemplet på en Rolls Roycebil. Han skriver att Rolls Roycen kan vara ett 
index på välstånd eftersom man måste vara rik för att kunna ha råd med en Rolls 
Royce. Men eftersom man måste vara rik för att ha råd med en Rolls Royce har 
bilen även blivit en symbol för välstånd.52 

Chandler menar att semiotik kan lära oss att information eller mening inte är 
inneboende i text, bilder eller andra tecken.53 “Meaning is not ‘transmitted’ to us- 
we actively create it according to a complex interplay of codes or convent-
ions[…]”54 Detta betyder att vi inte kan se danshandlingar som oproblematiska 
bärare av dans. Vi kan inte sätta likhetstecken mellan dansen och handlingarna. 
Som Alfred Korzybski har skrivit: “the map is not the territory” och “the word is 
not the thing”, på samma sätt är inte danshandlingarna dansen som skett i tid- 
rum, utan handlingarna måste läsas och avkodas som de tecken de är och vi måste 
vara medvetna om mellanrummet mellan signifiant och signifie, särskilt när det 
handlar om en företeelse som dans, som upphör att existera i samma stund som 
den skapas.55 
 

                                                
51 Chandler, 2007, s. 36-37. 
52 Jonathan Culler, Structuralist poetics: Structuralism, linguistics and the study of literature, London 1975, s. 
17. 
53 Chandler, 2007, s. 11. 
54 Chandler, 2007, s. 11. 
55 Chandler, 2007, s. 70. Refererar till: Alfred Korzybski, Science and sanity: An introduction to non-
aristotelian systems and general semantics, Lancaster 1933, Stuart Chase, The tyranny of words, New York 
1938 och S.I. Hayakawa, Language in action, New York 1941. 
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5. Källmaterial och metod 
Metoden för denna undersökning är kvalitativa intervjuer. Jag har intervjuat fyra 
dansvetenskapliga forskare. Varför valet föll på dansvetare och inte exempelvis 
koreografer (som även de kan studera dans som redan har skett, genom handling-
ar) är för att dansvetare är mer kritiska och reflekterande över sina källor, detta 
hör till den vetenskapliga metoden. Koreografer har generellt en annan blick på 
sina källor, den estetiska och konstnärliga blicken, där det inte är lika viktigt att 
studera vad som faktiskt har fångats av dansen som skett i tid- rum, utan kanske 
snarare att söka inspiration.  

Det jag varit ute efter att fånga är kunskapen hos dansforskarna om danshand-
lingarna, samt deras perspektiv på danshandlingarna. Dansforskarnas kunskap är 
min källa. Intervjuer är det enda rimliga sättet som jag kan tänka mig att komma 
åt denna källa. Eventuellt kunde jag ha läst texter som dansvetare skrivit om dans-
handlingar, men intervjuer var ett mer direkt sätt att nå mina syften. Istället för att 
leta efter svar på mina frågor i texter kunde jag ställa frågorna direkt till forskarna 
och hade dessutom möjlighet att ställa följdfrågor.  

Lars Kaijser skriver att forskare i relation till sina källor måste ställa följande 
frågor: “Vilken typ av nedslag i verkligheten representerar det här materialet? 
Vilka frågor kan det här materialet svara på? Vilka frågor kan det här materialet 
inte svara på? Är iakttagelserna allmängiltiga eller berör de endast ett mycket 
snävt sammanhang?”56 Den typ av nedslag i verkligheten som mitt källmaterial 
representerar är en akademisk, dansvetenskaplig kontext. Alltså är iakttagelserna 
inte allmängiltiga och de berör ett relativt snävt sammanhang. Dock så anser jag 
att materialet är representativt för sin kontext: svensk, dansvetenskaplig forskning. 
Jag tror att mina intervjusubjekts svar reflekterar den svenska dansvetenskapens 
förhållande till handlingstyper eftersom mina intervjusubjekt är just svenska, 
dansvetenskapliga forskare. Eventuellt kan deras svar även reflektera ett internat-
ionellt, dansvetenskapligt förhållningssätt, eftersom forskare ofta ingår i en inter-
nationell kontext. De frågor som mitt material kan svara på är just de frågor som 
jag presenterar under kapitel 2, och jag upplever även att materialet har kunnat 
svara på dessa frågor. Dock så är svaren bundna till sin tid. Både dansvetenskapen 
och handlingar förändras genom tiden, och de svar som jag nu fått kan mycket väl 
kännas daterade och irrelevanta om till exempel tjugo år. Materialet är alltså tids- 
och kontextbundet till svensk, dansvetenskaplig forskning ungefärligen under 
2010-talet.  

Magnus Öhlander skriver att forskaren väljer mellan bredd och djup då hen 
väljer mellan kvantitativa och kvalitativa intervjuer. Med kvantitativa intervjuer 
kan forskaren få bredd eftersom det är möjligt att utföra många, kortare intervjuer. 

                                                
56 Lars Kaijser, ”Fältarbete”, Etnologiskt fältarbete, Lund 1999, s. 26. 
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Med kvalitativa intervjuer prioriteras istället djup, då forskaren utför färre men 
djupare intervjuer.57 Jag har valt att prioritera djup då jag utfört ett färre antal; fyra 
intervjuer. Jag har även valt kvalitativa intervjuer framför kvantitativa eftersom ett 
kvalitativt angreppssätt är mer öppet och inte lika detaljstyrt. Som Jan Trost skri-
ver: “Om frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt så skall man 
göra en kvantitativ studie. Om frågeställningen däremot gäller att förstå eller att 
hitta mönster så skall man göra en kvalitativ studie.”58 Det jag undersökt går inte 
att besvara i siffor som “hur ofta, hur många eller hur vanligt” kan. Jag har behövt 
komplexa, innehållsrika svar från mina intervjusubjekt. Vid en kvalitativ intervju 
styr intervjuaren intervjun men frågorna är så öppna och tillåtande som möjligt, 
vilket passar mina syften.59 Jag vill besvara min frågeställning och därmed har jag 
behövt styra intervjun, men jag har ändå velat att mina intervjusubjekt ska få as-
sociera, tänka och tala fritt (inom en viss ram) för att jag verkligen ska komma åt 
hur de tänker kring ämnet.  

Studien har en låg grad av standardisering. Enligt Trost menas med standardi-
sering “graden till vilken frågorna är desamma och situationen är densamma för 
alla intervjuade. Standard innebär avsaknad av variation, allt är likadant för alla.”60 
En hög grad av standardisering är något som går hand i hand med kvantitativa 
intervjuer, och en låg grad av standardisering är närmare förknippat med kvalita-
tiva intervjuer. Vid en låg grad av standardisering kan intervjuaren anpassa inter-
vjun efter den intervjuade och situationen, till exempel kan frågorna tas i den ord-
ning som känns bäst och följdfrågor kan anpassas till det den intervjuade har sva-
rat, istället för att följa en given mall.61 Med tanke på att det är en kvalitativ inter-
vju jag utfört känns en låg grad av standardisering given. Det skulle bli svårare för 
mig att komma åt mitt syfte om jag varit tvungen att ställa alla frågor i exakt 
samma följd och på exakt samma sätt till alla intervjusubjekt. Jag är inte ute efter 
att få fram siffror eller variabler, utan att ta reda på intervjusubjektets tankar. Då 
måste både de intervjuade och jag som intervjuare få uttrycka oss varierat.  

Intervjuerna var strukturerade men hade öppna frågor. Detta betyder att ämnet 
för intervjuerna är olika typer av danshandlingar och att det inte fanns några fasta 
svarsalternativ utan de intervjuade fick svara fritt.62 Detta är även något som går 
hand i hand med kvalitativa intervjuer. Skulle jag haft fasta svarsalternativ skulle 
variabler ha skapats och variabler är förknippat med kvantitativa studier. Att in-
tervjun är strukturerad känns givet, eftersom jag inte är intresserad av vad som 
helst, utan olika typer av danshandlingar.  

                                                
57 Magnus Öhlander, ”Utgångspunkter”, Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser mfl., Lund 1999, s. 21. 
58 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, Lund 2010, s. 32. 
59 Trost, 2010, s. 13. 
60 Trost, 2010, s. 39. 
61 Trost, 2010, s. 39. 
62 Trost, 2010, s. 42. 
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Enskilda intervjuer passar studiens syfte bäst. Detta för att jag vill göra en 
djupdykning in i varje enskild intervjusubjekts tankevärld, och för att få variation. 
Vid gruppintervjuer är det svårt för intervjuaren att hålla reda på vem som har sagt 
vad och skilja de olika tankarna och åsikterna från varandra och då finns det en 
risk för att det som skulle ha varit mina ‘källor’ i plural hade smält samman till en 
‘källa’. En annan nackdel med gruppintervjuer är att mer dominanta individer kan 
ta över, och mer tystlåtna personer kan ha svårt att komma till tals. Därför har jag 
valt att göra enskilda intervjuer.63  

Steinar Kvale menar att intervjuare och intervjuad utbyter synpunkter under 
intervjun, och att de tillsammans skapar intervjun, att källan på sätt och vis föds ur 
interaktionen mellan intervjuad och intervjuare. Trost menar att intervjuaren ska 
ställa frågor och lyssna, men att hen inte ska dela med sig av sina egna åsikter. 
Risken finns annars att den intervjuade blir influerad av intervjuarens åsikter.64 
Magnus Öhlander skriver att forskaren skapar sin empiri i samspel med sina inter-
vjusubjekt, att materialet blir till i dialogen mellan dessa.65 Jag håller delvis med 
Trost. Jag har varit ute efter att ta reda på vad dansforskare får ut av olika hand-
lingstyper, då hör inte mina personliga åsikter in i intervjusituationen. Källorna 
skulle i sådana fall ha påverkats av mina åsikter. Men samtidigt hör samspelet 
som Kvale och Öhlander skriver om till den kvalitativa intervjuns natur. Även om 
jag inte har uttryckt mina åsikter om de olika handlingstyperna under intervjun har 
jag ändå guidat intervjusubjektet och ställt följdfrågor som har format materialet. 
Ur den aspekten har materialet blivit till i ett samspel mellan mig och mina inter-
vjusubjekt.  

En ljudupptagare har använts under intervjuerna. Jag ville använda en ljud-
upptagare för att kunna få med allt som sägs och för att kunna koncentrera mig på 
att lyssna och leda intervjun. Efter intervjun har jag lyssnat till inspelningen och 
skrivit en sammanfattning. Nackdelen med detta förfarande, jämfört med transkri-
bering, är att en del information går förlorad eftersom allt inte skrivs ner. Dock så 
har jag haft kvar inspelningen med hela intervjun för de fall där jag behövt åter-
komma till den. Med detta förfarande har jag fått en överblick över det som sagts, 
något som kan vara svårare att få med en fullständig transkribering.66  

När jag lyssnade på inspelningen från den första intervjun insåg jag att jag 
måste definiera tydligare vad jag syftar på med handlingstyperna ‘teckningar’ och 
‘3D’. Detta för att jag insåg att min informant och jag pratade om något olika sa-
ker. Detta påverkade även materialet som samlades in vid den första intervjun. Jag 
kunde inte använda allt material från den första intervjun eftersom vi hade olika 
definitioner på det vi pratade om. Den andra intervjun gick bra eftersom jag då 

                                                
63 Trost, 2010, s. 45-47. 
64 Trost, 2010,. s. 52. 
65 Öhlander, 1999, s. 20. 
66 Trost 2010, s. 150. 
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tydligare definierat vad jag syftade på med handlingstyperna. När jag lyssnade till 
inspelningen från den tredje intervjun insåg jag att min fråga till informanterna 
kunde uppfattas som alltför snäv (’Vilka för- och nackdelar ser du med följande 
handlingstyper?’) Jag insåg att jag kunde ha poängterat att det inte behöver handla 
om för- och nackdelar som så, att den formuleringen bara fanns till för att konkre-
tisera frågan. Att intervjuns egentliga syfte var att ta reda på vilka förutsättningar 
forskare ser hos de olika handlingstyperna och hur forskaren känner att hen bör 
förhålla sig till dem när hen studerar rörelse som har skett? Detta är förstås inte 
uppsatsens syfte. Om intervjuns syfte uppnås har jag fått material som hjälper mig 
att nå det övergripande syftet: uppsatsens syfte. 

Tre av intervjuerna tog cirka 30 minuter och en intervju tog cirka 15 minuter. 
Alla genererade mellan 4-5 sidor intervjusammanfattning. Upplägget var som så 
att jag bad informanterna att utgå från sin roll som dansforskare, och att fokusera 
på de tillfällen då de studerar dans/rörelse som redan har skett. Denna måste stu-
deras genom olika handlingstyper eftersom personen inte befinner sig i samma 
tid- rum som rörelsen. Jag lade ut papperslappar med namn på de olika handlings-
typerna på bordet framför forskaren (papperslapparna hade jag skrivit i ett ordbe-
handlingsprogram på datorn och skrivit ut.) Detta för att intervjusubjektet skulle 
kunna sortera sina tankar lättare. Jag fick även feedback från en av informanterna 
om att det var lättare att följa egna tankemönster när de olika handlingstyperna 
fanns på bordet framför i form av dessa papperslappar. Sedan bad jag informan-
terna att berätta om för- och nackdelar som de ser med de olika handlingstyperna. 
Om forskarna inte hade erfarenhet av en viss handlingstyp bad jag dem att berätta 
vad de tror är för- och nackdelar med den. Forskarna lyfte även fram andra hand-
lingstyper, handlingstyper som inte fanns med på papperslapparna. Exempel på 
sådana handlingstyper är dans i kroppen och muntliga berättelser, handlingstyper 
som även dessa diskuteras i empiridelen. 

Efter intervjun gjorde jag nämnda intervjusammanfattning: jag lyssnade till 
inspelningen och sammanfattade det jag hörde. Det jag främst tog fasta på och 
skrev ner var sådant som var kopplat till mina frågeställningar. 

Några av citaten som finns i uppsatsens empiridel har jag omvandlat från tal-
språk till skriftspråk, men innehållet i meningarna är intakt. 

 

6. Begreppsbestämning 
Här förklaras begrepp som kan behöva definiering av olika skäl: till exempel kan 
de tolkas på flera olika sätt. Här följer förklaringar på vad jag menar med dessa 
ord. 
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Dans. ‘Vad är dans?’ är en fråga som går att fördjupa åt en mängd olika håll, en 
fördjupning som det tyvärr inte finns utrymme för i denna uppsats. Med dans 
syftar jag på rörelse. Jag begränsar mig inte till en viss genre av dans, annat än 
att den ska vara utförd av mänskliga kroppar. En av mina informanter är spe-
cialiserad på både cirkus och dans, och vill inte heller göra någon klar skilje-
linje mellan dessa. Jag gör inte heller någon klar skiljelinje mellan dans och 
cirkus utan har i och med min cirkusinriktade informant med båda två i under-
sökningen.  

 

Dansanalys. Ett bredare grepp där hela framställningen analyseras, inte bara rö-
relsen. Sådant som scenografi, kostymer, ljus, ljud och användningen av 
rummet kan analyseras, till skillnad från rörelseanalys där fokus ligger på just 
rörelsen. 

 

Dans i kroppen. Handlingstyp som går ut på att dansen dansas, i kroppen. En 
immateriell handlingstyp där användaren måste befinna sig i samma tid- rum 
för att kunna ta del av den.  

