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Title 
Safeguarding Movement: A phenomenological study of dance and archive 
 
Abstract 
 
Master’s thesis 
 
Dance as an art form is strongly connected to the experience of movement. Dance is 
also connected to the experience that occur in the relation between the audience and 
the performers on stage. Therefore, information is based on subjective impressions. 
It’s something limited and framed in a certain time and space that arises, lives and 
dissolves in the body and in the now. To add the archival function in this context may 
create tension due to the notion of the archive as static and dead.  
       The thesis aims to examine the seemingly paradoxical relation between dance 
and archive, with the questions which methods is used to safeguard dance? Are these 
methods suitable for safeguarding dance? How can these methods develop?  
       Six deep interviews have been held, three of them with archivists dealing with 
dance material, and three of them with contemporary dancers and choreographers in 
order to understand the field from “both sides”. It explores preservation methods for 
dance as intangible cultural heritage with phenomenology and postmodern archival 
theory. By following the phenomenological ideas of Max van Manen, the thesis also 
examine a preservation method based on phenomenological interview. With support 
from the theories of Terry Cook and Wolfgang Ernst the thesis simultaneously opens 
up to new ideas of what an archive can be. 
       The conclusions I have made is that contemporary dance artists take on the 
archival concept can inspire traditional archive in developing their preservation 
methods. Another conclusion is that documenting subjective experience of dance can 
enrich the dance archive and deepen the understanding of dance.  
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INLEDNING 

Det är oroväckande hur djupt föreställningen gick in mig. Det fanns ingen 
distans mellan mig och det jag hade upplevt. Det gick så otroligt djupt in 
så att jag kände mig helt upplöst… upplöst i den bemärkelsen att det 
trängde sig genom lager av distans, vilja att förstå och kategorisera. Jag 
var så nära. När jag kom ut undrade jag vad vi just varit med om.1  

Dans är en konstform som är starkt förbundet med upplevelse, något som uppstår hos 
individen. Att titta på ett dansverk är en tidsbunden upplevelse som skapas mellan 
publik, dansare och koreograf. Relationen dem emellan är viktiga komponenter för en 
berörande föreställning. De subjektiva erfarenheterna som var och en bär med sig 
efter ett sådant intryck ter sig problematiskt i förhållande till arkiv. I dansarkiven i 
Sverige finns till största delen text och därefter videomaterial (Daniel 2015:9). 
Eftersom det är bevaringsformer som ligger långt ifrån den upplevda rörelsen och 
intrycket av dans uppstår funderingar kring om och hur bevarandet av dans som 
immateriellt kulturarv skulle kunna se annorlunda ut.  
 
Det som finns i arkiven är representationer av verkligheten. Arkivhandlingen, eller 
beviset som finns arkiverat har gått via en mellanhand (tolkning), och i de allra flesta 
fall omformats från händelse till textdokument. Det gäller även bevarandet av 
immateriellt kulturarv. Dans gör sig därför inte rättvis i traditionella arkiverande 
former, eftersom dans är rörelse som uppstår och försvinner i stunden. Det som ändå 
fångas och förs in i arkivet beskrivs av forskare som ett ”kvitto” eller ett ”fönster” 
(Jones, Abbot & Ross 2009:1-2) på något som hänt. Andra uttryck är en ”snapshot” 
eller ett ”recept” som behöver tolkas och återigen processas för att bli levande, och då 
blir det något helt nytt än det som ursprungligen arkiverades (Nilsson 2016:29). 
Arkivet och dansen blir likt ett motsatspar där ett möte mellan dansens flyktiga natur 
och arkivets låsta form kan tyckas omöjlig. Den nutida dansen och 
arkivinstitutionerna har inga tydliga kopplingar, och möjligen beror det på det 
paradoxala i att förena dem.  
 
Det är därför på många sätt komplicerat att sammanföra dans och arkiv, och det 
kanske inte är önskvärt att göra det heller. Men relationen mellan dans och arkiv bör 
ändå undersökas. Arkivsamlingar kan användas som inspiration till nya verk, skapa 
identitet och utgöra autentiska representationer av kulturhistoria. I utvecklingen av ett 
mer utåtriktat och nyanserat arkiv öppnas verksamheten upp för fler besökare, som 
sannolikt kräver mer av innehållet i arkivet. Arkivet bör ligga i framkant och utforska 
hur rollen som arkivarie kan uppdateras efter besökarnas önskemål. Den dans som 
fyller dansarkiven idag är först och främst folkdans, opera och balett (Daniel 2015). 
                                                   
1 Koreograf och performer Alma Söderberg beskriver en dansupplevelse. 
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Det är traditionella och klassiska dansstilar. Nutida och modern dans är snart historia, 
och kommer kräva bevaringsmetoder. Då är det viktigt att se till och förstå dansens 
kärnpunkter för att reflektera över hur den dokumenteras. Vari ligger kunskapen och 
förståelsen av rörelse? I ett programblad från en dansföreställning eller i en komplex 
minnesfunktion programmerad i kroppens celler? 
 
Arkivens roll för myndigheter har fortfarande en tydlig och viktigt roll som behållare 
av dokument och fungerar som bevis inom olika processer. Men när det gäller den 
utåtriktade verksamheten inom bevarandet av kulturarv och förmedling finns tydliga 
riktningar mot en mer öppen verksamhet och önskan om fler samarbeten med andra 
kulturinstitutioner2. Arkiv, bibliotek och museer är kunskapsorganisationer. Men 
vilken kunskap finns representerad, och vilken kunskap fattas i arkiven? Den 
multimediala värld som vi lever i idag erbjuder många sätt att representera kunskap 
på, inte bara genom text som de flesta arkivhandlingar består av. Forskningen börjar 
erkänna andra typer av kunskapsförmedling som till exempel genom bild, musik eller 
poesi. Olika media kan komplettera representationen inom ett och samma tema. 
(Frostling-Henningsson 2017:27). Därför kan text verka begränsande för vissa typer 
av arkivmaterial, särskilt det immateriella.  
 
Erfarenhet leder till kunskap. Den erfarenhet (i förlängningen kunskap) som finns i 
immateriella kulturyttringar som dans behöver upplevas och utföras för att förstås. 
”There is something in lived-in embodiment that no cold and objective scientist will 
ever comprehend” skriver Bruno Latour (2019:224). Det räcker inte med att se dans 
på film eller läsa om den. Därför är det viktigt att lyfta den kroppsliga förståelsen av 
rörelse som leder till kunskap. Om arkiven ska bistå med adekvat kunskap bör detta 
perspektiv lyftas in som en del av verksamheten.  
 
Under min studietid på masterprogrammet i ABM har jag funderat mycket kring det 
immateriella kulturarvet och hur det kan bevaras på sätt som ligger närmre ”den 
immateriella naturen”. Jag har också funderat på hur immateriellt kulturarv kan 
bevaras med ”immateriella bevaringsmetoder”, och hur de metoderna i så fall skulle 
kunna se ut och fungera. Med en bakgrund inom dans har jag särskilt 
uppmärksammat hur dans bevaras i arkiven. I den här uppsatsen frågar jag hur vi 
bättre kan förhålla oss till och bevara dans i arkiven så att så stor del av dess kunskap 
och förståelse finns för kommande generationer att ta del av.  

Syfte och frågeställningar 
Syfte med uppsatsen är att undersöka vilka metoder som kan användas för att bevara 
dans som immateriellt kulturarv. Jag kommer att lyfta frågor om arkivens roll och 
funktion när det gäller immateriellt kulturarv, men mitt huvudfokus ligger på syftet 
att vara metodutvecklande. Många forskare inom området dans och arkiv kommer till 
slutsatsen att den traditionella funktionen av arkivbegreppet inte gynnar dans som 
immateriellt kulturarv (von Rosen 2019:18). Men det finns bara vaga ansatser om hur 
det konkret skulle kunna se ut istället (Nilsson 2016, Jones, Abbot & Ross 2009, Oke 

                                                   
2 Samtal med enhetschefen för publika verksamheten, Malmö Stadsarkiv 2018-11-15 
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2017). Av den anledningen vill jag gå ett steg längre och resonera kring möjliga 
metoder.  
 
Dans och arkiv kan ses som ett motsatspar där dans är den immateriella levande 
processen och arkiv den frysta slutprodukten eller representationen av en händelse. 
En fundering som uppstår i och med deras motsatsförhållandet är om det önskvärt att 
dans överhuvudtaget ska bevaras i arkiv. En annan fråga är huruvida arkivets struktur 
kan omforma sig för att bättre anpassa sig till dansens natur.  
 
Det är alltså fråga om att antingen ge upp den komplexa relationen dem emellan, eller 
undersöka nya eller andra metoder för bevarande. De formulerade forskningsfrågorna 
för uppsatsen är därmed Vilka metoder används för att bevara dans idag? Och Hur 
lämpar sig dessa metoder för dans? Samt Hur kan dessa metoder utvecklas? 
 
På sätt och viss finns redan olika former av immateriella bevaringsmetoder i 
skepnader av tradition och utbildning, mer eller mindre outtalat. Det kan också tänkas 
finnas fenomen i samhället som fungerar arkiverande som till exempel kurser, 
workshops, interaktiva utställningar, performance och liknande event. Som en del av 
forskningsfrågorna vill jag därför lyfta eventuella fenomen och (därmed) metoder i 
kulturen som kan definieras som immateriell arkivering och bevarande. 
 
Arkivverksamheten ställer sig förhållandevis frågande till nya metoder för bevarande 
av dans, samtidigt som dansare har liten koll på den faktiska arkivverksamheten.3 Det 
finns alltså inga självklara kopplingar mellan den nutida dansen och 
arkivinstitutionerna. Därför väljer jag att samla in empirisk material från båda 
perspektiv. På det sättet omfamnas temat för uppsatsen i sin helhet, och utifrån det 
baseras analysen på. Helheten kan alltid göras ännu mer omfattande. Ett möjligt 
tredje, fjärde och femte perspektiv skulle vara att väva in behovet hos arkivbesökare, 
dansforskare och människor som besöker dansteatrar eller utövar dans på amatörnivå. 
Men inom ramen för en masteruppsats och det metodutvecklande fokus med 
fenomenologiska perspektiv jag anlagt anser jag att de professionella dansarnas och 
arkivariernas synvinklar i första hand bör prioriteras. 
 
Nutida dans och arkiv har alltså inte många gemensamma nämnare. Ändå och på 
grund av detta har jag valt att fokusera på den nutida dansens relation till arkiv. Inom 
den nutida dansen finns en ”arkivtrend” i betydelsen av bevarande, minne, överföring 
och återskapande (reenactments) av egna eller andra koreografers verk (Lepecki 
2010, Elswit 2017:180). Dansare och koreografer är väl medvetna om det 
immateriella värdet i sin konstform och den icke-verbala kunskap de besitter. Därför 
finns många idéer och utforskande processer kring hur de kan föra den kunskapen 
vidare utan att förlora kärnan i deras arbete (Löfblad 2017:58). Dessa idéer kan sättas 
i relation till det som arkivverksamheterna faktiskt har som uppdrag att samla in och 
dokumentera, och arkivariers syn på dans och arkiverande. Dansen är liksom allt 
annat potentiella forskningsobjekt i framtiden. Av den anledningen är det relevant att 
finna metoder som ger dagens danskonst en rättvis bild. Möjliga tillvägagångssätt är 
att låta sig inspireras av danskonstnärers tankar om arkiv och arkiverande. 

                                                   
3 Samtliga informanter för uppsatsen har uttryckt detta. 
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Jag har alltså valt att ställa nutida dans i relation till arkiv av två anledningar. Dels för 
att föra ett resonemang kring huruvida dans överhuvudtaget ska arkiveras. Dels för att 
undersöka hur idéerna om arkiv som finns i danskretsar kan vara värdefulla för arkiv i 
relation till immateriellt kulturarv. 
 

Centrala begrepp  
De flesta begrepp som jag använder i uppsatsen definieras löpande i texten. Hur jag 
använder orden dans och rörelse beskrivs nedan, liksom begreppet immateriellt 
kulturarv. 
 
När jag i uppsatsen använder ordet dans avser jag rörelser som betraktas och upplevs 
som dans i vilket syfte det än är. Med rörelse syftar jag till att bredda betydelsen och 
inkludera andra områden. Dans i arkiv handlar i förlängningen om bevarandet av 
rörelse och kan därför appliceras på all immateriell kultur som är förknippad med 
kropp och kroppslig rörelse. Hantverksyrken och andra tekniker där kunskapen är 
starkt förknippad med en kroppslig erfarenhet är exempel. Tanken är att slutsatserna 
för uppsatsen också ska kunna appliceras på och gynna kunskap och förståelse av 
annan immateriell kultur. 
 
Dans faller in under begreppet immateriellt kulturarv. Begreppet Intangible cultural 
heritage, eller immateriellt kulturarv, började användas i slutet på 1900-talet, ”för att 
beskriva samhällets förmåga, vilja och praktiker för att bevara och använda 
företeelser ur det förflutna” (Jönsson 2017:1). Flera politiska satsningar utfördes i 
Sverige och Europa under den tiden, som undersökte vad som ska ingå i kategorin 
kulturarv och hur det kunde gynna samhället (ibid).  
 
Etnologen Mats Nilsson skiljer på arv och tradition och menar att kulturarv är när 
tradition nått politisk nivå. Nilssons tolkning av begreppet kulturarv är ”att fånga in 
traditionen i en formell form, att låsa fast traditioner som objekt istället för att se dem 
som levande processer (Nilsson 2016:34). Nilsson  problematiserar på så vis 
begreppet i linje med den brittiske sociologen Anthony Giddens, som menar att 
traditionens själva livsnerv försvinner när kulturarv som skyddas har frånkopplats sitt 
samband med den vardagliga erfarenheten (Giddens 2010:55). 
 