 

Handlingstyp. Syftar på en kategori av handlingar. Exempelvis är fotografi en 
handlingstyp som skiljer sig markant från handlingstypen rörlig bild i sin ka-
raktär. 

 

Koreolog. En koreolog antecknar koreografi i form av dansnotation. Arbetar ofta 
parallellt som repetitör. En repetitör är någon som leder repetitioner, som 
känner till koreografins rörelser, när och var de ska ske.  

 

Rörelseanalys. Analys av rörelse där det som omgärdar rörelsen inte är relevant. 
Kan användas för olika typer av rörelse, inte bara dans.  

 

Teknik- dansteknik, dansares teknik. Med en dansares teknik eller dansteknik 
syftar jag på sättet som dansaren utför sina rörelser. Exempelvis hur dansaren 
sträcker sina kroppsdelar (eller låter bli att sträcka) eller hur dansaren går till-
väga för att utföra en viss rörelse eller position. 

 

Tid- rum. Ett begrepp som jag använder för att beskriva något som skett i en tid 
och ett rum. Rörelse sker i en tid och förhåller sig till ett rum (med ‘rum’ syf-
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tar jag på de fysiska omgivningarna, vilket även kan vara ‘utomhus’.) Detta 
kan aldrig återskapas exakt likadant eftersom det som sker inom parametrarna 
tid och rum inte kommer att nå samma koordinater igen. 

 

7. Disposition 
I uppsatsens inledningsdel förklarar jag vad undersökningen går ut på: vilka ramar 
den håller sig inom och vilka verktyg som har använts. Kapitlet ’Inledning’ berät-
tar om de tankar som uppsatsen vuxit fram ur. Under ’Syfte och frågeställning’ 
redovisas det syfte och de frågeställningar som uppsatsen ämnar att nå fram till 
och svara på. Bakgrundskapitlet ’Vad är ett dansarkiv?’ berättar övergripande om 
dansarkiv och om det material forskare kan hitta i dessa. I kapitlet ’Tidigare 
forskning’ berättar jag om forskningsfältet, om tidigare forskning som har en 
koppling till denna uppsats ämne och som tangerar liknande fält och frågor. Under 
’Teoretiska utgångspunkter’ diskuteras den teori som använts i studien och under 
’Källmaterial och metod’ diskuteras källmaterialet och metoden: hur jag har gått 
tillväga då jag utfört studien. Kapitlet ’Begreppsbestämning’ är uppbyggt som en 
ordlista. I det förklarar jag vad jag menar när jag använder ord och begrepp som 
kan vara svåra att förstå eller som kan användas på olika sätt. 

Den empiriska delen börjar med en kort presentation av forskarna: informan-
terna. Resten av den empiriska delen är indelad i kapitel utifrån handlingstyp. 
Varför jag valt att dela upp den empiriska delen utifrån handlingstyp är för att jag 
tydligt vill belysa varje handlingstyp för sig, varje handlingstyp utifrån frågeställ-
ningarna. Ordningen handlingstyperna och kapitlen kommer i är baserad på en 
kronologisk tidslinje: teckningar är den äldsta typen medan motion capture är den 
yngsta. 

Längden på kapitlen varierar kraftigt. Eftersom jag baserat undersökningen på 
intervjuer med forskare och eftersom forskarna under intervjuerna har fått prata 
(mer eller mindre) fritt om de olika handlingstyperna berättar även längden på 
kapitlen något om handlingstyperna. Att kapitlet ‘Teckningar’ är kort kan till ex-
empel berätta att detta är en handlingstyp som forskare inte använder sig av i nå-
gon större utsträckning och därför inte hade så mycket att säga om den.  

I det sista kapitlet diskuteras alla handlingstyper, samtidigt som nya empiriska 
resultat lyfts fram. Även om varje handlingstyp har ett eget kapitel behövs ett av-
slutande kapitel där allt knyts samman, där större linjer kan dras och de olika 
handlingstyperna kan jämföras med varandra på ett djupare plan. Kapitlet ‘Dans 
som arkivmaterial’ och kapitlet ‘Slutdiskussion’ skiljer sig från varandra i att slut-
diskussionen finns till för att diskutera de resultat som presenterats tidigare i upp-
satsen. Inga ‘nya’ empiriska resultat presenteras i Slutdiskussionen. 
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Varje kapitel börjar med en definition av handlingstypen enligt Nationalen-
cyklopedin. Varför jag valt att börja med Nationalencyklopedins definition är för 
att denna kan ge en slags normativ version av handlingstypen, som berättar något 
om diskursen kring denna. Vad brukar syftas på med exempelvis teckningar? Det 
betyder inte att min definition är densamma som Nationalencyklopedins. Resten 
av texten kan komma att delvis eller helt motbevisa det Nationalencyklopedin 
menar.  

Varje kapitel avslutas med en kort sammanfattning där jag knyter an till frå-
geställning och teori. 
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DEN EMPIRISKA UNDERSÖKNINGEN 

 

Forskarpresentation  
Informanterna har fått fingerade namn. Det namn de fått i uppsatsen är det 

första namnsdagsnamnet som står i kalendern på dagen som intervjun skedde. 
Varför jag valde namnsdagar från kalendern är för att slumpen, och inte mitt ak-
tiva val, skulle välja namn. Den 2:a februari är det ingen som har namnsdag, där-
för har informanten som intervjuades då fått namnet Kyndel eftersom 2:a februari 
är kyndelsmässodagen.  

Jag har även valt att använda pronomenet ‘hen’ eftersom forskarnas kön inte 
är relevant för denna uppsats. Observera att även om en forskare har fått ett femi-
nint namn betyder detta inte att hen behöver vara av kvinnligt kön- som sagt är det 
det första namnet i almanackan för intervjudagen som har blivit det fingerade 
namnet, oavsett könstillhörighet.  

Något som är relevant att ha med är informanternas position som forskare, ex-
empelvis vad deras intresseområden och erfarenhet inom sitt fält är. Dock så vill 
jag poängtera att jag inte värderar utsagor utifrån titel. En professors utsaga får 
inte större tyngd än en doktorands, till exempel. Ett annat skäl till varför titlar 
finns med är för att öka uppsatsens transparens. Då informanterna är anonymise-
rade och källmaterialet finns i min, uppsatsförfattarens ägo, är informanternas 
titlar ett litet bidrag mot ökad transparens.  

Här följer en kort presentation av informanterna.  
 

Kyndel- intervju 02-02-2015 
Kyndel är doktorand i dansvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik vid 
Stockholms universitet. Kyndels avhandling har en historiografisk inriktning och i 
den undersöker hen svensk, scenisk dans mellan åren 1930-1960. Kyndel är lärare 
och föreläsare i dansteoretiskt orienterade ämnen och har en bakgrund som dan-
sare.67 

                                                
67 Källan finns i uppsatsförfattarens ägo. 



 26 

 

Evelina- intervju 12-02-2015 
Evelina är professor i dansvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik vid 
Stockholms universitet samt vid Dans- och cirkushögskolan. Evelinas avhandling 
var en undersökning av stilbegreppet och i den gjorde hen en jämförande analys 
av koreograferna Mary Wigmans och Birgit Åkessons solodanser.  

I sin senare forskning har Evelina fokuserat på danshistoria, historiografi och 
“ämnen där dans och kulturkritiska perspektiv kopplas samman.”68 

Frida- intervju 18-02-2015 
Frida är filosofie doktor i dansvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik 
vid Stockholms universitet samt vid Dans- och cirkushögskolan. Hen undervisar i 
ämnena Vetenskap och metod, Danshistoria och Dansanalys. Frida är även dans-
recensent och har arbetat som projektledare för internationella dansprojekt.69 

Lage- intervju 27-02-2015 
Lage är filosofie doktor inom dansvetenskap på Dans- och cirkushögskolan. Hen 
undervisar i bland annat dansteori, danshistoria, estetisk teori och metod inom 
akademisk och konstnärlig forskning. I sitt arbete går Lage mellan teori och prak-
tik och utmanar antaganden om vad dans och cirkus är och vilken slags kunskap 
de kan producera.  

I sin avhandling studerade Lage mötespunkten mellan dans och filosofi med 
en tolkning av Gilles Deleuze filosofi och Merce Cunninghams koreografi.70 

 

1. Teckningar 
Nationalencyklopedins definition av ‘teckning’ är: “bild utförd med krita, penna 
e.d., vanligen i en färg och på underlag av papper.”71 Vilken teknik eller vilka fär-
ger teckningen består av är inte relevant för just denna undersökning, vad jag syf-
tar på med teckningar är ickefotografiska bilder. 

 

                                                
68 Källan finns i uppsatsförfattarens ägo. 
69 Källan finns i uppsatsförfattarens ägo. 
70 Källan finns i uppsatsförfattarens ägo. 
71 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: teckning [2015-02-10.] 
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En kostymskiss av Léon Bakst som 
samtidigt är en teckning av rörelse. 
Proveniensen på teckningen är svår 
att ta reda på: det är svårt att veta 
när Bakst tecknade skissen och vil-
ket förhållande teckningen har till 
rörelse som sker i tid- rum. Teck-
ningar kan influeras av rörelse och 
rörelse kan influeras av teckningar. 
Oavsett vilken proveniensen är så 
kan teckningar användas till analys 
av diskursen kring dans.  
 

Evelina har mest använt teck-
ningar som källmaterial när 
hen inte har kunnat se fotogra-
fier. Evelina tycker att det är 
ett intressant material eftersom 
det även säger något om teck-
naren, om hur tecknaren ser 
dansen.72 Frida har samma syn 

på teckningar och säger att det är tecknarens visuella bild av dansen som forska-
ren får genom teckningen.73 Detta går att tolka som att Evelina och Frida inte 
främst ser teckningar som verktyg för att ta reda på hur en rörelse i en tid och ett 
rum har sett ut, utan att teckningar är bättre på att berätta hur tecknaren har upp-
levt dansen. Evelina säger att när hen studerar teckningar är hen mer medveten om 
tecknarens förhållningssätt till det avtecknade.74 Hen jämför med fotografi och 
säger att hen mer sällan tänker på fotografens syfte med dansfotografier, förutom 
då det är en konstfotograf som har fotograferat dans, då tänker hen mer på foto-
grafens syfte med fotografiet.75 Jag skulle argumentera för att teckningar formas 
mer av tecknaren än vad fotografier formas av fotografen. Fotografier diskuteras i 
ett senare kapitel men jag kan redan nu säga att själva tekniken i kameran har en 
egen, direkt (indexikal) koppling till det det avbildar. Visst formar fotografen bil-
den: fotografen komponerar bilden och väljer (oftast) när bilden ska exponeras. 
Men kameran och det avbildade har ändå en koppling till varandra som är obero-
ende av fotografen, och oberoendet i kopplingen är mycket starkare än den mellan 
tecknarens penna och det avbildade. Pennan styrs mycket mer av tecknaren än vad 
kameran styrs av fotografen.  

                                                
72 Intervju med Evelina 2015-02-12. 
73 Intervju med Frida 2015-02-18. 
74 Intervju med Evelina 2015-02-12. 
75 Intervju med Evelina 2015-02-12. 
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Eftersom handlingstypen teckningar har blivit till genom tecknaren har Eve-
lina använt det i sin forskning för att diskutera den bild som teckningar ger: hur 
man har sett på dans och dansare.76 Teckningar kan alltså användas för att göra en 
diskursanalys kring dans och dansare, men det är inte särskilt lämpat för att stu-
dera rörelsen i sig, som i form av dans- eller rörelseanalys. Dock så finns det fall 
där teckningar har använts som en källa för att studera hur rörelse har sett ut. Eve-
lina berättar om koreografen Millicent Hodson som använde teckningar av Ryska 
baletten då hon rekonstruerade dansverket Våroffer.77 Teckningarna använde 
Hodson som ett komplement tillsammans med partituret och annat material.78 Lion 
skriver i Les Sacres om Hodsons rekonstruktion. Hon skriver att tecknaren Valen-
tine Grosse var närvarande på teatern vid urpremiären, samt vid tre andra före-
ställningar. Var på teatern Grosse befann sig är enligt Lion osäkert: det kan ha 
varit längst fram på parkett, bakom scenen eller någon annanstans. Det finns hel-
ler ingen uppgift om när Grosse gjorde teckningarna, om hon tecknade av medan 
hon tittade på dansen eller om hon gjorde teckningarna vid något annat tillfälle.79 
Teckningarnas proveniens är osäker, vilket äventyrar den redan svaga indexikala 
kopplingen mellan rörelse och handling. Evelina säger att proveniensen på teck-
ningar kan vara svår att få reda på överlag.80 Även om det finns anteckningar 
skrivna på teckningen som anger dess proveniens är det svårt att försäkra sig om 
att detta stämmer.81 Samma problem kan uppstå med fotografi. Men i fotografier 
kan det finnas element som går att känna igen i andra fotografier, fotografier vars 
proveniens är säkrare.82 Med teckningar kan denna igenkänningsmetod för att hitta 
proveniens vara svårare eftersom teckningar inte är helt avbildande.83  

Något har hänt med rörelsen då den bevarats genom teckningen, teckningen är 
uppenbarligen inte själva rörelsen. Dock så kan teckningen likna dansen; de kan 
ha ett ikoniskt förhållande till varandra. Det är genom tecknaren som rörelsen fär-
das och blir en handling. Teckningen kan ha ett indexikalt förhållande till rörel-
sen, detta om tecknaren har utfört sin teckning i anslutning till rörelsen, till exem-
pel om tecknaren har varit närvarande vid en repetition eller föreställning. Oavsett 
vilket förhållandet är mellan rörelse och teckning så har tecknarens subjekt format 
handlingen och det handlingen berättar. 

 

                                                
76 Intervju med Evelina 2015-02-12. 
77 Intervju med Evelina 2015-02-12. Ryska baletten var ett danskompani verksamt på 1910-20- talen. Verket 
Våroffer hade urpremiär med detta kompani 1913. 
78 Intervju med Evelina 2015-02-12. 
79 Lion, 2000, s. 36. 
80 Intervju med Evelina 2015-02-12. 
81 Intervju med Evelina 2015-02-12. 
82 Intervju med Evelina 2015-02-12. 
83 Intervju med Evelina 2015-02-12. 
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Ett annat exempel på en teckning av 
rörelse. Henri de Toulouse-Lautrecs 
skiss för en affisch. En gissning är att 
denna teckning har rörelse i tid- rum 
som förlaga. Även om så är fallet vet vi 
inte när teckningen tecknats och därmed 
är proveniensen osäker.  
 

Frida tror inte att det faktum 
att vi får bilden av rörelsen ge-
nom tecknaren behöver vara en 
nackdel.84 Vad som kan ses som 
en nackdel måste bero på vad 
forskaren är ute efter. Vill forska-
ren ta reda på hur en rörelse har 
sett ut så är teckningar ofördel-
aktiga som källmaterial. Vill 
forskaren istället lära sig något 
om diskursen kring dans så kan 
det vara en fördel att tecknarens 
subjekt har färgat och format 
handlingen starkt.  