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. Unescos konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet kom till 
för att det immateriella skulle få samma skyddsstatus som det materiella kulturarvet. 
De länder som skriver under konventionen åtar sig att trygga tillvaratagandet av det 
immateriella kulturarvet, detta bland annat genom att upprätta förteckningar och 
register och arbeta fram en generell politik om bevarandet. Regeringen har gett  
ansvaret för att bevara det immateriella kulturarvet till sex myndigheter, däribland 
Riksarkivet och Riksantikvarieämbetet. Institutet för språk och folkminnen har ansvar 
att redovisa och bedöma hur arbetet går med tillämpningen av Unescos konvention, 
och även hur arbetet kan utvecklas (Institutet för språk och folkminnen 2010). 
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Disposition 
Innan jag dyker ner i kärnfrågorna för uppsatsen följer härmed kapitlet Bakgrund, 
som inledningsvis beskriver arkivets utveckling i postmodern anda. Här definieras 
också ett par centrala begrepp. I andra delen, Insamling och dokumentation, ges ett 
historiskt perspektiv till dansdokumentation. Därefter redovisas och diskuteras ett 
Forskningsläge, som ger kontexten i vilken uppsatsämnet rör sig inom. Förutom 
tidigare forskning ges exempel på bevaringsmetoder utanför arkivet under rubriken 
Museernas roll. I nästa kapitel, Teoretiska perspektiv, ges en genomgång av 
fenomenologisk teori som uppsatsen genomsyras av. Metod följer därpå, ett kapitel 
där jag beskriver och motiverar de avgränsningar och fenomenologiska metoder som 
används i uppsatsens empiriska del.  
 
Därefter följer Resultat och analys. Inledningsvis fördjupar jag mig i idén om 
Kroppen som arkiv. Som del av det presenteras en fallstudie som gjorts på 
dansprojektet Future Memory, med syfte att studera hur ett immateriellt arv kan 
förmedlas på andra sätt än genom det traditionella arkivets logik. Därefter skriver jag 
om dansens Process och dess relation till arkivet. Arkivinstitutionernas arbete med 
Tillgängliggörande och förmedling analyseras sedan och diskuteras som en metod för 
bevarande av immateriellt kulturarv. Dokumentation av dans följer därpå och som del 
av det nås huvudtemat för uppsatsen och dess diskussion om Subjektivitet och inre 
upplevelse, och huruvida dessa är en viktig del av arkiv. I en Avslutande diskussion 
sammanfattas slutsatserna för uppsatsen. 

Bakgrund 

Arkivet i utveckling – postmodernistisk arkivteori  
Eftersom jag på sätt och vis vill ifrågasätta, eller vidga arkivbegreppet, vill jag lyfta 
en samtida arkivuppfattning som delvis innebär nya sätt att tänka kring arkiv. 
Postmodernistiska teorier som bland andra Terry Cook fört in i arkivteorin är 
användbara för att berättiga studien för min uppsats. Cook öppnar upp för nya 
betydelser av arkiv med fokus på process, dynamik och kontext (2001), vilket gynnar 
de ingångar jag har till dansarkiv.  
 
Det har skrivits och talats om att arkiven och dess verksamhet genomgår ett fjärde 
paradigmskifte, där arkiven numer sträcker ut en hand till samhället och ingår i fler 
samarbeten, där arkivarier även kan ses i nya roller som coacher och projektledare 
(2013:114). Cook beskriver i artikeln Evidence, memory, identity, and community: 
four shifting archival paradigms fyra huvudsakliga funktioner i arkivens utveckling, 
som han kallar fyra olika paradigmskiften. Det sista som vi står inför i nuläget är 
samhället (community).  

Archivists thus have the exciting prospect of being able to document 
human and societal experience with a richness and relevance never before 
attainable, and with it the opportunity to blend our past foci on evidence, 
memory, and identity into a more holistic and vibrant “total archive” 
(Cook 2013:113). 
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Holistic, vibrant och “total archive” är ord som för utvecklingen mot en aktivare 
arkivverksamhet, mer intakt med samhällsutvecklingen. Detta bidrar till ett 
deltagarperspektiv som också är en del av samhället idag (von Rosen 2019:19). Det är 
ett fundamentalt skifte där arkiv inte bara handlar om bevarande, beskrivning och 
tillhandahållande av dokument som bevismaterial, som vi traditionellt sett och som de 
tre andra paradigmen grundat sig i (Cook 2013:113).  
 
Det traditionella arkivet hänvisas till med jämna mellanrum i uppsatsen. Då är det 
arkivet och dess ursprungliga funktioner jag syftar till, som att ordna, förteckna, 
bevara och tillhandahålla arkivmaterial. Det är också föreställningen av arkivarien 
som inte gör mycket ljud av sig och arbetar isolerad med pappershandlingar. Den 
bilden kan sättas i kontrast till arkivariens nya roller som innebär utåtriktad och 
samarbetsbaserad verksamhet, där arkivet har ett starkt demokratiskt värde; alla har 
rätt att ta del av och forma arkivet.     
 
Med samhällsutveckling syftas främst till den digitala utvecklingen och hur 
information strömmar, skapas och delas digitalt mellan enheter. En arkivhandling i 
detta sammanhang  som traditionellt varit fixerad i endast ett medium är nu utspridd 
på flera separata lagringsenheter, och kanske till och med olika mjukvaruprogram. En 
handling förvandlas alltså från att vara ett fysiskt objekt till att bli ett konceptuellt 
dataobjekt, aktivt och åtkomstbart på flera olika plan (Cook 2001:22). Handlingarna 
har i och med detta möjlighet att ingå i det holistiska synsättet, där arkivet inte längre 
är en slutdestination för handlingar utan en aktiv del under hela processen; från 
handlingens uppkomst till slutförvarning (Klareld & Gidlund 2018). 
 
Inom myndighetsarkiv kallas detta helhetsgrepp för verksamhetsbaserad 
arkivredovisning eller  processbaserad arkivredovisning. Just nu sker en övergång 
från allmänna arkivschemat till den processbaserade arkivredovisningen, för att få 
helhetsbilden över handlingens olika status, och för att anpassa arkivhanteringen efter 
varje enskild verksamhet. Denna omstrukturering är en stor del av arkivets utveckling 
och i grunden en anpassning till nya omständigheter (Riksarkivet). 
 
Det är tydligt att arkivbegreppet förändras i takt med de nya tekniska 
förutsättningarna som hela tiden uppstår i vår samtid. Wolfgang Ernst är en tysk 
historiker och medieteoretiker som reflekterar över arkivet ur ett mediearkeologiskt 
perspektiv. Ernst menar liksom Cook att medium som text, foto och filminspelningar 
som tidigare varit statiska går i en digital era in i ett nytt tillstånd av permanent 
överföring i och med att information ständigt uppdateras, omformas och förmedlas 
(Ernst 2013:23). 
 
Konsekvenserna av detta är många. Ernst förutspår att arkivet som ursprunglig 
funktion kommer försvinna och ersättas av internet. De gamla arkivlokalerna blir i sig 
en del av det kulturella minnet som man besöker för nostalgins skull. Det nya arkivet 
krymper i rummets dimension för att expandera i tidens, med fildelningsnätverk ”som 
sinnebilden för framtidens överföringsnätverk” (Götselius i Ernst 2008:15). Samtidigt 
som arkivet utplånas som klassiskt lagringsminne slås arkiv, bibliotek och museum 
ihop under begreppet information och går mot en mediekultur som bygger på 
permanent överföring (Ernst 2013:23). 
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Med dessa ganska drastiska föraningar syftar Ernst till att arkivets epok är slut, och 
därför är det viktigt att utreda arkivets ursprung och väsen. Vad innebär ett arkiv, vad 
står det för, vad betyder arkivet? Att genom enorma databaser låta information ge 
skriftlig röst åt det förflutna och därigenom användas i en värld som återstår att 
skapas, är ett av Ernsts svar på frågorna. Det traditionella arkivets epok må vara slut, 
men vi kommer alltid behöva arkivet. Om Ernst menar att arkivet håller på att dö ut, 
kontrar Cook med att det finns utvecklingsmöjligheter för arkivarien att inta flera 
olika roller i nya sammanhang som är av en utåtriktad karaktär. “We archivists may 
find a new identity that reconciles our twin missions of evidence and memory” 
(2013:117), istället för att stanna i rollen som traditionellt setts som stängd och 
isolerad.  
 