Tecknarens bild är en version av det som hände i tid- rum och en handling 
kommer alltid att vara en version av det som skett. Det finns ingen absolut san-
ning, varken i form av handlingar eller i ‘verkligheten’. Även när en grupp perso-
ner ser dans i tid- rum så får varje betraktare en egen bild av dansen, en bild som 
formas av betraktarens subjekt. Abbott, Jones och Ross argumenterar för att hand-
lingar som representerar peformativitet borde göra något mer än att bara doku-
mentera fakta, för att bättre reflektera det rörliga med performans.85 På ett plan 
kan teckningar ses som en sådan handling. Teckningar kan vara en rikare källa än 
handlingstyper med stark indexikal koppling till dansen, eftersom teckningar ger 
en inblick i betraktarens (tecknarens) subjekt, betraktarens tankar och känslor.  

Sammanfattning 
Det är svårt för forskaren att få fram något om hur dansen såg ut genom teckning-
ar, eftersom rörelsen färdats genom tecknarens sinne och hand. Dock så går det att 
studera diskursen kring dans och dansare genom teckningar, just för att handlings-
typen påverkats så starkt av tecknarens subjekt.   

                                                
84 Intervju med Frida 2015-02-18. 
85 Abbott, Jones och Ross, 2009, s. 166. 
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Teckningar har främst ett ikoniskt förhållande till rörelsen: teckningen liknar 
ofta rörelsen. Om det finns ett ikoniskt förhållande beror på tecknarens stil, är till 
exempel abstraktionsnivån hög kan det vara svårt att påstå att teckningen ’liknar’ 
rörelsen, då kanske det snarare handlar om ett symboliskt förhållande, ett förhål-
lande som bygger på överenskommelse och inlärning.  

Teckningar kan även ha ett indexikalt förhållande till rörelsen, ett förhållande 
som bygger på en direkt koppling mellan signifiant och signifie. Huruvida det 
finns ett ett indexikalt förhållande och hur starkt det indexikala förhållandet är 
beror på när tecknaren utförde teckningen. 

 

2. Dansnotation 
Nationalencyklopedin definierar dansnotation som “olika sätt att nedteckna 
dans.”86 Enligt NA “har framför allt två notationssystem internationell spridning”, 
Labanotation och Benesh movement notation.87 Labanotation “beskriver rörelse 
med hjälp av abstrakta symboler som visar riktning, nivå, rytm osv.”88 Och Be-
nesh movement notation “är baserat på streckgubbar, inplacerade i musiksta-
ven.”89 

 

 

Beneshnotation och dess symbolers förhållande till kroppen. För ett mer utförligt exempel, se 
bilaga 1. 

                                                
86 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: dansnotation [2015-02-06.] 
87 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: dansnotation [2015-02-06.] 
88 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: dansnotation [2015-02-06.] 
89 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: dansnotation [2015-02-06.] 
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Ett exempel på Labanotation. Till skillnad från Benesh- 
har Labanotation inget ikoniskt förhållande till dansen. 
De grafiska formerna som notationen består av har ett 
rent symboliskt förhållande till kroppen. 
 

Kyndel säger att vad forskaren kan få reda 
på genom dansnotation beror på vilken typ av 
notation det handlar om, men att det inte går 
att få reda på mer än “det som går att notera”.90 
Det går att få reda på hur rummet används och 

rörelsens relation till musiken. Men det går inte att få fram det estetiska, hur krop-
pen ska framföra, exempelvis “hur sträckt ett ben ska vara”.91 Själva rörelsekvali-
tén, exempelvis om rörelsen är lätt eller tung, “det som egentligen gör det” och 
som gör skillnad, framstår inte.92 Lesley Main har samma uppfattning då hon skri-
ver att stil inte går att överföra i notation.93 Enligt koreologen Agneta Stjernlöf 
Valcu, som är utbildad i Beneshnotation, går det att notera rörelsekvalité inom 
Beneshnotation. Hon tar ett exempel från sin notation av baletten Fröken Julie.94 I 
en sekvens av baletten gör Julie en rörelse där hon drämmer till med en ridpiska, 
detta är markerat i notationen i form av en rektangel. Rektangeln signalerar att 
rörelsen ska utföras “hårt”.95 Men vad som är “hårt” tolkas olika av olika dansare, 
notationen kan aldrig berätta exakt hur det har sett ut. Som Thomas skriver är 
dans en performativ konst som kommer till uttryck genom dansarens kropp vid 
varje danstillfälle och att den på grund av sin rörlighet inte går att låsa fast.96 Även 
om det är samma dansare som dansar en roll så varierar rörelsen alltid, en och 
samma rörelse går aldrig att reproducera fullt ut. Tembeck har en annan syn. Istäl-
let för att se dansen som något som konstant förändras, och denna förändring som 
något som hör till, ser hon koreografens vision som ett original och varje före-
ställning som en tolkning av denna ursprungsidé.97 Tembeck ger uttryck för en 
hierarkisk syn där koreografen är överställd dansaren. Bakers åsikt ligger någon-
stans mellan Thomas och Tembeck. Baker ser det som att det finns en 
grundstomme, koreografin som koreografen har skapat, men samtidigt tycker hon 
att dansarna bidrar till dansen och att dansen ska vara rörlig, att den ska förändras 
med varje dansare och vid varje tillfälle. Baker vill att grundstommen, själva ste-

                                                
90 Intervju med Kyndel 2015-02-02. 
91 Intervju med Kyndel 2015-02-02. 
92 Intervju med Kyndel 2015-02-02. 
93 Thomas, 2003, s. 136. Refererar till en intervju med Lesley Main år 2007. 
94 Fröken Julie är ett dansverk av koreografen Birgit Cullberg. Den hade premiär år 1950 på Riksteatern och 
har sedan dess spelats med jämna mellanrum, främst på Kungliga Operan. 
95 Samtal med koreolog Agneta Stjernlöf Valcu 2015-03-02. 
96 Thomas, 2003, s. 125. 
97 Tembeck, 1981/1982, s. 82. 
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gen i hennes koreografi arkiveras. Men hon vill att varje dansare och varje före-
ställning ska levandegöra denna koreografi på sitt sätt.98 

Lage säger att dansares teknik förändras genom tiden och att detta även för-
ändrar rörelsen. Om någon försöker återskapa en äldre koreografi genom dansno-
tation blir rörelsen inte den samma. Bland annat för att dansares teknik idag är en 
annan: då blir det ett annat “kvalitativt utförande”.99 Erik Näslund tar fasta på detta 
då han skriver om Fröken Julie. Han skriver: “Skulle dagens publik få se Rikstea-
terkoreografin exakt reproducerad, är det sannolikt att en besvikelse skulle infinna 
sig. Stegen och rörelserna skulle verka mycket ‘enklare’ än de är idag […] Dan-
sarna utför rörelserna annorlunda idag än för fyrtio år sedan. Den klassiska balett-
tekniken har nämligen förändrats sedan 1950-talet.”100  

Frida säger att dansnotation är tidstypiskt.101 Detta kan tolkas som att notation-
en speglar sin tid. Hen säger också att den som skapar dansnotation tror att det går 
att välja ut allt, vilket inte går.102 Vad som väljs ut av rörelsen och som blir notat-
ionens symboler är alltså olika i olika tider. Kyndel tar upp ett exempel på tidig 
dansnotation från 1700-talet, då endast rörelserna på golvet beskrevs. Kroppens 
rörelser noterades inte eftersom tidens dansare utgick från allmängiltiga konvent-
ioner. Man tyckte inte att kroppens rörelser behövde beskrivas på grund av att det 
fanns etablerade konventioner kring hur kroppen skulle se ut och de som dansade 
kände till dessa. Därför finns det idag väldigt många åsikter om hur det faktiskt 
såg ut i kroppen.103 Kyndel jämför två rekonstruktioner av 1700-talsdans av två 
olika koreografer/rekonstruktörer och säger att de ser väldigt olika ut och att “det 
som är olika är just rörelsen”.104 Men det är inte bara tiden som formar notationen. 
Vilken kultur den skapas inom formar den också. Evelina säger att det är “väster-
ländska tankemodeller som ligger bakom både Benesh- och Labanotation.”105 Att 
även abstraherande former av danshandlingar såsom dansnotation “har vissa för-
utsättningar som ser på rörelsen på ett visst sätt”.106 Hen säger att det är tänkt att 
notationen ska gå på djupet, men att forskaren bör ha i åtanke att varje system har 
sina förutsättningar, begränsningar och möjligheter.107 Det finns alltså en uppfatt-
ning om att notation är en objektiv dokumentationsform, att abstraktionen på nå-
got sätt skulle vara en garant för objektivitet. Men som Evelina påpekar så stäm-
mer inte detta. Bara för att notationen är abstraherande betyder det inte att den 

                                                
98 Bowring och Lindgren, 2011, s. 88. 
99 Intervju med Lage 2015-02-27. 
100 Erik Näslund, Fröken Julie: en svensk balettklassiker, Stockholm 1995, s. 15 
101 Intervju med Frida 2015-02-18. 
102 Intervju med Frida 2015-02-18. 
103 Intervju med Kyndel 2015-02-02. 
104 Intervju med Kyndel 2015-02-02. 
105 Intervju med Evelina 2015-02-12. 
106 Intervju med Evelina 2015-02-12. 
107 Intervju med Evelina 2015-02-12. 
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undkommer urval. Frida tycker att det är intressant att studera vad som har valts ut 
(av rörelsen/dansen) i notation.108  

Notationen berättar alltså något om kontexten: den tid och kultur som notat-
ionen blev till inom. Dansnotation kan alltså användas för både diskurs- och rörel-
seanalys. Rörelseanalys eftersom den detaljerat beskriver rörelser, och diskursana-
lys eftersom notationssystemen bygger på urval. Vad som har valts ut av rörelsen i 
notationen och hur den framställs säger något om diskurs: den tid och kultur den 
blev till inom.  

Evelina säger att notation är ett bra redskap för den som arbetar med rörelse-
analys, men att det inte är lika användbart vid dansanalys. För dansanalys kan 
notation bli för detaljerad.109 Dansanalys handlar om att försöka få en övergri-
pande analys över hela verket eller produktionen, den analyserar inte bara rörelsen 
utan även kostymer, ljus, ljud och så vidare. Om forskaren som är ute efter att 
göra en dansanalys bara har dansnotation som källa är det svårt att få ett helhets-
grepp om verket. 

Något att ha i åtanke är även att det måste finnas någon som kan notera för att 
handlingen ska kunna bli till, en viss grupp arbetar med notation och andra inte. 
Detta styr vilken dans som återfinns i form av handlingstypen dansnotation.110 
Lage tror att notation kan vara ett viktigt material för stora danskompanier, kom-
panier som ska kunna göra (nästan samma) koreografi på nytt. Hen säger att det 
finns olika traditioner inom dans. Att det mest är den klassiska repertoaren som 
över huvudtaget görs igen.111 “Den mesta dansen som produceras idag görs kanske 
en eller två, max tio gånger, sen görs den aldrig mer.”112 En samtida koreografs 
material upprepas nästan aldrig.113 Thomas har samma uppfattning eftersom hon 
skriver att tidiga moderna och samtida koreografer är mycket mer angelägna om 
att skapa nya verk snarare än att återskapa gamla.114 

Lage har inte erfarenhet av auktoriserade notationssystem som exempelvis 
Laban- och Beneshnotation.115 Istället har hen arbetat med koreografers egna, inof-
ficiella notationssystem. Ofta har koreografen själv utformat systemet och det är 
inte alltid så systematiskt. Genom dessa system går det kanske inte att se hur rö-
relsen har utförts, men det går att se hur koreografen har använt materialet i sin 
process, hur denne har tänkt i struktur och hur materialet har skapats. Det kan be-
rätta mer om koreografen än etablerade notationssystem.116 Enligt Lage används 

                                                
108 Intervju med Frida 2015-02-18. 
109 Intervju med Evelina 2015-02-12. 
110 Intervju med Evelina 2015-02-12. 
111 Med ”klassisk” åsyftas oftast dans som härrör ur klassisk teknik, det som ofta är känt som ’balett’. 
112 Intervju med Lage 2015-02-27. 
113 Intervju med Lage 2015-02-27. 
114 Thomas, 2003, s. 131, 
115 Intervju med Lage 2015-02-27. 
116 Intervju med Lage 2015-02-27. 
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auktoriserade system ofta med avsikten att återuppföra något, eller för att se hur 
dansen/rörelsen har utförts.117 I Lages arbete har det varit mer intressant att titta på 
vilken metod koreografen har arbetat med, det har inte varit lika intressant att titta 
på sådant som “om benet gick till 90 eller 95 grader”, däremot har det varit intres-
sant att se vilken struktur koreografen använde för att komma till den rörelsen.118 

Dansnotation har ett symboliskt förhållande till rörelsen. Det är ett symboliskt 
förhållande eftersom de binds ihop av ett förhållande som bygger på överens-
kommelse och inlärning.119 Dansnotation kan också ha ett ikoniskt förhållande till 
rörelsen, som till exempel i Beneshnotation där notationen består av symboler 
som representerar kroppens position och rörelser. I ett ikoniskt förhållande liknar 
signifiant och signifie varandra, och i viss utsträckning liknar Beneshnotation och 
rörelsen varandra. Dock så skulle jag inte säga att det är ett särskilt starkt ikoniskt 
förhållande. Som vi kan se i exemplet på sidan 30 så har dansarens huvud blivit 
ett streck. Något som enligt mig inte är vidare ikoniskt. Enligt mig är det snarare 
fokus på ett symboliskt förhållande. De flesta kan inte läsa Beneshnotation och 
förstår inte hur symbolerna liknar rörelsen. Den som kan se liknelsen måste förstå 
sambandet och då handlar det om ett förhållande som bygger på överenskom-
melse och inlärning.120  

Huruvida dansnotation har ett indexikalt förhållande till rörelsen som skett i 
tid och rum är inte så lätt att analysera. Huruvida detta finns beror på när notation-
en blir till. Några exempel: 

 

En koreograf skissar på sin koreografi innan hen påbörjar arbetet med dansarna. 
Koreografen testar rörelser på sin egen kropp och skriver ner dessa i notation. 
Då finns en indexikal koppling mellan rörelsen och notationen. Koreografen 
gör en rörelse och noterar den sedan. Detta kan ses som en direkt koppling.  
 

En koreograf kan inte notation själv. Hen kommer till studion och arbetar med 
dansarna. En koreolog observerar vad koreografen och dansarna gör och skri-
ver rörelserna i notation. Enligt Stjernlöf Valcu är detta det vanligaste scena-
riot inom den tradition hon arbetar med, den klassiska traditionen och balett-
kompanier. Hon säger att det är koreografens intention som koreologen ska 
notera.121 Detta gör att den indexikala kopplingen blir svagare, eftersom koreo-
logen inte rakt av kan notera de rörelser dansarna utför utan strävar efter att 

                                                
117 Intervju med Lage 2015-02-27. 
118 Intervju med Lage 2015-02-27. 
119 Chandler, 2007, s. 36-37. 
120 Chandler, 2007, s. 36-37. 
121 Samtal med Agneta Stjernlöf Valcu 2015-03-02. 



 35 

notera koreografens intention. (I en repetitonsprocess kan dansarna inte direkt 
göra alla rörelser så som koreografen har tänkt sig. Dessutom är koreografen 
inte alltid klar med sin ’vision’ om exakt hur det ska se ut när repetitionsar-
betet börjar, bilden av ’hur det ska se ut’ enligt koreografen kan vara något 
som växer fram under arbetet med dansarna.) Om det är koreografens intent-
ion som koreologen ska notera blir den fysiska, direkta kopplingen mellan rö-
relse i tid-rum och handling svag. 

 

Det finns redan en notation och en repetitör sätter upp en dans med dansare utifrån 
detta. Då har notationen istället blivit signifie och dansen signifiant. Eftersom 
notationen i detta scenario är ‘originalet’ och dansen ‘kopian’ som försöker 
efterlikna notationen. Den indexikala, direkta kopplingen är svag, eftersom 
notationen färdas genom koreolog/repetitör innan den blir till dans. 

 

Sammanfattning 
Vad forskare kan se av dansen som har skett genom dansnotation beror på vilken 
typ av notation det handlar om. Men alla dansens aspekter går inte att notera.  

Forskare kan använda notation till diskursanalys. Genom att studera vad no-
tationen valt att ta med av rörelsen går det att få reda på något om kulturen och 
tiden, den kontext som notationen blev till inom. Notation kan även användas för 
rörelseanalys, men det är inte lika användbart vid dansanalys, för detta ändamål är 
den för detaljerad.  

Dansnotation har främst ett symboliskt förhållande till rörelsen. De liknar inte 
varandra utan deras förhållande bygger på överenskommelse och inlärning. Det 
kan samtidigt argumenteras för att dans och dansnotation kan ha ett ikoniskt för-
hållande till varandra, att de liknar varandra. Till exempel Beneshnotation har 
kroppen som förlaga till de symboler notationen består av.  

Huruvida det finns ett indexikalt förhållande, en direkt koppling mellan notat-
ion och rörelse beror på när och hur notationen blivit till. 

 

3. Recensioner 
Nationalencyklopedins definition av ‘recension’ lyder: “traditionell form av pre-
sentation och bedömning i massmedier, framför allt i tidningar och tidskrifter, till 
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en början av böcker, teaterföreställningar, konstutställningar och musikevene-
mang, senare även av filmer, grammofonskivor samt radio- och TV-program.”122 

Evelina säger att en fördel med recensioner som handlingstyp är att det finns 
recensioner av det mesta (från premiärerna av många dansverk.) Andra handlings-
typer finns inte i samma utsträckning, i samma bredd.123 Detta medför att det går 
att göra komparativa analyser med recensioner. I en jämförelse ger 3D-
inspelningar  mycket information om ett verk eller en dansare, men ingen bredd, 
eftersom så få verk eller rörelser har spelats in med 3D-teknik.  

En annan fördel med recensioner är att forskaren får det bekräftat att en före-
ställning faktiskt har skett. Om en recensent har recenserat ett verk eller en före-
ställning har det ägt rum. Om vi jämför med exempelvis programblad som källa så 
går programblad till tryck innan föreställningen äger rum och föreställningar kan 
ställas in.124 Alltså kan det finnas programblad för föreställningar som aldrig har 
skett. 

Kyndel använder recensioner väldigt mycket i arbetet med sin avhandling, så 
hen har god erfarenhet av att arbeta med dem. Kyndel säger att forskaren med 
hjälp av recensioner får fram hur det har talats om rörelsen, vilka ideal och för-
väntningar som har funnits i samhället vid en viss given kontext (tid/plats/kultur.) 
Recensioner är ett bra verktyg för att se hur diskursen kring dans har sett ut. Det 
framstår hur recensenterna bedömer dansen, ur detta framstår även vilket ideal det 
är som eftersträvas. Det framstår vad diskursen tyckte var ‘bra’ dans.125 Jag har 
även själv använt mig av recensioner som underlag för diskursanalys. I min kan-
didatuppsats studerar jag hur kvinnliga och manliga dansare beskrivs i recension-
er.126 Att kvinnor beskrivs med ord som ”utsökt lätt” och män med ord som ”stark” 
berättar något om ideal kring kvinnliga, respektive manliga dansares rörelser. 
Lage har samma uppfattning: hen säger att recensioner kanske berättar mer om 
hur något tas emot, än om hur det faktiskt såg ut. Att recensioner kan användas till 
att ta reda på vilket mottagande något fick och varför?127  

En nackdel med recensioner, för den som vill studera rörelse som har skett, är 
att det ofta är torftigt med beskrivningar av själva rörelsen, detta säger både Kyn-
del och Evelina.128 Enligt Kyndel går det att hitta beskrivningar av vissa rörel-
sekvaliteer, men att forskarens inblick i hur det verkligen såg ut är begränsad.129 
Evelina säger att det kan finnas element av beskrivningar av rörelse, hos vissa 

                                                
122 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: recension [2015-02-03.] 
123 Intervju med Evelina 2015-02-12. 
124 Intervju med Evelina 2015-02-12. 
125 Intervju med Kyndel 2015-02-02. 
126 Onna Heinonen, Ballerinan i tiden: Genusläsning av dansrecensioner på Stockholmsoperan 1940–2001, 
Stockholms universitet 2011. 
127 Intervju med Lage 2015-02-27. 
128 Intervju med Kyndel 2015-02-02 och intervju med Evelina 2015-02-12. 
129 Intervju med Kyndel 2015-02-02. 
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kritiker mer än andra, men att det oftast bara är fragment.130 Evelina ser det som att 
recensioner kan fungera för dansanalys, men att de är svåra att använda för rörel-
seanalys.131 Lage säger att då det finns beskrivningar av själva rörelsen kan recens-
ionen ge en viss idé om vilken typ av rörelse det varit. Exempelvis kan forskaren 
få en aning om vilka tekniker som använts, en viss bild av huruvida rörelsen var 
långsam eller snabb, om det var staccato och något om rörelsens relation till mu-
siken.132 Vad man får reda på beror på vad recensenten har ansett vara intressant 
att uttrycka. Men en viss idé om rörelsen kan det ge.133 Tembeck skriver om den 
klassiska balettens vokabulär, att det finns fastställda termer för rörelser i klassisk 
balett och att detta system kan användas som kommunikation mellan dem som 
känner till termerna.134 När den som känner till den klassiska balettens språk (ett 
språk som även används inom annan dans) hör ordet ‘arabesque’ vet denne vilken 
position kroppen tar när den utför en sådan. Om recensenten använder sådana 
fastställda termer för rörelser och positioner kan det ge en inblick i hur rörelsen 
har sett ut. 

Kyndel påpekar även att forskaren måste ha kunskap om vad orden står för 
när hen handskas med recensioner som källmaterial.135 Ord ändrar betydelse bero-
ende på tid, plats, kultur och sammanhang. Forskaren måste alltså sätta sig in i 
och undersöka vad orden stod för inom den kontext som recensionen blev till 
inom.  

Evelina berättar att det alltid har skett förändringar i hur recensenterna skri-
ver.136 Alltså är det inte bara ordens betydelse som ändras genom tiden, själva in-
nehållet i recensionerna förändras också. Evelina berättar att många kritiker i USA 
i slutet av 1900-talet blev skolade i dansnotation och att recensioner i och med 
detta blev mycket mer detaljerade. Dessa mer detaljrika recensioner kan berätta 
mer för forskaren om rörelsen som har skett.137 Men överlag tycker Evelina ändå 
att recensioner är trubbiga verktyg för att analysera rörelsen i detalj och att recens-
ioner berättar mer om vad recensenten såg.138 Här kan en parallell till teckningar 
dras. På samma sätt som teckningen är starkt färgad av tecknarens subjekt är re-
censionen starkt färgad av recensentens subjekt. Detta gör både teckningar och 
recensioner till bra verktyg för diskursanalys. 

Evelina säger att recensioner är bra på många sätt, men inte för att studera rö-
relsen som har skett. Men de kan ändå användas som ett litet komplement till an-

                                                
130 Intervju med Evelina 2015-02-12. 
131 Intervju med Evelina 2015-02-12. 
132Om en rörelse är ‘staccato’ betyder detta att den kan uppfattas som snabb och ryckig. Motsatsen är mjuka, 
böljande rörelser.  
133 Intervju med Lage 2015-02-27. 
134 Tembeck, 1981/1982, s. 71. 
135 Intervju med Kyndel 2015-02-02. 
136 Intervju med Evelina 2015-02-12. 
137 Intervju med Evelina 2015-02-12. 
138 Intervju med Evelina 2015-02-12. 
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nat material, även då forskaren är ute efter att ta reda på hur rörelsen såg ut. Eve-
lina ger ett exempel på koreografen och dansaren Birgit Åkesson. När Evelina 
skrev om Åkesson ville hen få åtminstone någon form av bild av hur rörelsen och 
dansen hade sett ut. Evelina använde sig då av recensioner, tillsammans med an-
nat material, för att få någon slags aning om hur Åkessons rörelser sett ut.139 Re-
censioner är alltså oftast väldigt trubbiga verktyg för den som vill ta reda på hur 
en rörelse har sett ut, men ibland kan de ändå bistå med en liten pusselbit för den 
som vill ta reda på hur rörelse har sett ut. 

Det är långt mellan signifie och signifiant i relationen recension- rörelse. Re-
censionen har framförallt ett symboliskt förhållande till dansen som skett i tid och 
rum. Som jag skrev i inledningsavsnittet om det symboliska förhållandet: signifi-
anten och signifien liknar inte varandra, utan de binds ihop av ett förhållande som 
bygger på överenskommelse och inlärning. Exempelvis språk har ett symboliskt 
förhållande till den omvärld den beskriver och recensioner består av språk.140 Av-
ståndet mellan dansen som skett i tid- rum och recensionen som beskriver den blir 
ännu längre för forskaren som måste sätta sig in i hur respektive recensent använ-
der orden. Hur recensenten använder ord beror på vilken tid, plats och kultur re-
censenten lever i och vem recensenten själv var/är som person.    

Dansen och recensionen har även ett indexikalt förhållande till varandra. Den 
direkta kopplingen kommer från att recensenten har sett dansen i tid- rum och 
skriver sedan om den. Detta är en svag indexikal länk, i jämförelse med till exem-
pel fotografi. Ett fotografi har en mer direkt koppling till rörelsen än ord skrivna 
av en recensent. Även om fotografiet styrs av fotografen finns det ändå en fysisk 
koppling mellan rörelsen och fotografiet. Det indexikala förhållandet mellan rö-
relse och fotografi är starkare, medan det indexikala förhållandet är svagt mellan 
rörelse och recension eftersom rörelsen måste färdas genom recensenten. Recens-
ionen är starkt färgad av recensentens subjekt, vilket även gör den till en fördel-
aktig källa för diskursanalys. 
 

Sammanfattning  
Eftersom recensioner består av språk har dans och recensioner ett symboliskt för-
hållande till varandra, ett förhållande som bygger på överenskommelse och inlär-
ning. Det finns även en svag indexikal (direkt) koppling: recensenten har sett rö-
relsen i tid- rum och skriver om den. Den direkta kopplingen är svag eftersom 
rörelsen måste färdas genom recensenten innan den blir en recension.  

En nackdel med recensioner som handlingstyp är att det är svårt att få fram 
hur själva rörelsen faktiskt såg ut, recensioner beskriver oftast inte rörelser, och 
                                                
139 Intervju med Evelina 2015-02-12. 
140 Chandler, 2007, s. 36-37. 
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när de beskrivs är beskrivningarna starkt färgade av recensentens subjekt. En för-
del med att recensionen är starkt färgad av recensentens subjekt är att diskursen 
kring dans och dess ideal framstår och därmed kan recensioner användas för dis-
kursanalys. 
 

4. Fotografi 
Nationalencyklopedins definition av ‘fotografi’ är: “framställning av bilder på 
material som kemiskt eller fysikaliskt påverkas av ljuset.”141 Med fotografi syftar 
jag på stillbilder, medan rörliga bilder diskuteras i kapitel 5.  

Chaffee menar att fotografi är en fördelaktig dokumentationsform för en så 
flyktig konstform som dans. Chaffee menar att fotografi kan dokumentera skillna-
der i koreografi, dekor, kostymer och ljussättning.142 Dekor, kostymer och ljussätt-
ning är mer stabila element vars förändringar det säkert går att dokumentera med 
hjälp av fotografi. Men koreografi är rörelse och rörelsen är som bekant flyktig. 
Huruvida det går att se ändringar i den med hjälp av fotografi kan diskuteras. 

Kyndel säger att forskaren måste förstå tidens ideal (från tiden då fotografiet 
togs) för att kunna läsa in något om rörelsen från fotografier, samt att det inte går 
att få fram något i detalj om själva rörelserna.143 Kyndel säger att det är svårt att få 
fram hur rörelsen såg ut genom fotografier, men att det ändå kan ge något, att det 
ändå är bättre än bara recensioner för sig. Hen säger att fotografier kan berätta hur 
en kostym har sett ut, eller hur balettrörelser används i den fria dansen.144 Enligt 
Evelina kan fotografi berätta något om hur rörelsen har sett ut. Evelina säger att 
det genom fotografi går att se sådant som exempelvis “hur en arabesque eller atti-
tude hålls” och hur dansare håller sina armar i olika positioner.145 Foto “kan ge en 
viss känsla för stilen” även i “poserande bilder”.146 Någon som använt fotografier 
för att ta fram denna “viss känsla för stilen” är dansrekonstruktören Ray Cook. 
När han rekonstruerade koreografen Doris Humphreys verk Dawn in New York 
bad han dansarna att titta på fotografier för att de därifrån skulle få inspiration till 
rörelser som blev en del av rekonstruktionen.147 

                                                
141 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: fotografi [2015-02-04.] 
142 Chaffee, 2011, s. 128. 
143 Intervju med Kyndel 2015-02-02. 
144 Intervju med Kyndel 2015-02-02. ’Fridans’ är en benämning för modern dans som uppstod omkring år 
1900. Fridans eller modern dans brukar kännetecknas som att den tar avstånd från den klassiska baletten i 
form och teknik.  
145 Intervju med Evelina 2015-02-12. Arabesque och attitude är kroppspositioner inom klassisk balett. 
146 Intervju med Evelina 2015-02-12. 
147 Thomas, 2003, s. 134. 
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En nackdel som Evelina ser med fotografi är att forskaren måste tillämpa 
mycket källkritik när hen använder det. Men egentligen ser Evelina inte det som 
en nackdel, utan snarare som en utmaning som hör till arbetet. Hen tycker att det 
är spännande att vrida och vända på källmaterial och fråga sig vad det kan be-
rätta.148 

Kyndel säger att fotografiet kan ha haft andra syften än att återge rörelsen 
samt att fotografier har sina konventioner kring “hur man ska” fotografera, att 
detta kan krocka med hur dansen “ska framträda”.149 Detta tolkar jag som att foto-
grafiet som medium, fotografen samt rådande konventioner styr mycket av vad vi 
ser av rörelsen på fotografiet. Evelina pekar på att en förutsättning för att dans-
forskare ska kunna använda fotografier som källmaterial är att forskaren måste 
känna till konventionerna kring hur fotografiet är taget. Hen säger också att fors-
karna känner till dessa konventioner: att de exempelvis känner igen arrangerade 
studiobilder. Utifrån vad forskaren vet om fotografiet måste hen anpassa sina frå-
geställningar.150 Till exempel ska forskaren inte fråga hur sig hur rörelsen på sce-
nen har sett ut om hen har arrangerade studiobilder som källa.  