Genom de fyra olika paradigmskiftena som Cook kallar dem (som inte ska ses som en 
polariserad övergång, utan som överlappande föreställningsvärldar) har en arkivaries 
identitet förändrats och utvecklats. I en postmodern era ser Cook en möjlighet att 
öppna upp för en bredare diskussion om arkivariens roll och låta den transformeras 
och anpassas till den digitala miljön (2013).  
 
En del av den postmodernistiska arkivteorin går ut på att ifrågasätta representationen i 
arkivet, precis som postmodernism i stort går ut på att ifrågasätta det positivistiska 
tänkandet. I och med det kan arkivarier se självreflexivt på sina bestånd, och fråga sig 
vilka minnen som representerar en nation eller en kultur, men kanske främst vilka 
som lämnats ute. Arkiv har ”mycket mindre att göra med hågkomst och bevarande än 
med nödvändigheten att kasta, radera och rensa ut” (2013:13) skriver Thomas 
Götselius i förordet till Ernsts essä. Varje arkiv definieras därför av det som inte ryms 
i två bemärkelser; dels det som gallrats bort, och kanske främst det som aldrig ens 
nått arkivet. I Ernst perspektiv får arkivet en ganska krass funktion, som egentligen 
inte representerar en kultur eller ett minne, utan är vigt åt ”datalagringens rent 
tekniska praktik” (ibid:13).  
 
Historieskrivning grundad på arkivmaterial blir därför något problematisk. Historiker 
som baserar sin forskning på arkivmaterial gör en felläsning på något som är knutet 
och baserat på ett givet lagringssystem, och inte en adekvat återgivning av en 
verklighet. Hur detta är kopplat till dansmaterial i arkiven återkommer jag till senare i 
uppsatsen. Både Ernst och Cook är överens om att arkivet bör transformeras för att 
blomma i vår digitala tidsålder, vilket det till viss del redan gör, åtminstone enligt 
Cook (2001). Arkivverksamheten har redan gått in i ett fjärde paradigmskifte och 
anpassar organisationerna mer och mer efter nya omständigheter, såsom satsningar på 
utåtriktad verksamhet. En utbredd deltagarkultur påverkar också arkivens verksamhet, 
liksom aktivistiska roller intas av arkivarier (von Rosen 2019:8).  

Insamling och dokumentation 
De offentliga arkiv- och museiinstitutionerna jag intervjuat arbetar inte alls eller 
väldigt lite med insamling av nutida dans. Dansmuseet i Stockholm har sedan 1980-
talet fram till 2012 gjort egna videodokumentationer av svenska koreografers verk 
utanför de fasta institutionerna. De tar fortfarande emot videodokumentationer, 
pressklipp och program med fokus på svenska dansare och koreografer för framtida 
forskning, men det är inget de aktivt kommunicerar utöver en kort notis på hemsidan. 
Ett fåtal koreografer lämnar in sina verk i form av videodokumentationer varje år, det 
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är alltså inget större flöde in.4 
  
Scenkonstmuseet och Svenskt visarkiv (härefter även kallat visarkivet) som båda 
ingår i myndigheten Musikverket, arbetar inte med insamling. Forskningsprojekt 
drivna av forskningsarkivarier på Musikverket kan innefatta insamling, men rör sig då 
mest inom folklig dans, som tillexempel den senaste projektet om Queerdans 
(Musikverket). På Folklivsarkivet i Lund fungerar det på samma sätt, insamling sker i 
de flesta fall samband med forskning. Både på Folklivsarkivet i Lund och på Svenskt 
visarkiv i Stockholm finns en hel del videomaterial av dans, men då huvudsakligen 
folkdans.  
 
Dansforskning är till skillnad från musikforskning en väldigt liten verksamhet i 
Sverige. Men det finns forskning  och betydelsefulla insatser som gjorts för att bevara 
dansen, och då med tyngdpunkten på svensk folkdans. Mats Nilssons rapport 
Dokument dansar inte – om dans arkivering, tradition och kulturarv redogör för 
dokumentationen för svensk folkdans genom tiderna. Även intervjuer med arkivarier 
ger en bakgrundsbild av dansdokumentation genom tiderna.5 
 
Folklivsforskaren Ernst Klein är en av pionjärerna inom dansdokumentation, och 
hans arbete kan ses som en startpunkt för insamlingen av dans i Sverige. Klein tyckte 
filmkameran var ett utmärkt redskap för dansdokumentation och började filma dans 
redan på 1920-talet och ansåg att det var viktigt att filma för att rörelserna, kroppens 
hållning, uttryck och stil kunde bäst fångas med film (Nilsson 2016:45).  
 
Henry Sjöberg var en folkdansare och pedagog och utöver det amatörforskare inom 
folkdans. Han gav dansdokumentation nytt liv och fortsatte Kleins 
dokumentationsarbete i samband med 1970-talets folkmusikvåg. Gemensamt för 
Klein och Sjöberg var att de ville skilja på folklig dans och folkdans6, samt att 
dokumentera med film var viktigt för dansens betydelse och forskning (ibid). Sjöberg 
tog också upp arbetet med att söka den svenska folkdansens ursprungliga rötter 
bortom balettkoreografiers tolkning av allmogedansen i slutet av 1800-talet. Sjöberg 
kom att påverka vad vi idag kallar folkdans, och han lyfte fram betydelsen av 
upplevelsen. Han undervisade och forskade i folkdans, och utgångspunkten för 
honom var inte beskrivningen av dans i första hand, utan kroppens upplevelse av 
dansen (ibid). Börje Wallin var liksom Henry Sjöberg, amatörforskare och gjorde 
liknande dokumentationsinsatser i Skåne. De hade samma förhållningssätt kring 
synen på dans; att varje kropp och individ tolkar stegen i en dans på sitt eget sätt. 
Därför skrev de inte ner exakta beskrivningar steg för steg, utan ansåg att dansen 
lever vidare via kroppslig överföring i själva dansandet vid spelmansstämmor och 
liknande.   
 