Kyndel säger att fotografier “har en tendens att ta fram poser” och visar “rö-
relsens optimala uttryck, inte rörelsens uttryck i själva koreografin kanske.”151 
Detta tolkar jag som att fotografi som handlingstyp formas mycket av sin stillhet, 
och särskilt framträdande blir stillheten när fotografiet ska bevara något som är 
rörligt. Dansen är rörlig och fotografiet är stilla. Alltså kan inte fotografiet bevara 
flödet, utan den som bevarar dans genom fotografi måste göra ett urval. Vilken 
rörelse ska bevaras i stillheten? Om dans ska bevaras i form av fotografi blir det 
just poser som bevaras, oavsett om det är dansaren som har poserat för kameran 
eller om kameran fångat en pose från en rörelse i aktion. När urvalet av fotogra-
fier görs är det inte konstigt att bilder som visar ”rörelsens optimala uttryck” väljs 
ut. Jag har själv fotograferat dans och i min roll som dansfotograf gör jag ett ur-
val. Både under själva fotograferandet och efteråt, då jag ska välja vilka bilder 
som ska sparas och vilka som ska gallras. Under själva fotograferandet strävar jag 
oftast efter att exponera bilden under den millisekund då rörelsen kommer till sitt 
”optimala uttryck”, det vill säga då rörelsen når sitt slutmål. Till exempel om dan-
saren utför ett hopp vid namn ’grand jeté’ så strävar jag efter att exponera bilden 
under den millisekund då dansarens ben når 90 graders vinkel i luften, eftersom 
detta är ’målet’ för grand jeté och därmed rörelsens optimala uttryck. Det är även 
dessa bilder jag väljer ut efteråt, inte dem som togs en millisekund för tidigt eller 
för sent. Särskilt inom den klassiska baletten finns det tydliga ’mål’ för rörelsen 
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151 Intervju med Kyndel 2015-02-02. 
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(som när benen i grand jetén når 90 grader) då den når något som kan liknas vid 
en pose. 
 

Två bilder av en grand jeté. Den vänstra bilden kommer från en mapp som jag gett namnet ”överbilder” 
(sämre bilder, kasserade bilder) och bilden till höger kommer från en mapp vid namn ”flaggade bilder” (bättre 
bilder, utvalda bilder.) Bilden till vänster är exponerad ’för tidigt’, och bilden till höger är exponerad i ’rätt’ 
ögonblick: millisekunden då rörelsen kommer till sitt ”optimala uttryck”. 

Särskilt äldre fotografi visar poser. När slutartiderna på kameror var väldigt långa 
innebar detta att den som stod framför kameran var tvungen att stå stilla länge. 
Kyndel säger att det under denna tid inte var så mycket “posedans” på scenen, 
fastän det är mycket poser på dansfotografier från tiden.152 Hen tror att det i själva 
verket är så att det idag är mer posedans på scenen, att det är fokus på “kroppens 
ekvilibrism” och att man förut var mer intresserad av rörelsen och flödet på sce-
nen.153 När Kyndel säger att det idag är mer fokus på ”kroppens ekvilibrism” tol-
kar jag detta som att dansen idag har mer fokus på teknik, att det idag är mer fo-
kus på hur kroppen utför rörelserna. 

Fotografi kan också användas till jämförelser. Under sin avhandling jämförde 
Evelina fotografier av två dansare: en klassisk och en modern “i en slags plie”.154 
Genom jämförelser går det att se skillnader i hur två dansare utför rörelser, eller 
hur rörelser utförts vid olika tillfällen. Alltså går det att få reda på något om själva 
rörelsen. 

Evelina berättar om en forskare som studerade vilka bilder dansare och kore-
ografer själva väljer att använda som promotionbilder. Det är dessa bilder som 
mest når ut till betraktare, och betraktaren känner inte till hur urvalet har skett. I 
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detta kan forskaren studera vilken bild dansaren/koreografen vill förmedla genom 
fotografiet.155 Vad vill dansare och koreografer ge för bild av sig själva och sin 
rörelse? Lage säger att fotografi kan berätta något om ideal genom det urval av 
bilder som har gjorts. Urvalet svarar på frågor som: vilka rörelser ville man visa 
upp? Lage säger att “auktoriserade” bilder på senare tid oftast är sådana som ko-
reografen har valt ut, men att det inte alltid är koreografen som har fått välja bil-
der.156 Oavsett vem det är som har valt ut bilderna så reflekteras någons val i urva-
let av bilder som finns bevarade. När forskare studerar urval och ideal är inte 
själva rörelsen i fokus, utan snarare kontext och diskurs.  

Evelina säger att om forskaren skriver om en specifik individ är det värdefullt 
att få se ett fotografi av personen ifråga.157 Evelina har skrivit om dansare omkring 
år 1900 och säger: “Om man ska försöka förstå sig på den på något sätt så är det 
ändå en visuell bild.”158 Det ger något, fyller på som källmaterial. “Svårt att säga 
vad exakt”, det ger en “bättre förståelse att åtminstone se och ha en bild i huvudet 
när man skriver”.159 

Min tolkning är att fotografi har ett ikoniskt och indexikalt förhållande till rö-
relsen. Ikoniskt för att det liknar dansen som den ska porträttera och indexikalt 
eftersom fotografiet har tagits på plats i samma tid och rum där rörelsen skedde. 
Huruvida fotografiet verkligen har ett ikoniskt och indexikalt förhållande till rö-
relsen beror på. Under fotografiets barndom var slutartiderna långa och det var 
inte möjligt att fotografera rörelse. Dansfotografier från denna tid arrangerades 
ofta i studio och dansarna poserade i stillhet snarare än dansade. Huruvida det då 
handlar om ett ikoniskt och indexikalt förhållande går att ifrågasätta. Den fy-
siska/kausala kopplingen som det indexikala förhållandet bygger på står då mellan 
den stilla posen och fotografiet, inte rörelsen och fotografiet. Kanske är det i dessa 
posefotografier tagna i studio snarare fråga om ett symboliskt förhållande mellan 
dans och fotografi. Detta för att rörelsen först komprimeras till en pose, en pose 
som inte nödvändigtvis liknar dansen. Detta kan jämföras med hur språket har ett 
symboliskt förhållande till sin signifie. Ord liknar inte det de beskriver, istället 
definieras deras förhållande till varandra av överenskommelse och inlärning. 
 

Sammanfattning 
Det är svårt för forskare att få fram hur rörelsen sett ut genom fotografier, men 
något om hur själva rörelsen har sett ut kan de ändå få. Exempelvis kan de göra 
jämförelser av hur en viss position utförts i olika tider och av olika personer. 
                                                
155 Intervju med Kyndel 2015-02-02. 
156 Intervju med Lage 2015-02-27. 
157 Intervju med Evelina 2015-02-12. 
158 Intervju med Evelina 2015-02-12. 
159 Intervju med Evelina 2015-02-12. 
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Forskare kan studera kontext och diskurs genom att se vilka bilder som väljs 
ut för att representera ett verk eller dansare, eller i studiobilder genom vilken pose 
som dansarna placerats i. 

Fotografiet har i viss utsträckning ett ikoniskt (signifiant och signifie liknar 
varandra) och indexikalt (signifiant och signifie har en direkt koppling) förhål-
lande till dansen. Det går att argumentera för att det i vissa fall även finns ett 
symboliskt förhållande (ett förhållande som bygger på överenskommelse och in-
lärning.) 

 

5. Rörlig bild 
För rörlig bild vill jag använda samma definition som för fotografier. En upprep-
ning av Nationalencyklopedins definition av ‘fotografi’: “framställning av bilder 
på material som kemiskt eller fysikaliskt påverkas av ljuset.”160 Skillnaden är att 
fotografierna i kategorin ‘rörlig bild’ är tagna så tätt inpå varandra att bilden har 
blivit rörlig.  

Jag vill göra en distinktion mellan filmad dans och dansfilm. Filmad dans är 
en dans i tid och rum som har blivit dokumenterad, alltså en dans som i första 
hand är avsedd att upplevas i samma tid och rum där den sker. Dansfilm är dans 
som är avsedd att upplevas genom filmformatet. Den har en dramaturgi och regi 
formad för film. Den kommunicerar med betraktaren genom filmformatet. En 
jämförelse kan göras mellan en filmad talteaterföreställning och en spelfilm, 
samma sorts skillnad är det mellan filmad dans och dansfilm. I denna studie ligger 
dock fokus på filmad dans och det är även det som informanterna i första hand har 
förhållit sig till under intervjuerna. 

Chaffee menar att rörlig bild ger en av de sannaste återgivningarna av rö-
relse.161 Kyndel har samma uppfattning och ser rörlig bild som ett “fantastiskt 
material” för att verkligen förstå hur rörelsen såg ut.162 Hen säger: “Vill jag precis 
förstå rörelsen så finns det inget som slår rörlig bild.”163 Enligt henom ger det en 
helt annan bild av dansen jämfört med att läsa recensioner. Evelina har också 
samma uppfattning och säger att rörlig bild är mycket starkare och ger mycket 
mer än de andra handlingstyperna.164 Att se dans genom rörlig bild kan motbevisa 
förförståelse eller fördomar som forskaren kan ha sedan tidigare, säger Kyndel. 
Hen säger att alla andra handlingstyper har sina konventioner och tar exemplet på 

                                                
160 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: fotografi [2015-02-04.] 
161 Chaffee, 2003, s. 128. 
162 Intervju med Kyndel 2015-02-02. 
163 Intervju med Kyndel 2015-02-02. 
164 Intervju med Evelina 2015-02-12. 
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fotografiets konventioner: “hur man ska fotografera” och att detta kan krocka med 
“hur dansen ska framträda”, att fotografiet kan ha andra syften än att visa “hur 
dansen ska framträda”.165 Men hen säger att det finns nackdelar även med rörlig 
bild. Den rörliga bilden måste fokusera på något, och det är någon som har valt 
var detta fokus ska ligga.166 Frida har även hen samma uppfattning och säger att 
rörlig bild inte är hundraprocentig. “Det finns en kamera, det finns någon som har 
gjort ett val.”167 Det kan även tänkas att dansarna (och därmed dansen) påverkas 
på något sätt om de är medvetna om att de blir filmade. Evelina påpekar att fors-
karen måste ha i åtanke huruvida dansen har avbildats långt ifrån, eller nära inpå. 
Vad ser man? Vad ser man inte? Hen tar ett exempel i att koreografen Margaretha 
Åsberg filmade två versioner av sitt verk Pyramiderna, en med stillastående ka-
mera och en med närbilder. Det var en fördel för forskaren att kunna använda 
båda.168 När forskarna talar om denna nackdel, att den rörliga bilden har valt fokus 
och klipp åt betraktaren, är det tydligt att det är filmad dans snarare än dansfilm de 
talar om. Dansfilm och filmad dans är egentligen två helt olika handlingstyper. 
Även om de använder sig av samma medium, rörlig bild, så har de helt olika för-
utsättningar. Filmad dans strävar efter att dokumentera dans i tid och rum, då kan 
de val som fotografen gör i form av klipp och fokus ses som en nackdel, eftersom 
dessa ’stör’ helhetsbilden. Det blir tydligt att filmad dans är ett substitut för dans i 
tid- rum, på samma sätt som Widholm ser mikrofilmade dagstidningar som substi-
tut för papperstidningar.169 När det gäller dansfilm är de val som fotograf och re-
gissör gör något som hör till handlingstypen. Dansfilm är just dansfilm för att nå-
gon har gjort val i det vi ser genom den rörliga bilden. Den rörliga bilden är ur-
sprungsformatet för dansfilm. Om vi talar med Widholms begrepp är dansfilm ett 
’original’ och inget ’substitut’.170 

Evelina säger att de som arbetar med rörelseanalys ser rörlig bild som ett 
komplement till dansnotation. Notationen kompletterar eftersom den rörliga bil-
den är frontal och visar inte nyanserna “som man behöver”. Rörlig bild ger en 
övergripande, väldigt bra bild av en estetik, ett uttryckssätt.171 Kyndel har samma 
uppfattning och jämför rörlig bild med dansnotation. Hen säger om dansnotation 
att det inte går att få fram det estetiska, hur kroppen ska framföra, exempelvis 
“hur sträckt ett ben ska vara”.172 Själva rörelsekvalitén, exempelvis om rörelsen är 
lätt eller tung, “det som egentligen gör det” och som gör skillnad, framstår inte. 
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Hen säger att det egentligen bara är rörlig bild som fångar detta, men att rörlig 
bild även har sina begränsningar.173  

Evelina ser en nackdel med rörlig bild i och med att källgranskningen kan 
vara svår. Det kan vara svårt att med säkerhet veta vilken version man tittar på 
och från vilket datum?174  

Enligt Lage är fördelen med rörlig bild, jämfört med exempelvis fotografier 
och teckningar, att man kan få en idé om hur rörelsen utspelar sig över tid och hur 
den befinner sig i rummet. Det blir inte tredimensionellt (på samma sätt som om 
betraktaren befinner sig i samma tid- rum) men man kan få en större idé om vil-
ken stil rörelsen utförs i, vilken teknik som används och vilken typ av “tricks” 
som används eller inte används. Det går att se hur stycket är sammanfogat, över-
gångarna mellan olika delar och hur saker och ting utspelar sig över tid, vilket inte 
alls syns i fotografier och teckningar.175 Den rörliga bilden gör det möjligt att “titta 
på dansen som dans, så att säga, inte att titta på dans som ett arkivmaterial”.176 
Men att titta på inspelad dans är inte samma sak som att titta på dans live.177 Lage 
har även studerat relationen mellan dans och gymnastik. Även för detta syfte är 
rörlig bild värdefullt jämfört med exempelvis fotografier. Fotografier kan ge en 
bild av vilken typ av övning det rör sig om. Rörlig bild ger en bättre idé om hur 
det utspelar sig över tid och övergångarna mellan olika rörelser. Till exempel kan 
rörlig bild visa att en rörelse kanske utfördes långsammare än vad vi idag förestäl-
ler oss.178  

Min tolkning är att rörlig bild har ett ikoniskt och indexikalt förhållande till 
dansen. Ikoniskt för att de liknar varandra och indexikalt eftersom det finns en 
direkt, fysisk koppling mellan rörelsen och handlingen. Handlingen har spelats in 
i samma tid och rum som rörelsen skedde i. Men även om den rörliga bilden har 
ett ikoniskt förhållande till dansen och även om det är ett “fantastiskt material” för 
att verkligen förstå hur rörelsen såg ut, så är alla handlingar “vehicles for the con-
ception of objects…” och inte rörelsen i sig.179 Thomas skriver att rörlig bild har 
setts om en levande handling, “a ‘living record’ “, men att det i själva verket är en 
konstruktion. En konstruktion som inte bara reflekterar dansen, utan att den i 
själva verket kan skapa sin egen dans.180 Vad Thomas menar med att rörlig bild 
kan skapa sin egen dans är förmodligen det faktum att den rörliga bilden har valt 
fokus åt betraktaren. Den rörliga bildens begränsning i jämförelse med att se dans 
‘live’ är att vi som betraktare inte kan välja fokus. Vi kan inte klippa när vi vill 
                                                
173 Intervju med Kyndel 2015-02-02. 
174 Intervju med Kyndel 2015-02-02. 
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176 Intervju med Lage 2015-02-27. 
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178 Intervju med Lage 2015-02-27. 
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och byta fokus. När vi sitter i salongen och ser på dans kan vi välja om och när vi 
vill titta på helheten, när vi vill zooma in på fötternas arbete eller om vi vill alter-
nera kvickt mellan två olika fokuspunkter. När vi sitter i salongen och ser dans 
finns det inga begränsningar i klipp eller fokus förutom vårt eget synfälts be-
gränsningar. Med den rörliga bilden är det däremot någon som har bestämt vad 
kameran ska spela in. Och även om den rörliga bildens och rörelsens förhållande 
är ikoniskt är det här glappet mellan dem framstår. Det har hänt något mellan sig-
nifie och signifiant. Den rörliga bilden är inte rörelsen. Som Thomas skriver om 
en föreställning av koreografen Martha Grahams verk Appalachian spring. Tho-
mas kom på sig själv med att jämföra föreställningen med en inspelad version 
som hon hade sett tidigare. Hon skriver: “the film had become fixed, it suddenly 
took on the status of the original, it was  the dance, and at the same time, the per-
formance took on the character of the copy, the quality of which was measured 
against the film.”181 Så istället för att se den filmade dansen som en kopia av dan-
sen i tid- rum hade signifiant och signifie bytt plats i Thomas minne och den fil-
made dansen hade antagit rollen som ’original’. När detta sker är det lätt hänt att 
en version av dansen kanoniseras. Då är det bra att påminnas om dansens rörlig-
het, att den aldrig går att låsa fast vid en version. Även om den blir filmad fortsät-
ter den att röra på sig. Här är det bra att påminnas om Korzybskis ord “the map is 
not the territory” och “the word is not the thing”.182 Lika lite är en filmad version 
av en dans själva rörelsen.  
 