                                                   
4 Mailkontakt med museipedagog och programansvarig på Dansmuseet 2019-03-27. 
5 På Folklivsarkivet i Lund respektive forskningsarkivarie på Svenskt visarkiv i Stockholm. 
6 Folkdans avser de komponerade danser som folkdanslag dansar för uppvisning, medan folklig dans är äldre 
danser som traditionellt dansats (och ofta fortfarande dansas) folkligt till folkmusik, t ex polska (Intervju 
Forskningsarkivarie Svenskt visarkiv).  
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Sjöberg upprättade 1965 ett arkiv i samarbete med Musikhistoriska museet i 
Stockholm som fick namnet Arkivet för folklig dans. Arkivets uttalade syfte var att 
utforska den folkliga dansen och sprida resultaten till intresserade. Sjöberg ville också 
göra danserna rättvisa, och återge dem dess folkliga karaktär, samt motarbeta 
folkdanslagens stela danssätt och historiska mytbildningar. Men det var också en bas 
för hans undervisning. Sjöbergs personlighet och sociala begåvning drog besökare till 
arkivet (Nilsson 2016:21-22). Att träffa Henry Sjöberg där och dansa med honom var 
anledningen till att man besökte arkivet på Musikhistoriska museet i Stockholm. Det 
var också ett medel för att nå nya generationer dansare (ibid). 

Forskningsläge 
Forskning är inhämtad från arkivvetenskapligt, dansvetenskapligt och etnologiskt fält. 
Uppsatsen rör sig mellan tre olika discipliner vilket är en förutsättning för uppsatsens 
syfte. De olika disciplinerna kan ge näring åt varann och vara ett underlag för att hitta 
nya metoder för bevarande av dans. Den gemensamma nämnaren mellan de olika 
fälten är de fenomenologiska dragen som finns i majoriteten av den inhämtade 
forskningen. Undersökningen rör sig i en svensk kontext, men viss forskning kommer 
från internationella forskare, filosofer och teoretiker.  
 
Dans är en relativt smal konstform och har förts vidare oralt och via pedagogisk 
verksamhet. Därför är ”dansvärlden” med utövare och forskare relativt liten, och 
nedärvda traditioner, idéer och tankar om dans finns inte dokumenterat i någon vidare 
stor utsträckning. Det skriver Julia Hudson från Roehampton University i artikeln 
Access and collective memory in online dance archives (2012:297). Som titeln syftar 
på skriver Hudson om potentialen i digitala dansarkiv och landar i att åtkomst till ett 
varierat innehåll är viktigare än noggrannhet, vad gäller exempelvis metadata i 
arkivering av dans.  
 
Hudson har alltså tittat på det dansmaterial som finns och skapas i videoform. Att titta 
på befintligt material har också Onna Daniel gjort i en arkivvetenskaplig 
masteruppats på Uppsala Universitet under titeln Dans som arkivmaterial: En 
semiotisk studie av danshandlingar (2015). Daniel fokuserar sin undersökning på hur 
det dansmaterial som finns i arkivet förhåller sig till dansen och huruvida 
handlingarna representerar dansen. Daniel utgår från handlingstyper som teckningar, 
dansnotation, recensioner, fotografier, rörlig bild och motion capture7. Ur ett 
användarperspektiv analyserade Daniel också hur forskare använder sig av 
dansrelaterat arkivmaterial. Resultatet visade att forskare föredrar rörlig bild eftersom 
den likt dansen är rörlig. Men ingen handlingstyp är en absolut återgivning, och 
forskare ser gärna att det finns många olika handlingstyper som kan komplettera 
varann. Slutsatsen blir då att satsa på pluralitet i handlingsformer för att täcka 
kunskapen om dans från flera olika håll (Daniel 2015:61).  

                                                   
7 Datateknik för att spela in och lagra rörelse. 
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Fenomenologiska aspekter på dansarkiv 
Mångfald, pluralitet och kompletterande material verkar vara gemensamma slutsatser 
för forskare som undersökt dansmaterial i arkiven. Hur det kompletterande materialet 
ska se ut och baseras på rör sig kring idéer om subjektivitet och upplevelse. Den 
Londonbaserade arkivarien Arike Oke lyfter i artikeln Keeping time in dance 
archives: moving towards the phenomenological archive space, ett fenomenologiskt 
synsätt på dansarkiv för att fylla i några av tomrummen för bevarandet av dans. 
Upplevelsen av den egna kroppen är subjektiv, därmed kan man säga att rörelse är 
subjektiv. I ett dansfenomenologiskt perspektiv kan därför hävdas att en adekvat 
beskrivning av dans måste vara nära sammankopplat till hur dansen upplevs 
(2017:197).  
 
En stor del av dansen förstås genom att dokumentera upplevelsen av den, oavsett om 
det är utifrån betraktarens eller dansutöverens perspektiv. Den fysiska rörelsen 
inkodad i en dansares kropp, och publikens minne av en föreställning kan vara av lika 
stort värde som ett filmat eller fotograferat dokument. Med det menar Oke att man 
ska ta hänsyn till flera faktorer vid insamling av dans som den konstnärliga processen 
och upplevelsen hos dansare och betraktare. Detta för att skapa en större överblick att 
förvara i arkiven (Oke 2017). Att föra in subjektivitet i arkivet är på sätt och viss vad 
Okes resonemang i förlängningen handlar om. 
 
Sarah Jones, Daisy Abbott och Seamus Ross gör i artikeln Redefining the performing 
arts archive paralleller som liknar Okes idéer om att bredda typen av material i 
dansarkivet, och lyfta in dans som process i större utsträckning. Arkivmaterial av 
(dans)performance har olika syften menar de. Ett av dem är det faktiska, det vill säga 
när och var ett dansverk ägt rum. Ett annat är att fånga en föreställning så att andra 
kan förstå och uppleva den. För att uppfylla det senare syftet uppstår en konflikt 
mellan levande processer och arkivet som traditionellt bevarar slutprodukter i 
materiell form.  

The temporal nature of performance causes tension: the fear of loss leads 
to an urgent desire to counter this through documenting, while the loss 
inherent in this process leaves many dissatisfied with the outcome. (Jones, 
Abbot & Ross 2009:5) 

Det är inte representativt att tvinga in performance i en traditionell form av 
arkivering. För att inte misslyckas med dansdokumentation bör arkiven alltså vidga 
sina sätt att se på bevarandet av performativa konstformer. Många danskonstnärer 
använder arkivet som en källa till inspiration för nya verk, därför borde dansmaterial 
vara mer kreativt och experimentellt till sin natur menar Jones, Abbot och Ross. 

Can we provide a fair and reliable version of the past through the records 
we create and select for posterity, when so much of human experience is 
inherently interactive, experiential and performative? (ibid 2009:3). 

Metoder som uppmuntrar arkivhandlingar att utvecklas och utmanas att vara 
performativa i sig själva och som ständigt mynnar ut i nya tolkningar är därför något 
de förespråkar (2009:5).  
 
Det fenomenologiska perspektivet som Oke betonar lyfter även Jonas Frykman och 
Mats Nilsson, professor respektive docent i etnologi. Mats Nilsson menar i artikeln 
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Dokument dansar inte att dansen dör när den överförs till arkivet och har i sin 
forskning tittat på svensk folkdans. Dans går inte att arkivera, men arkivmaterial 
rörande dans är ändå viktiga komplement till dansen, menar Nilsson. Att bevara 
dansandet istället för dansen är ett förslag i Nilssons slutsats, ”att skapa 
utrymme/plats/rymd för att dansa och inte bara platser att förvara dans på” (2016:65).  
Både Nilsson och Frykman återkommer till kunskapen som genereras av den 
kroppsliga upplevelsen/erfarenheten som något centralt och problematiserar dess 
frånvaro i arkiven.  