Sammanfattning 
Den rörliga bilden har ett ikoniskt och indexikalt förhållande till sin signifie (de 
liknar varandra och har en direkt koppling.) Dessa två förhållanden i kombination 
gör att den rörliga bilden är ett bra verktyg för att ta reda på hur dansen verkligen 
såg ut, och kan därmed användas till både dans- och rörelseanalys.  

Rörlig bild lyfts fram av många forskare som den handlingstyp de föredrar då 
de studerar rörelse som har skett. Men även om den rörliga bilden är väldigt lik 
själva rörelsen är rörlig bild fortfarande en signifiant för dansen och inte dansen i 
sig. Det som hänt mellan signifie och signifiant är att någon har bestämt vad ka-
meran ska spela in, vilka in- och utzoomningar och klipp som gjorts i bilden. 
 

                                                
181 Thomas, 2003, s. 132. 
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6. 3D (Motion capture) 
 

Nationalencyklopedins definition av ‘motion capture’ lyder: “teknik inom 3D-
animation med vilken man med elektriska sensorer på människor överför rörelser 
och mimik till datoranimerade figurer.”183 

Hjort och Unander-Scharin som har arbetat med ett 3D-arkiv för dans skriver 
såhär om tekniken:  

När vi vill studera eller rekonstruera ett dansverk, räcker det inte med video och fotografi för 
att fånga alla perspektiv. Det som är intressant att fånga och registrera är just kroppens rörlig-
het och förflyttning, kvaliteer som utgör dansens kärna och på samma gång problematik. Mot-
ion capture-tekniken kan bli ett viktigt svar på de krav som rörelse i förflyttning måste ställa 
på dokumentation och arkiv.184 
  

Evelina har erfarenhet av 3D-inspelningar. Hen var med på en kurs som Hjort och 
Unander-Scharin ledde kring 3D-inspelningar av dans. Evelina fick där syn på hur 
3D-inspelningen av dans med hjälp av motion capture går till. Fördelar som Eve-
lina kan se med tekniken är att det går att urskilja individuell stil hos dansare, 
samt att det går att vrida och vända på 3D-figuren i datorprogrammet, att det går 
att se rörelsen från olika håll.185 Hjort och Unander-Scharin skriver att varje kropp 
är unik och att varje kropp utför rörelser på olika sätt. Till exempel en rörelse som 
att hålla ihop handlatorna, ingen kropp reproducerar rörelsen på exakt samma sätt. 
Det är “en kombination av rotationer i axlarnas, armarnas och händernas leder 
som åstadkommer just den precisa formen. En annan kropp med andra proport-
ioner skulle inte få händerna att nå varandra med samma vinklar och rotationer.”186 
Enligt Hjort och Unander-Scharin går det att studera rörelsen från olika vinklar 
och perspektiv i 3D-rummet på datorn.187 Hjort och Unander-Scharin menar också 
att just dansarens arbete träder fram tydligare genom 3D-inspelningar. Thomas 
skriver att dansen ofta anses vara koreografens verk, men att det går att argumen-
tera för att dansare och koreograf tillsammans skapar det.188 Hjort och Unander-
Scharin skriver att “Komplexiteten i dansarens arbete lyfts fram och tillskrivs 
ökad betydelse” genom 3D-inspelningar.189  

En möjlig nackdel som Evelina ser med denna teknik är att det är krävande, 
än mer krävande än dansnotation, med tanke på vad som behövs för att handling-
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en ska kunna bli till. Det krävs teknisk utrustning och kunskap som långt ifrån alla 
har tillgång till. Detta var även en av de frågor som lyftes under kursen som Eve-
lina gick hos Hjort och Unander-Scharin: eftersom det är resurskrävande att göra 
3D-inspelningar måste ett urval ske, vilka konsekvenser kan denna urvalsprocess 
få för forskningen?190 Jag vill tillägga att en viss urvalsprocess finns gällande alla 
handlingstyper som tas upp i denn uppsats. För fotografier och rörlig bild krävs en 
kamera och någon som vet hur en kamera fungerar. Något som inte är särskilt 
svårtillgängligt idag, men som var ovanligare för till exempel hundra år sedan. För 
att handlingstypen recensioner ska bli till krävs en recensent som är intresserad 
och villig att recensera, för teckningar krävs någon som kan teckna och för dans-
notation någon som kan notera. Förutom att det finns en urvalsprocess i vilka 
handlingar som blir till finns det en urvalsprocess i vilka handlingar som hamnar i 
arkiv. Evelina säger att forskaren får ställa frågor som ‘Vad gjorde att just den 
(dansen/rörelsen) blev dokumenterad?’ Hen kan tänka sig att en nackdel som ur-
valsprocessen kan leda till är att det blir svårt för forskare att göra jämförelser. 
Det går att se ett enskilt verk, men det går inte att sätta det i en kontext. Det går 
inte att jämföra och se om ett verk exempelvis är representativt över sin samtid i 
estetik. För att kunna göra jämförelser som denna behövs ett brett urval av källor. 
Evelina tar ett exempel på dansforskare på 1960-talet som studerade renässansens 
dans. De påpekade och var medvetna om att de hade studerat danshändelser som 
var väl dokumenterade, som det fanns många källor på.191 Huruvida deras forsk-
ning reflekterade renässansens dans i stort eller enbart den dans som dokumente-
rats är svårt att få reda på. Men Evelina säger att detta är problematik som fors-
kare hela tiden måste tänka på. Ett problem för forskare generellt (och något de 
måste vara medvetna om) är att de måste forska i det som har blivit dokumenterat. 
Detta kan leda till orättvis kanonisering. Evelina tar ett exempel på det som anses 
vara den första hovbaletten.192 Det har ansetts att den första hovbaletten var Ballet 
comique de la royne, ett franskt verk från år 1581. När forskare började studera 
italienskt material kom det fram att det fanns beskrivningar av det som anses vara 
typiskt för just hovbalett i italienska källor, källor med proveniens tidigare än 
1581. “Det spelar roll vad man får tag på och var det finns samlat.” säger Eve-
lina.193 Det faktum att Ballet comique de la royne fick den felaktiga titeln ‘den 
första hovabletten’ var för att forskare ännu inte hade hittat dessa italienska källor, 
eller inte haft tillgång till dem. Evelina säger att 3D eventuellt skulle kunna ha 
samma effekt  som denna kanonisering, eftersom det är så krävande att spela in i 
3D.194 Evelina säger dock att forskare kanske då är medvetena om detta och inte 
                                                
190 Intervju med Evelina 2015-02-12. 
191 Intervju med Evelina 2015-02-12. 
192 ‘Hovbalett’ enligt Nationalencyklopedin: ”benämning på underhållning vid hoven där dans, deklamation 
och musik ingick.” Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: hovbalett [2015-03-20.] 
193 Intervju med Evelina 2015-02-12. 
194 Intervju med Evelina 2015-02-12. 
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ställer frågor som kräver jämförelse till materialet.195 Forskare måste formulera 
sina frågor utifrån vad de vet om dokumentationssättet. Med 3D skulle man istäl-
let för jämförandefrågor kunna fråga sådant som “vad är den här dansarens speci-
fika sätt att röra sig?”196 

Lage har inte arbetat med 3D, men har sett sådant material. Exempelvis 
konstnärer inom Stockholms konstnärliga högskola har arbetat med 3D. Inte så 
mycket som ett arkiveringsverktyg, som ett sätt att ha kvar dansen, utan mer som 
ett sätt att utveckla dansen/rörelsen. Som ett sätt att få kroppar på en skärm att 
göra sådant som inte går att göra i verkligheten. Eller för att klippa ihop rörelsen 
med en annan typ av visuellt material, som inte är möjligt annars. Lage tar ett ex-
empel: en doktorand på SKH gjorde ett arbete baserat på 3D. Han kopplade ihop 
en koreografi av koreografen och dansaren Virpi Pahkinen (en koreografi som 
hon hade utfört tidigare, som hon upprepade utifrån sitt minne och en videoin-
spelning från när det hände.) Hennes rörelser spelades in genom mocap och de 
inspelade rörelserna överfördes sedan till en docka i form av ett djur som liknade 
en ko. Det som var intressant i detta projekt var transformationen, inte kvarhållan-
det av rörelsen.197 

Frida tycker att det är intressant att som danshistoriker studera urvalet som 
3D-inspelningarna innebär, att titta på frågan “vad är det man tycker är värdefull 
dans att bevara?”198 Hen säger att det urval hen sett var ganska tydligt baserad på 
“någon slags svensk kanon, kända koreografers rörelse.”199 Frida tror att även 
andra handlingstyper kan leda till kanoniserande. Speciellt då det handlar om ar-
kivmaterial, material som hamnat i arkiv av någon anledning. Hen säger att vi 
egentligen inte kan fånga något, att vi bara kan tolka något. “Den medvetenheten 
måste man ha. I vilken diskurs befinner jag mig, vad är det jag vill med det här 
materialet? Därmed är allt föränderligt, även en så fin dataanimerad rörelse eller 
en dansnotation som är på pricken ‘rätt’, så är den föränderlig i varje möte med 
utforskaren.”200 Alltså kan inte 3D ses som en lösning på paradoxen ‘bevara dans i 
arkiv’, även om Hjort och Unander-Scharin skriver hoppfullt om det i citatet i 
början av detta kapitel. 3D bör snarare ses som en pusselbit på vägen när vi tar oss 
an den paradoxala uppgiften att bevara dans i ett arkiv. En pusselbit som ger nå-
got, men som har sina begränsningar, begränsningar som forskare bör vara och är 
medvetna om. 

3D-inspelningar av dans har ett ikoniskt förhållande till rörelsen eftersom det 
liknar rörelsen. Den har också ett starkt indexikalt förhållande, eftersom sensorer-
na på dansarens kropp har överfört själva rörelsen till datorprogrammet, till synes 
                                                
195 Intervju med Evelina 2015-02-12. 
196 Intervju med Evelina 2015-02-12. 
197 Intervju med Lage 2015-02-27. 
198 Intervju med Frida 2015-02-18. 
199 Intervju med Frida 2015-02-18. 
200 Intervju med Frida 2015-02-18. 
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utan någon annan mänsklig inblandning, i jämförelse med exempelvis teckningar 
som måste färdas genom tecknaren eller recensioner som måste färdas genom 
recensenten.  
 

Sammanfattning 
3D har ett ikoniskt och indexikalt förhållande till rörelsen som skett i tid och rum. 
3D-figurens rörelser liknar dansarens och har en direkt koppling till dansen, ef-
tersom rörelsen spelats in med sensorer direkt från dansarens kropp. Genom detta 
går det att se dansarens specifika sätt att röra sig i detalj och därmed är 3D-
inspelningen väl lämpad för rörelseanalyser.  

Att göra 3D-inspelningar är resurskrävande och därmed är urvalet av vilka rö-
relser som blir inspelade starkt begränsat. Därför är det svårt att använda 3D till 
komparativa analyser, men själva urvalsprocessen går att studera genom diskursa-
nalys. 
 

7. Dans som arkivmaterial 
I detta kapitel vill jag ta ett helhetsgrepp om danshandlingar. Här jämförs de olika 
handlingstyperna med varandra och jag tar upp sådant som forskarna sagt om dans 
som arkivmaterial i ett mer övergripande perspektiv.  