Arkivering är ett sätt att över tid överföra kunskap om dans, dansande och 
dansmusik till nya grupper och individer. Men det är inte en kunskap i 
dans som stoppas in i arkiven och dokumenten. Vad som kommer ut av 
detta arkivmaterial långt senare är inte detsamma som stoppades in 
eftersom tolkningen görs när dansen dansas – en ”kroppens tolkning” som 
skiljer sig från andra typer av tolkning som sker på ett 
intellektuellt/kognitivt plan när vi läser eller tittar på dokumenten 
(Nilsson 2016:32). 

Dans är en färskvara som blir till i kroppen. Att plocka fram dansrelaterat material 
från arkivet och låta kroppen tolka det är att ”tidgöra” ett kulturellt uttryck, liksom att 
arkivera det är att ”avtida” det, som Nilsson kallar det (2016:29). Dans är en 
performativ process knutet till tid. Att arkivera dans är att göra en produkt av det, och 
när materialet tolkas på nytt är det på sätt och viss också något helt nytt (ibid). 
 
Kunskapen om dans är det som Frykman skulle kalla för tyst kunskap. I boken 
Berörd – Plats, kropp och ting i fenomenologisk kulturanalys låter Frykman de 
fenomenologiska idéerna genomsyra sin forskning. En stor del av kulturen är dold 
och kommer aldrig nå arkiven på grund av sin tysta kunskap skriver han. Med tyst 
kunskap menar Frykman den kunskap som sitter i kroppen, den som är svår att 
tradera på andra sätt än från kropp till kropp. I den kategorin kan alla sysslor som 
utförs med kroppen räknas in, som exempelvis hantverksyrken. Kunskapen som 
ligger i att fälla ett träd, så att det faller som planerat, och hur man mjölkar en ko med 
ett grepp så att mjölken inte skummar sig i hinken, är också så kallade tysta 
kunskaper, som vi lär oss genom att känna och uppleva världen. Denna kunskap kan 
inte överföras till text utan att viktiga dimensioner går förlorade (Frykman 2012:51). 

Museernas roll 
På samma sätt är det med dans. Men det är oklart hur utrymme och plattformar för 
dansande ska skapas, så som Nilsson föreslår, och av vem. Är det arkivariernas 
ansvar, museernas, dansinstitutionernas eller verksamma dansare och koreografer? 
Av ABM-institutionerna är det oftast museerna som arrangerar performance och dans  
i samarbete med dansinstitutioner och kompanier. De senaste åren har dans och 
performance integrerats i utställningar alltmer. Statens Konstråd, Malmö konsthall 
och Moderna Museet i Malmö har speglat och uttryckt ett intresse för kropp och dans 
genom sina arrangemang och utställningar.8  
                                                   
8 Statens Konstråd: Arbetets monument 2015-2016, Walk, Hands, Eyes (a city) 2017. Malmö Konsthall: Yvonne 
Rainer+Weld Again? What now? 2019, Moderna museet Malmö: Public Movement 2018, Objekt och kroppar i 
vila och rörelse 2016, Actionpaintingbabysplash! 2015.  
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Under ett event på Malmö Museer som markerade avslutet för forskningsprojektet 
Living Archives research project i april 2018 pratade Trondheimbaserade Tone 
Honningsvaag-Erlien om metoder för att bevara danstraditioner genom interaktiva 
dansutställningar. Honningsvaag-Erlien är projektledare för projektet Museerna 
dansar vars syfte är att mötas genom dansen, samtidigt som äldre danstraditioner 
bevaras genom att yngre generationer får möjlighet att lära sig dem. I detta fall är 
projektet ett samarbete mellan Norges centrum för folkmusik och folkdans och tre 
olika museer (Honningsvaag-Erlien 2018). 
 
Museerna dansar är exempel på interaktiva utställningar där det immateriella 
kulturarvet bevaras genom att det utövas och upplevs. Hong Kong Martial Arts 
Living Archive är ett samarbete mellan City University of Hong Kong och 
International Guoshu Association som bevarar Kinas kampsportstraditioner. Med 
hjälp av mocap (motion capture) och ett open access arkiv med pedagogiskt material 
kan den kroppsliga erfarenheten av Kung Fu upplevas. Publika utställningar med 
interaktiva delar kan återuppliva arkivmaterialet och dessutom förvandla det till 
kroppslig kunskap både på individnivå och på ett allmänt plan (Kenderdine & Shaw 
2017).  
 
Mocap kan ses som en lösning för att säkra bevarandet av immateriellt kulturarv, med 
fokus på de tekniska aspekterna. Äldre danstraditioner som folkdans och annan 
kroppslig kunskap som olika typer av konsthantverk kan dokumenteras med hjälp av 
mocap, då tekniken fokuserar på den exakta rörelsen. För att kunskap, känsla och 
upplevelse ska integreras krävs ändå kroppslig interaktion som Hong Kong Martial 
Arts Living Archive visar exempel på. 

Återskapande och reenactments  
De senaste 15 åren har intresset för reenactments, återuppförande eller återskapande 
varit stort i dansvärlden, då dansverk baserats material från tidigare dansstycken 
(Elswit 2017:180). Josefin Löfblad har inom institutionen för kultur och estetik på 
Stockholms Universitet skrivit masteruppsatsen Arkivet och dansen på temat. En 
förklaring till arkivtrenden, som Löfblad ser, kan grunda sig i syftet ”att utvidga 
dansens territorium” (2017:79), och ett sätt för dansen att ta större plats i det 
offentliga rummet. Det är också en möjlighet för dansare och koreografer att vara 
med och forma historieskrivningen. Löfblad har undersökt verk och upphovspersoner 
inom danskonsten som använder arkiverande metoder i sitt skapande och som genom 
sitt arbete skriver alternativ historia parallellt med den institutionella.  
 
Att se från konstnärens perspektiv och lyfta de icke-arkivlogiska sätten att arkivera, 
som Löfblad gjort, kan vara en värdefull vinkel för arkivinstitutionerna att ta del och 
lära av i bevarandet av dans och rörelse, som jag senare ska återkomma till. 
Innebörden av icke-arkivlogiska sätt att arkivera definieras av Rebecca Schneider i 
artikeln Performance Remains som kroppslig transmittering (2001). Information 
försvinner inte utan överförs mellan kroppar, en idé som inte begränsar sig till 
”cultural habituation to the patrilineal, West-identified (arguably white-cultural) logic 
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of the Archive” (Schneider 2001:100). Det är alltså – i princip – definitionen av det 
traditionella arkivet som Schneider sätter i relation till icke-arkivlogiska metoder.  
 
Enligt Schneider och Löfblad behöver det inte finnas någon motsättning mellan 
arkivet och dansen. Dans är efemär, flyktiga rörelser som uppstår och försvinner i en 
och samma stund. Men dess flyktighet behöver inte betyda ett problem för dess 
bevarande med de icke-arkivlogiska metoderna, menar de. Dansens konstanta 
återupprepande och kropp-till-kropp-transmittering är kärnan i dess fortlevnad skriver 
Löfblad med stöd av Schneider (2017:57). Dans vidareförs från dansare till dansare, 
från lärare till elev, från koreograf till dansare, eller från en grupp dansare till en 
annan. Därigenom följer bevarande och förmedling en annan logik än arkivets. 

Dans lämnar en mängd spår. Dans försvinner inte, men sparas inte heller 
enligt arkivets logik. Istället sparas, överförs och återuppförs dans primärt 
bortom institutionell kontroll och bevarandeinsatser. Dess sätt att fortleva 
och göra avtryck utgör därför en påminnelse om vikten av att inte förbise 
icke-arkivlogiska sätt att överföra minne, kroppsliga praktiker och 
kunskaper. Dans är en konstform som fortlever och gör avtryck i kroppar, 
som cirkulerar mellan kroppar och som återuppstår – igen och igen. 
(Löfblad 2017:80) 

 
Arkivet som institution har liten betydelse för fortlevnaden av själva dansen menar 
Löfblad. Kroppen däremot, i vilken dansen lever och verkar, är det verkliga arkivet 
för dans vilket konstateras av flera av dagens dansforskare (Schneider 2001, von 
Rosen 2019, Lepecki 2010). André Lepecki fördjupar sig i uttrycket kroppen som 
arkiv i artikeln The Body as Archive: Will to Re-Enact and the Afterlives of Dances 
(2010), och frågar sig varför nutida danskonstnärer utgår ifrån idén av kroppen som 
arkiv i sina reenactments.   

Why add to the archival project the hyper-mobility and the series of 
paradoxical temporalizations proper to the body—this multivalent system 
of plural velocities and arrests, shadowed by the veilings and drifts in 
perception and in things, tricked by the parapraxes of language, cursed 
with bad memory, and grounded on the certainty of death? (Lepecki 
2010:34) 

Citatet sätter arkivet i motsats till rörelse och livet i stort med ord som hyper-
mobilitet och paradoxala tillfälligheter. Lepecki skissar också upp bilden av arkivet 
som ”[a] documental deposit or a bureaucratic agency dedicated to the 
(mis)management of  ’the past’” (2010:34), vilket är en bild som tycks råda inom 
konstvärlden. Men uttrycket Kroppen som arkiv avleder från den uppfattningen.  
 
Hal Foster menar att arkivtrenden i konstvärlden grundar sig i en impuls (The 
archival impuls 2004), och skriver att det är ett resultat av ett misslyckat kulturellt 
minne skapat av makten i samhället (”society of control” 2004:21-22). Det rör sig 
enligt Foster om en längtan att höra samman med sitt förflutna, och känslan av att 
vara frånkopplad leder till konstnärliga uttryck som sammanflätas med 
arkivbegreppet. Lepecki är däremot positivare när han menar att det snarare är en 
vilja att arkivera som styr, och att arkivbegreppet används för att det öppnar upp för 
nya möjligheter. Återskapande av dansverk behöver inte ses som en tvångsmässig 
repetition av förfluten tid, utan som ett sätt att ifrågasätta representation och 
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upphovsrätt. En dansares kropp och hens koreografiska verktyg kan ses som ett 
oändligt, kreativt, transformativt arkiv som via  det förflutna vill fortsätta uppfinna 
nytt (Lepecki 2010:46).  

Delaktighet och empati i arkivet 
Astrid von Rosen, docent i konst- och bildvetenskap vid Göteborgs universitet, 
fokuserar på hur arkiv kan bli aktiva aktörer i arbetet med att göra dans och 
danshistoria i Göteborg tillgängligare i vår digitala tidsålder. Bland annat skriver hon 
om barnets plats i dansarkivet, och samspelet mellan pedagoger, dansare, koreografer 
och amatörer och hur det kan ta plats i arkivet och forma historieskapandet (von 
Rosen 2018:A).  
 
De mest intressanta aspekterna i von Rosens forskarblogg är hennes tankar kring hur 
nya metoder för bevarande av dans bör genomsyras av delaktighet och involvera 
kropp och känsla. Hon applicerar begreppet radikal empati och stödjer det mot 
arkivvetarna Michelle Caswell och Marika Cifor’s definition som går ut på empatiska 
mellanmänskliga relationer där känslor, kroppslighet och upplevelser samspelar i 
skapandet och delandet av kunskap (Caswell & Cifor 2018, von Rosen 2018:B). von 
Rosen beskriver också hur delaktighetsperspektiv mer och mer blivit en del i 
arkivteori och praktik. En byråkratisk och bevarande roll för arkivet har kommit att 
utmanas av mera samverkansinriktade och aktivistiska roller, som också 
uppmärksammas av flera internationella arkivteoretiker, framför allt Cook (von 
Rosen 2018:2). En bred och inkluderande förståelse av arkiv och arkivering 
förespråkas i denna nya strömning. Enligt von Rosen kan det leda till positiva 
utvecklingar som empatiska överväganden, att maktobalanser uppmärksammas och 
att kontroll kan delas mellan intressenter i samverkansärenden (ibid). 
 
I von Rosens artikel Kroppsligt kunskapande i dansarkivet: Sinnliga, scenografiska 
och transformativa forskningspraktiker (2019) argumenterar hon för kroppen som 
historiografiskt forskningsverktyg. Genom att använda kroppen som instrument för 
att aktivera dansarkivalier öppnar von Rosen upp för kroppens kollektiva aspekter 
och den kunskap som utvinns från sinnesförnimmelser baserat på kinestetisk empati. 
Begreppet är baserat på forskning kring spegelneuroner, nerver i hjärnan som har stor 
betydelse för vår förmåga till inlevelse och på vilka sätt vi varseblir och upplever 
rörelse (von Rosen 2019:13).  

Att medvetet, systematiskt och kreativt uppmärksamma hur kroppen 
speglar arkivmaterial och materialet speglar kroppen innebär att en 
väsentlig kunskapsdimension aktiveras: kroppsligt och rumsligt förankrad 
sinnlighet (von Rosen 2019:13). 

Astrid von Rosen är inne på ett spår som lyfter kroppens kapacitet och betydelse för 
kunskap, särskilt kopplat till dansarkiv. Det är kroppslig fenomenologisk forskning, 
om än outtalad, som von Rosen för in i en vetenskaplig kontext. Det finns också 
paralleller mellan det rörliga i digitaliseringens utveckling och dans och dess 
motstånd till fixering. Dansen kan därför inspirera till alternativa förhållningssätt till 
överföring av information i en digital era menar von Rosen (ibid).  
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Sammanfattning forskningsläge  
Tidigare forskning har visat att hittillsvarande metoder för bevarande av dans som 
immateriellt kulturarv är bristfälliga och gör inte dansen rättvisa. Att vidga bilden 
bland annat genom att föra in fenomenologiska perspektiv som Oke, Nilsson och 
Frykman argumenterar för, är en betydelsefull komponent. Men konkreta förslag på 
nya metoder saknas, vilket är en lucka jag identifierat. Forskningen beskriver och 
resonerar även kring danskonstnärers intresse och syn på arkivbegreppet, och de icke-
arkivlogiska metoder som dansare och koreografer intresserar sig för. Liksom 
mestadelen av den inhämtade forskningen intar jag ett fenomenologiskt 
förhållningssätt till dans som arkivmaterial.  
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FENOMENOLOGISK TEORI 

Den teoretiska grunden som uppsatsen filtreras genom är fenomenologi. Teorierna 
bakom fenomenologin grundar sig i hur vi människor uppfattar vår omvärld. I korthet 
definieras teorin som läran om det som visar sig för medvetandet. Man vill beskriva 
verkligheten (idéer och väsen) så som de ter sig för oss (van Manen 1997). Det är 
svårgripbara tankar, och just på grund av det en användbar teori för uppsatsen. Dans 
som immateriellt kulturarv baseras liksom fenomenologin på ogripbarheter som 
upplevelse och känsla, strax innan dessa förnimmelser förvandlats till något annat 
(erfarenhet, tolkning, analys eller kunskap).  
 