Evelina säger att alla handlingstyper är som pusselbitar som kan komplettera 
varandra, men att rörlig bild, dansnotation och 3D kan ‘stå mer på egna ben’ om 
man vill studera rörelsen. De andra handlingstyperna behöver mer komplettering 
om de ska kunna berätta något om rörelsen.201 Kyndel säger att alla källor är in-
tressanta beroende på vilket perspektiv forskaren har. Men att alla handlingstyper 
har sina begränsningar.202 Kyndel ser det överlag som att handlingstyperna kom-
pletterar varandra, att det krävs många olika handlingstyper i kombination för att 
få en bild av hur rörelsen såg ut.203 

Lage berättar om sin cirkusforskning och säger att något material är bättre än 
inget material alls, att cirkus har varit en ganska marginaliserad konstform och att 
det ofta inte finns något arkivmaterial, och oftast finns inget i offentliga arkiv. Det 
material som finns finns ofta hos privatpersoner. Hen säger att där finns en kanon-
fråga: vilket kulturarv ska arkiveras för eftervärlden och vad ska inte arkiveras? 
Och att cirkus har hamnat i skymundan, vilket gör det svårt att studera cirkus-
                                                
201 Intervju med Evelina 2015-02-12. 
202 Intervju med Evelina 2015-02-12. 
203 Intervju med Evelina 2015-02-12. 
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historia. Lage säger att vi påverkar den kanon som skrivs i framtiden, att vi kanske 
har en större uppgift än vad vi förstår.204 Kyndel säger att det material som arkive-
ras styr historieskrivningen, att det som inte finns i arkiven vet vi väldigt lite 
om.205 Bastian skriver om hur arkiv kan osynliggöra. Hon menar att västerländska 
arkiv är uppbyggda enligt en form där text är normen, och att där finns väldigt lite 
utrymme för icke textbaserade kulturer, som därmed osynliggörs.206 Kyndel vill 
hitta nytt material för att kunna bidra till en nyansering av historieskrivningen. 
Hen säger att forskaren måste kritiskt granska materialet som finns i arkivet: tänka 
på att det är någon som har valt ut det, att det inte är några självklara val som har 
gjorts. Det kan vara en individuell arkivarie, eller en tids åsikt som säger till ex-
empel att “det där var en bättre balett än det där” och därför har just den hamnat i 
arkivet.207 Hen säger att forskare inte alltid är intresserade av vilken som var ‘den 
bästa baletten’, det kan också vara intressant att ta reda på vad som var nytt, men 
som inte blev accepterat, och varför? “Arkivarien har en viktig roll, så är det abso-
lut.”208  

Lage säger att vad forskaren får ut av handlingstyperna beror väldigt mycket 
på vad forskaren har för syfte med sitt undersökande. Om forskaren studerar rö-
relse som har skett måste hen fråga sig vad syftet med detta är. Är forskaren ute 
efter att återskapa rörelsen? Om detta är fallet, i vilken utsträckning vill hen ‘åter-
skapa’ den och vad är förhoppningen inför ‘återskapandet’? I vilken grad vill man 
efterlikna det som var? Och vad är ‘det som var’? Det är definitivt inte alls möjligt 
att fullständigt återskapa rörelse, men Lage säger att vissa ändå har den intention-
en.209 En övergripande kommentar från Lage kring forskares användning av dans-
handlingar är att forskare lär sig att använda det material som finns och lär sig att 
se vilka möjligheter materialet har.210  

Frida säger att vi aldrig kan förstå en handling utifrån den kontext den blev till 
inom “Och jag kan inte heller förstå det totalt utifrån deras perspektiv. Jag lägger 
ju till min tids- min blick, min tolkning.”211 Hen säger också att “Ett arkiv kan ju 
aldrig vara en sanning i sig, den är ju ett perspektiv på (de ämnen arkivet behand-
lar, författarens anmärkning.)”212 Lion tar resonemanget ett steg längre och säger 
att danshistoria, och all historia, handlar om konstruktion snarare än rekonstrukt-
ion.213 Detta kan tolkas som att en rörelse aldrig går att upprepas ‘som den var’, 
den kan bara tolkas: konstrueras. Som Marcia B. Siegel skriver: “Dance exists at a 

                                                
204 Intervju med Lage 2015-02-27. 
205 Intervju med Kyndel 2015-02-02. 
206 Bastian, 2012, s. 124. 
207 Intervju med Kyndel 2015-02-02. 
208 Intervju med Kyndel 2015-02-02. 
209 Intervju med Lage 2015-02-27. 
210 Intervju med Lage 2015-02-27. 
211 Intervju med Frida 2015-02-18. 
212 Intervju med Frida 2015-02-18. 
213 Lion, 2000, s. 202. 
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perpetual vanishing point. At the moment of its creation it is gone… [it is] an 
event that disappears in the very act of materializing.”214 

Frida är inte säker på att det uppstår en kollision i och med att dans hamnar i 
arkiv som handlingar. Hen säger att det är ett sätt: “Det behöver inte vara något fel 
i det, men det är ju ett sätt att förhålla sig till dans, eller utifrån flera olika sätt att 
bevara.”215 Frida säger att “Om man skulle ta det lite längre, lite filosofiskt så tror 
jag att rörelse, danskonst, är kanske inte just något som ska ligga i arkiv och i det 
ligger också dess styrka. Att den är föränderlig och kan vara en konstart i samti-
den på ett mycket mer direkt sätt”.216 Lage säger också att det inte behöver vara en 
nackdel att dans inte kan arkiveras på samma sätt som annan konst. Hen säger att 
“det kanske är mer intressant att vi är konstant tvungna att återuppfinna” att det 
kan vara en fördel att vi konstant är tvungna att förhålla oss till vår sam- och då-
tid.217 Frida föreslår dans som dansas, i kroppen, som en handlingstyp.218 Detta 
förslag får mig att tänka på Bastian och hur hon ser festivaler som potentiella ar-
kiv, där festivalens element är handlingar, performativa handlingar som uttrycks 
med kroppen.219 Björkholms definition av immateriellt kulturarv är just något som 
ageras med kroppen.220 Även Institutet för språk och folkminnen påpekar att det är 
viktigt att immateriellt kulturarv bevaras genom praktiskt utövande.221 Det finns 
absolut en poäng i att inte försöka trycka ner immateriellt kulturarv i arkivboxar 
och istället låta det leva och andas i sin immateriella form. Men jag skulle föreslå 
att arkiven som väljer att satsa på handlingstypen dans i kroppen samtidigt satsar 
på materiella danshandlingar. För att kunna ta del av handlingstypen dans i krop-
pen måste användaren befinna sig i samma tid- rum som dansen sker i. Detta gör 
att tillgängligheten för användarna begränsas avsevärt. Många svenska arkiv som 
har danshandlingar befinner sig i Stockholm. Om dessa skulle satsa på handlings-
typen dans i kroppen skulle detta leda till en ökad Stockholmsfixering av kulturli-
vet, där endast de som har möjlighet att besöka arkivet på given tidpunkt kan ta 
del av handlingen. Detta skulle strida mot målsättningen att kultur ska vara till för 
alla. Arkiven skulle i detta scenario kunna tänkas lösa problemet med att till-
gänliggöra handlingen via internet. Men om dans i kroppen tillgänliggörs via in-
ternet handlar det troligen om handlingstypen rörlig bild och då är det inte längre 
immateriella handlingar som användaren tar del av. Enligt mig är det oundvikligt 
att bevara dans i form av materiella handlingstyper. Det må vara som ett komple-

                                                
214 Thomas, 2003, s. 121. Citerar: Marcia B. Siegel, At the vanishing point: A critic looks at dance, New York 
1968, s. 1. 
215 Intervju med Frida 2015-02-18. 
216 Intervju med Frida 2015-02-18. 
217 Intervju med Lage 2015-02-27. 
218 Intervju med Frida 2015-02-18. 
219 Bastian, 2012, s. 122. 
220 Björkholm, 2011, s. v. 
221 Institutet för språk och folkminnen, 2012, s. 11. 
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ment till handlingstypen dans i kroppen, men jag tror inte att vi kommer undan 
situationer där immateriellt kulturarv bevaras i materiell form.  

Lage berättade för mig efter intervjun, i ett mer informellt samtal, om Stock-
holms konstnärliga högskola och hur de enligt lag måste arkivera elevers cirkus- 
och dansexamensarbeten.222 Detta kan inte göras genom handlingstypen dans (eller 
rörelse) i kroppen. De är tvungna att arkivera examensarbeten i någon materiell 
form. Under intervjun påpekade Lage också att vi har ett ansvar för de generation-
er som kommer efter oss: att lämna saker som kan användas, att de som kommer 
efter oss kan vara intresserade av vad vi har gjort.223 Även för att uppfylla detta 
kriterium behöver vi materiella handlingar. Eller? Kan rörelse traderas genom 
kroppen, vidare till kommande generationer? Lage berättar att det i den tradition-
ella cirkusen var vanligt att ett cirkusnummer traderades vidare från föräldrar till 
barn. Även detta är en form av handling: den kroppsliga traderingen.224 En annan 
sorts immateriell handling som Lage stött på under sin forskning är muntligt åter-
berättande. Enligt Lage får forskaren som studerar cirkus ofta förlita sig till min-
nen som återges genom muntligt berättande. Det är inte så vanligt att folk sparar 
fysiskt material, eller så träffar cirkusforskaren sin informant på en plats där det är 
svårt att be informanten att ta med sig exempelvis fotografier. “Man är ganska 
beroende av muntligt återberättande”.225 Muntligt återberättande är även det en 
handling. Genom det kan forskaren få en idé om vilken estetik det har rört sig om, 
vilken typ av kostymer/er artisten/erna hade eller vilken typ av musik som spela-
des, hur rörelsen/föreställningen påverkade personen som berättar och något om 
sammanhanget. “Man kan se på vilket sätt en händelse satte spår i folks minne.”226 
Det går inte att få reda på sådant som hur rörelsen var uppbyggd eller hur den för-
höll sig till rummet, exempelvis “om det gick från höger eller vänster”.227 Det går 
inte att göra en rörelseanalys genom handlingstypen muntligt återberättande.228 

Dansarens minne skulle också kunna ses som en handlingstyp. Detta minne 
kan manifestera sig genom muntligt återberättande men även som dans i kroppen. 
Ett vanligt sätt att bevara dans har varit och är arbetet i studion där äldre dansare 
lär ut rörelser genom kroppsligt och muntligt traderande till den nya generationen. 
Detta kan ses till exempel i dokumentären Good swan, bad swan: Dancing Swan 
lake där Tamara Rojo lär ut en roll som hon är väl förtrogen med till den yngre 
dansaren Laurretta Summerscales. Rojo lyfter fram att det som traderas är stegen, 
men att varje dansare formar uttrycket och gör rollen till sin egen.229 Det är även 

                                                
222 Informellt samtal med Lage 2015-02-27. 
223 Intervju med Lage 2015-02-27. 
224 Intervju med Lage 2015-02-27. 
225 Intervju med Lage 2015-02-27. 
226 Intervju med Lage 2015-02-27. 
227 Intervju med Lage 2015-02-27. 
228 Intervju med Lage 2015-02-27. 
229 Good swan, bad swan: Dancing Swan lake, dokumentär av BBC, 2014. 
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detta Baker sökte fånga med sitt arkivprojekt då hon ville att själva koreografin 
skulle bevaras, men att varje dansare skulle få möjligheten att göra sin egen tolk-
ning av koreografin och ge dansen sitt eget uttryck.230 

Kyndel säger att dansforskare kan vara intresserade av många olika saker, 
men att rörelsen alltid finns med som ett intresseområde, det finns alltid där, “i 
botten”.231 Forskning om rörelse kan leda till andra saker, hur man beskriver och 
berättar om rörelse säger något om diskursen. Synen på människan, synen på ge-
nus, andra saker. Dansen ur ett större sammanhang.232 Men “att fånga själva rörel-
sen är svårt, helt enkelt.”233 Chaffee menar att det vi kan fånga är något ungefär-
ligt, “an approximation” och att “Providing an archive of dance related materials 
is a valiant attempt to preserve transience.”234 

 

                                                
230 Bowring och Lindgren, 2011. 
231 Intervju med Kyndel 2015-02-02. 
232 Intervju med Kyndel 2015-02-02. 
233 Intervju med Kyndel 2015-02-02. 
234 Chaffee, 2011, s. 129. 
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SLUTDISKUSSION 

 
I denna slutdiskussion är det läge att blicka tillbaka mot syftet och frågeställning-
arna som presenterades i inledningsavsnittet. Har syftet uppnåtts, om syftet med 
uppsatsen var att ta reda på vad som har hänt mellan dans och danshandling? Em-
piridelen uppnår syftet. Intervjuerna med dansforskarna har gett kunskap om vil-
ken slags representanter för dansen handlingarna är och semiotiken har gett verk-
tyg för analys och begrepp som hjälper till att förklara förhållandet som dansen 
och handlingen har. Hur är det med frågeställningarna ‘vad får forskare som stu-
derar rörelse som har skett ut av handlingarna?’ och ’hur kan handlingstyperna 
användas av dansforskare? Har dessa frågeställningar besvarats? Intervjuerna som 
är uppsatsens källmaterial besvarar tydligt dessa fråga eftersom intervjusubjekten 
är just dansforskare. Nedan följer en diskussion kring resultaten från studien. 

Även om teckningar har ett ikoniskt förhållande till dansen (ett liknelseförhål-
lande) så är det svårt att faktiskt ta reda på hur rörelsen såg ut eftersom teckningen 
är starkt färgad av tecknarens subjekt. Men det faktum att tecknarens subjekt fär-
gat handlingen så starkt gör den väl lämpad som material för diskursanalyser. 
Även dansnotation kan användas till diskursanalys. Det går inte att notera allt, ett 
urval har skett och detta urval kan berätta något om kontexten som notationen 
blev till inom. Notation kan också användas för rörelseanalys, eftersom den bryter 
ner rörelsen i beskrivande detaljer. Förhållandet mellan dans och notation är 
främst symboliskt. Den som tolkar notation måste lära sig vad notationens tecken 
betyder. Även recensioner har ett symboliskt förhållande till dansen, eftersom 
recensioner består av språk och språk har ett symboliskt förhållande till det det 
beskriver. Recensioner är oftast inget bra material för att försöka ta reda på hur en 
rörelse har sett ut, eftersom handlingen är starkt färgad av recensentens subjekt, 
men detta gör den istället väl lämpad för diskursanalys. Liksom teckningar defi-
nieras fotografier främst av ett ikoniskt förhållande till dansen, fotografiet liknar 
dansen. Men eftersom fotografier även har starkare indexikal (direkt) koppling till 
dansen än vad teckningar har gör detta fotografiet till en handling som berättar 
mer om hur rörelsen har sett ut. Dock så är fotografiet format av fotografens sub-
jekt, konventioner kring fotograferande och av en urvalsprocess. Dessa faktorer 
försvårar för den som är ute efter att ta reda på hur rörelsen har sett ut, men gör 
fotografiet lämpat för diskursanalys. Rörlig bild framhålls av flera forskare som 
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den handlingstyp de föredrar när de vill ta reda på hur en rörelse har sett ut. Likt 
fotografier definieras rörlig bild främst av ett ikoniskt och indexikalt förhållande 
till dansen (det liknar dansen och har en direkt koppling till det.) Men eftersom 
bilden är just rörlig, som dansen är, ger detta den rörliga bilden ett starkare iko-
niskt, liknelseförhållande, till dansen. Även motion capture har ett både starkt 
indexikalt och ikoniskt förhållande till dansen. 3D-figuren som inspelningen re-
sulterar i liknar dansaren och dansen. Att rörelsen spelas in med sensorer direkt 
från dansarens kropp gör den direkta kopplingen mellan dans och handling stark. 
3D-inspelningar är väl lämpade för rörelseanalyser på specifika dansares sätt att 
röra sig. 

När det kommer till forskarna reflekteras det forskarna inriktat sig på och den 
erfarenhet de har i uppsatsens empiridel. Till exempel så har Kyndel inte använt 
sig så mycket av teckningar i sin forskning, hen syns därför inte i kapitlet ’Teck-
ningar’. Istället har Kyndel använt sig mycket av recensioner i arbetet med sin 
avhandling, och därför syns hen mer i kapitlet ’Recensioner’. Efter att jag utfört 
intervjun med Kyndel insåg jag att när vi talade om motion capture, 3D-
inspelningar, så talade vi om olika saker. Jag insåg att jag borde ha förklarat tydli-
gare vad jag menade med 3D. Detta misstag rättade jag till nästa intervju men det 
är även en orsak till varför Kyndel inte syns i kapitlet ’3D (Motion capture)’. Eve-
lina är professor i dansvetenskap och har därmed lång erfarenhet av att studera 
dans. Hon har arbetat med och bekantat sig med många olika handlingstyper och 
därför syns hon även i samtliga kapitel i empiridelen. Intervjun med Frida var den 
tredje intervjun, och som jag skrev i kapitlet ’Källmaterial och metod’ så insåg jag 
efter den tredje intervjun att frågan jag ställde till informanterna kunde uppfattas 
som alltför snäv (Vilka för- och nackdelar ser du med följande handlingstyper?) 
Jag insåg att jag kunde ha poängterat att det inte behöver handla om för- och 
nackdelar som så, att den formuleringen bara finns till för att konkretisera frågan. 
Att intervjuns egentliga syfte var att ta reda på vilka förutsättningar forskare ser 
hos de olika handlingstyperna och hur forskaren känner att hen bör förhålla sig till 
handlingstyperna när hen studerar rörelse som har skett? Detta rättade jag till den 
fjärde intervjun, då jag istället formulerade frågan mer öppet. Dock så innebär det 
att Frida inte syns så mycket i empiridelen som hen kanske hade gjort om jag 
ställt frågan på ett annat sätt. Att ha med en informant som Lage i studien, en in-
formant som även specialiserat sig på cirkusforskning, gav studien bredd. Lage 
lyfte frågan om hur cirkus bevaras, detta breddar uppsatsens innehåll och lyfter 
den från ett mer traditionellt dansfokus.  

Något mer övergripande som studien kommer fram till är att ingen handling 
är dansen, lika lite som en karta över en stad är staden. Handlingar är konstrukt-
ioner och det finns urvalsmekanismer bakom alla. Forskarna måste ha, och har, 
kunskap om handlingstyperna. Forskaren måste förstå vilken slags frågor hen kan 
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ställa till materialet.235 Alla handlingar har sina förutsättningar. Det finns ingen 
handlingstyp som är ‘rätt’ eller ‘bättre’ än någon annan, vad som är en ‘bra’ hand-
lingstyp beror på vilket syfte forskaren har med sin studie. Även om flera forskare 
studerar rörelse som har skett så har de olika syften med sina studier. Någon 
kanske vill göra en rörelseanalys: då kan till exempel dansnotation vara att föredra 
framför teckningar. En annan kanske vill göra en diskursanalys och då kan teck-
ningar vara att föredra framför till exempel motion capture. Men det finns ändå 
inget klart facit över vilken typ av analys som går ihop med vilken handlingstyp. 
Vilken handlingstyp som passar för vilken studie beror på hur forskaren vinklar 
sin studie, vilka frågeställningarna är.  

Något som framstår klart och tydligt i studien är att handlingstyperna kom-
pletterar varandra. Om en forskare studerar dans som har skett så ger olika hand-
lingstyper olika aspekter av rörelsen. Från detta kan slutsatsen att dansarkiv bör 
satsa på pluralitet dras. Det finns ingen handlingstyp som är ‘bättre’ än någon an-
nan för dansforskare, utan de har som sagt olika förutsättningar och de komplette-
rar varandra. Därför bör dansarkiv erbjuda flera olika handlingstyper till sina an-
vändare. 

Minne färdas genom olika handlingstyper. Vi berättar, fotograferar, skriver 
och dansar, bland annat. Olika handlingstyper som minne färdas genom kan också 
kallas för medier. Det medium som ett minne färdas genom har vissa förutsätt-
ningar för hur det kan kommunicera minnet det bär på.236 Widholm studerade 
forskarens perspektiv på det han kallar ett substitut: mikrofilmad och digitaliserad 
dagspress som ett substitut för papperstidningar.237 Minnet som papperstidningen 
bär på har bytt medium, dess förutsättningar har förändrats då det mikrofilmats 
eller digitaliserats. Widholm kommer fram till att vissa analyser är svåra för fors-
kare att göra med en mikrofilmad eller digitaliserad version som källa. Till exem-
pel en analys av helhetsintrycket som en papperstidning ger är svårt eller omöjligt 
att komma åt med en mikrofilmad eller digitaliserad version. Sådant som hur 
pappret känns, hur sidorna förhåller sig till varandra, eller hur stor eller tjock tid-
ningen är rent fysiskt är svårare att få en känsla av när tidningen studeras på en 
skärm.238 Mina informanter ställs inför liknande problematik då de studerar rö-
relse som har skett. Jag menar att mina informanter har ännu mer erfarenhet av att 
studera och förhålla sig till det som Widholm kallar för substitut, detta för att 
forskare som studerar dans som redan har skett aldrig har något ‘original’ att an-
vända sig av. En rörelse som skett i tid- rum lämnar inget annat än ‘substitut’ efter 
sig. ‘Originalet’ går bara att studera i samma tid och rum där det sker, och även då 

                                                
235 Intervju med Evelina 2015-02-12 
236 Cronqvist, 2013, s. 126. 
237 Widholm, 2014. 
238 Widholm, 2014, s. 340. 
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får alla betraktare en egen uppfattning av det som sker. Det finns ingen unison, 
’rätt’ version av det som sker.  

Skillnaderna i ett mediums minnesbärande egenskaper blir särskilt tydliga när 
immateriellt kulturarv byter medium och går från praktiskt utövande till materiell 
handling. Monash country lines archive har samlat in berättelser från ursprungsbe-
folkningen i Australien. Berättelserna görs om till 3D-animationer som publiceras 
i ett digitalt arkiv på internet.239 Skillnaden mellan berättelsen och animationen är 
dock att berättelsen i sig är en immateriell handlingstyp medan animationen är 
materiell. Minnet har bytt medium och mycket av det som är utmärkande för im-
materiell kultur försvinner då det blir en materiell handling. Inte minst dess förän-
derlighet och kontakt med nuet. På samma sätt byter dansen medium då det beva-
ras genom de handlingstyper som tas upp i denna uppsats. Jag håller med forskar-
na om att alla handlingstyper har sina för- och nackdelar, men jag tror inte att lös-
ningen är att låta bli materiella handlingar då vi försöker bevara immateriellt kul-
turarv. Jag föreslår att vi satsar på både immateriella och materiella handlingar 
och låter dem komplettera varandra. Dans behöver utövas för att den ska kunna 
leva och andas, men den behöver även dokumenteras för att kommande generat-
ioner ska få se hur, vad och varför vi dansade. 

Ett annat område som uppsatsen belyser är frågor om vad som anses värt att 
bevara? De handlingar som diskuteras i denna uppsats är alla en produkt av en 
dokumentationsprocess, och all dokumentation innebär en urvalsprocess. Allting 
går inte att dokumentera, alltså måste ett val göras. Som jag lyfter fram i empiri-
delen så behöver handlingstypen teckningar någon som kan och vill teckna för att 
den ska kunna bli till, dansnotation kräver någon som har lärt sig notation, foto-
grafi kräver en kamera och någon som kan fotografera, och så vidare. Vilken dans 
eller vilken rörelse som har passerat urvalsprocessens nålsöga och blivit doku-
menterad berättar något om vad som har ansetts vara värt att bevara. En annan 
urvalsprocess sker då arkiven arbetar med informationsvärdering. Allting går inte 
att dokumentera och alla dokument går inte att bevara. Om urvalsprocessen kring 
vad som anses värt att dokumentera berättar något om hierarkier och kanon kan 
arkivens urvalsprocess berätta ännu mer. Redan arkivens storlek berättar något om 
vad som anses värt att bevara. Att Kungliga Operans arkiv är det största enskilda 
arkivet i Sverige på teaterområdet berättar något om vad som anses vara rörelse 
värd att bevara. Kungliga baletten, vars material bevaras i arkivet, är ett klassiskt 
balettkompani. Att det samtidigt inte finns något offentligt cirkusarkiv i Sverige 
berättar ännu mer. Detta vittnar om en diskurs som anser att klassisk balett är en 
finare eller bättre rörelse än cirkus och denna diskurs reflekteras även i arkiven 
som indirekt säger att balett är mer värt att bevara än cirkus. 

                                                
239 Monash magazine, oktober 2012 http://monash.edu.au/monashmag/articles/ancient-knowledge-given-life-
in-a-virtual-world.html#.UyA9ZF5m041 [2014-03-12.] 
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Vidare forskning skulle kunna ställa frågor som: hur är handlingarna organi-
serade i arkivet? Hur pass användarvänliga är serierna som handlingarna befinner 
sig i? Är det enkelt att komplettera olika handlingar med varandra för den som 
studerar dans? Ett förslag på vidare forskning är användarperspektiv i arkivens 
verklighet. Ett annat exempel på vidare forskning är studier över arkivens urvals-
mekanismer. Kyndel berättade att forskaren måste kritiskt granska materialet som 
finns i arkivet: tänka på att det är någon som har valt ut det, att det inte är några 
självklara val som har gjorts. Att det kan vara en individuell arkivarie, eller en tids 
åsikt som säger till exempel att “det där var en bättre balett än det där” och därför 
har just den hamnat i arkivet.240 Hen sade också att forskare inte alltid är intresse-
rade av vilken som var ‘den bästa baletten’, att det även kan vara intressant att ta 
reda på vad som var nytt, men som inte blev accepterat, och varför?241 Vidare 
forskning skulle till exempel kunna studera vilken slags rörelse som finns repre-
senterad hos arkiven. Lage påpekade att cirkus har hamnat i skymundan och att 
den sällan finns representerad i arkiv, och särskilt sällsam är den i offentliga ar-
kiv.242 Detta leder till frågor kring kanon och det ansvar vi har gentemot kom-
mande generationer som kan vara intresserade av det vi gjort.243 Ansvaret ligger i 
att fundera över vad som bevaras i arkiv och vilken uppfattning handlingarna kan 
ge av fenomenet som bevaras. Dessa frågor är särskilt aktuella att fundera över då 
det handlar om bevarande av något performativt som immateriellt kulturarv. När 
vi bevarar immateriellt kulturarv kan vi aldrig bevara ’originalet’, på samma sätt 
som Widholms studieobjekt dagspress går att bevara i original.244 När vi bevarar 
dans går dansen igenom flera urvalsprocesser innan det hamnar i arkivet. Det 
finns en urvalsprocess i vilken dans eller rörelse som blir dokumenterad, när den 
blir dokumenterad och hur. Och arkiven väljer bland de handlingar som blivit 
dokumenterade, väljer vilka dansdokument de ska bevara.  

Abbott, Jones och Ross skriver att det inte finns någon handlingstyp som är 
standard när det kommer till att arkivera performans, och som denna uppsats 
kommer fram till finns det ingen handlingstyp som är bättre än en annan.245 Till 
skillnad från Widholms studieobjekt dagspress, som går att bevara i sitt ur-
sprungsformat, så är performans i ständig rörelse och belyses bäst med hjälp av 
olika handlingstyper.246 Jag argumenterar för att en av handlingstyperna bör vara 
aktivt utövande, som handlingstypen dans i kroppen. Att immateriellt kulturarv 
även bör bevaras genom utövande framhålls av till exempel Björkholm, Unesco 

                                                
240 Intervju med Kyndel 2015-02-02. 
241 Intervju med Kyndel 2015-02-02. 
242 Intervju med Lage 2015-02-27. 
243 Intervju med Lage 2015-02-27. 
244 Widholm, 2014. 
245 Abbott, Jones och Ross, 2009, s. 166. 
246 Widholm, 2014. 
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och Bastian.247 Björkholm menar att immateriellt kulturarv är beroende av att 
människor använder sin kropp och att vidmakthållen tradition inte enbart kan ske 
genom att immateriellt kulturarv dokumenteras, det måste även utövas.248 Enligt 
Institutet för språk och folkminnen baseras Unescos konvention om tryggande av 
det immateriella kulturarvet på “ett levande bruk […] inriktat på utövande.”249 
Och Bastian argumenterar för karnevalen som ett levande arkiv, där performans 
och dokumentation sker simultant då karnevalens beståndsdelar som olika sånger 
och danser ses som handlingar.250 Ett annat förslag på vidare forskning är därmed 
studier av bevarande av immateriellt kulturarv. Denna studie har fokuserat på 
olika sätt som dans bevaras genom, och olika former som forskare kan finna dan-
sen i arkiv. Vidare forskning skulle kunna fokusera på andra former av immateri-
ellt kulturarv och fråga sig hur de bevaras? 

Att dansen konstant befinner sig i rörelse gör den svår att fånga och låsa i ett 
arkiv. Paradoxen ‘rörelse i ett arkiv’ är denna uppsats utgångspunkt. Men flera av 
mina informanter har framhållit att detta inte behöver ses som en nackdel. Dan-
sens konstanta rörelse kan även ses som dess styrka, att den konstant är förankrad 
i nuet och inte går att rekonstruera kan vara en fördel.251 Detta tror jag är en av 
orsakerna till varför människor fascineras av dans och varför många upplever att 
de känner sig som mest levande när de dansar. Kanske känner de sig som mest 
levande när de dansar på grund av dansens ostridbara koppling till tiden och 
rummet, nuet och därmed livet. 

Sammanfattning 
 
Ämnet för denna uppsats är dans som arkivmaterial. Teckningar, dansnotation, 
recensioner, fotografier, rörlig bild och motion capture studeras som handlingsty-
per som dans bevaras genom. Syftet är att ta reda på vad som har hänt mellan dans 
och danshandling. Vilken slags representanter av dansen är handlingarna? Vidare 
knyter studien an till ett användarperspektiv och en annan frågeställning lyder: 
vad får forskare som studerar rörelse som har skett ut av handlingarna? Hur kan 
handlingstyperna användas av dansforskare? 

Den teoretiska utgångspunkten är semiotik och jag använder mig av Fer-
dinand de Saussures begrepp signifie och signifiant för att orientera mig i skillna-
den mellan dansen som skett i tid- rum och danshandlingarna, som berättar om 

                                                
247 Björkholm, 2011, s. v, Institutet för språk och folkminnen, 2012, s. 7 och Bastian, 2012. 
248 Björkholm, 2011, s. v. 
249 Institutet för språk och folkminnen, 2012, s. 7. 
250 Bastian, 2012, s. 122. 
251 Intervju med Frida 2015-02-18 och intervju med Lage 2015-02-27. 
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dansen. Charles Sanders Peirce begrepp symbolisk, ikonisk och indexikal används 
för att beskriva vilket slags förhållande handlingen har till sin signifie, dansen. 

Metoden är kvalitativa intervjuer. Jag har intervjuat fyra dansvetenskapliga 
forskare och de inspelade intervjuerna är källan. Forskarna har kunskap om vilken 
slags representanter för dansen handlingarna är, eftersom de i sitt arbete studerar 
dans som har skett genom handlingar. Genom intervjuerna har jag även fått reda 
på vad forskare som studerar rörelse som har skett får ut av handlingarna och hur 
de kan använda dem. 

Forskare som studerar rörelse som har skett föredrar ofta rörlig bild som källa. 
Detta för att den rörliga bilden har ett ikoniskt förhållande (liknelseförhållande) 
till dansen och för att den, likt dansen, är rörlig. Dock så finns det ingen hand-
lingstyp som är en absolut återgivning av en rörelse som har skett, alla handlings-
typer har sina förutsättningar. Det finns inte heller en handlingstyp som kan anses 
vara bättre än en annan, vilken handlingstyp som är bättre skiftar beroende på 
forskarens syften. Handlingstyperna kompletterar varandra och många forskare 
vill använda sig av flera olika handlingstyper. Därför rekommenderas dansarkiv 
att satsa på pluralitet i handlingstyper som dans bevaras genom. 
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BILAGA 1 
 

 

Exempel på Benesh movement notation. Ett utdrag ur notationen för baletten Onegin av koreogra-
fen John Cranko. Den röda pilen pekar på hur rörelsen på fotografiet ser ut i notation. (Observera 
att pilen och fotografiet är en del av ett montage och inget som ingår i notationen.) På bilden: 
Minji Nam i rollen som Olga på Kungliga Operan år 2010. Notation av Agneta Stjernlöf Valcu 
och fotografi av Onna Daniel. 