Edmund Husserl kan räknas som en av grundarna till den moderna fenomenologin. 
Filosofen Maurice Merleau-Ponty kom via Sartre i kontakt med Edmund Husserls 
skrifter på 1930-talet, och är en av de filosofer inom fenomenologi som 
uppmärksammar den levda kroppen, eller kroppen inifrån; upplevelse, förståelse och 
känslan hos en individ (Fovet i Merleau-Ponty 2018:9). Enligt Merleau-Ponty är det i 
mötet mellan kroppen och världen som kunskap uppstår. Människan rör sig enligt de 
fenomenologiska idéerna i en upplevd omvärld med kroppen som referenspunkt där 
allt börjar och tar form; det är med kroppen som vi förstår och förnimmer världen 
(Merleau-Ponty 2018).  
 
Den kopplingen kan tyckas svår att greppa och förstå eftersom kroppen är den 
självklara utgångspunkten för våra tankar och förutsättningar. Kroppen ligger helt 
enkelt för nära för att bli synlig för oss, om vi inte aktivt börjar uppmärksamma dessa 
subtila funktioner för inlärning, alternativt skakas om av överraskningar eller 
trauman, för att vakna upp, som Frykman skriver (2012:68). Det människor kan bäst 
är så självklart och vanemässigt att det flyr uppmärksamhet (ibid). Men med de 
kroppsfenomenologiska teorierna möjliggörs studiet i hur kroppen relaterar till den 
omgivande materiella och sociala världen.  

Subjektivitet 
Max van Manen, professor baserad i Kanada fördjupar sig i de fenomenologiska 
teorierna i böckerna Researching Lived Experience och Phenomenology of practice: 
Meaning-‐giving methods in phenomenological research and writing. Han är ledande i 
fenomenologisk forskning inom humaniora och har fokuserat på pedagogik och 
fenomenologiska metoder för inlärning och förståelse. Vi vet saker med våra kroppar, 
skriver van Manen, i våra relationer till andra, och genom interaktionen med vår 
omvärld. Lyckad fenomenologisk forskning är när den kunskapen kan göras 
identifierbar (1997:xviii). 
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Van Manen skriver också om subjektivitet och intersubjektivitet. Ingen kan känna det 
jag känner, vi kan därför aldrig helt och hållet förstå varann. Jag som subjekt kan till 
och med för egen del ha svårt att redogöra för vissa av mina egna erfarenheter, menar 
van Manen. På så vis saknar språket unicitet, ”uniqueness” för inre upplevelser som 
går bortom den språkliga räckvidden (van Manen 1997:xii). En intersubjektiv 
förståelse av ett visst fenomen är när en (subjektiv) uppfattning delas av en större 
eller mindre grupp människor. Språket fyller en funktion på en intersubjektiv nivå. 
”By learning a language we learn to live in collective realms of meanings” (ibid:xiii). 
I viss mån syftar van Manen på språkets otillräcklighet och begränsande effekter för 
vårt väsen och hela det spektrum som utgör en människa. Några rader ur en dikt kan 
beskriva en känsla bättre än ”vanligt språk”, eftersom dikten kan vara abstrakt i sitt 
uttryck, och därför nå bortom sin egen horisont. Små barn som lär sig sätta ord på 
ting och företeelser berövas samtidigt den existentiella rikedomen som finns i det 
ordlösa; ”in the act of naming and giving knowledge we cannot help but rob the 
things that we name of their existential richness”, skriver van Manen (1997:21).  

Upplevelse och erfarenhet 

”…experience is always more immediate, more enigmatic, more complex, 
more ambiguous than any description can do justice to” (van Manen 
1997:xvii). 

Vi kan bara tänka oss världen för att vi redan upplevt den. Det är genom den 
erfarenheten vi har en känsla av att finnas till, och att världen är rationell och verklig 
(Merleau-Ponty 2018). Erfarenheterna får vi med och genom kroppen, erfarenheter 
som i sin tur leder till kunskap. Med kroppen som verktyg förstår vi därför vår 
omgivning. Enligt Bourdieu är kunskap, integrerad förkroppsligad kunskap, den 
kompetens som bokstavligen sitter i kroppen (1990). En upplevelse skapar en 
erfarenhet som implementeras i kroppen och blir till kunskap. Erfarenheter bygger på 
varann, modifieras och mognar så att kunskapen utvecklas. Hur människans sinnen 
och förnimmelser är förankrade i den omgivande världen är alltså  beroende och 
baseras på de erfarenheter vi samlat på oss under livet (Frykman 2012:69).  
 
Beskrivningar gör sällan det upplevda rättvisa, menar van Manen. Språk är någonting 
kognitivt som tenderar att intellektualisera vår medvetenhet. Men med 
fenomenologisk forskning vill van Manen trots språkets begränsning ändå använda 
språket på ett sätt som fungerar icke-kognitivt.  

It seems that with words we create some-thing (concepts, insights, 
feelings) out of no-thing (lived-experience), yet these words forever will 
fall short of our aims. Perhaps this is because language tends to 
intellecualize our awareness–language is a cognitive apparatus. What we 
try to do in phenomenological research is to evoke understandings 
through language that in a courious way seem to be non-cognitive (van 
Manen 1997:xviii) 

Fenomenologiska icke-kognitiva metoder består enligt van Manen på förmågan, eller 
snarare konsten, att vara känslig inför de subtila undertonerna av språk, ”the way 
language speaks when it allows the things themselves to speak” (van Manen 
1997:112). Det betyder att en genuin talare också måste vara en sann lyssnare, som 
har förmågan att lyssna in de djupare undertonerna av språk som vanligtvis faller 
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utanför vår räckvidd för lyssnande. Tystnad är en viktigt komponent i ett sådant 
sammanhang. Att (våga) lämna plats för tystnad i till exempel en intervjusituation, 
istället för att fylla upp med småprat, kan leda till ett mer kontemplativt svar (ibid). 
Men viktigt att komma ihåg är att alla beskrivningar av en upplevelse, intervjuer och 
transkriberingar är alla i sig redan transformerade från upplevelse till form. 

Sammanfattning 
I detta kapitel har jag presenterat den fenomenologiska teorin som uppsatsen 
analyseras genom. En upplevelse ger erfarenhet som sin tur blir till kunskap. 
Upplevelser är subjektiva, och kan också vara intersubjektiva, det vill säga delas av 
en större eller mindre grupp människor. Ibland räcker inte språket till för att beskriva 
en upplevelse. Men genom icke-kognitiva metoder kan språket användas för att nå 
bortom dess egna begränsningar, som exempelvis genom poesi eller att lyssna till 
undertoner av språket. 
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METOD 

Syftet med min uppsats är att vara metodutvecklande. På grund av den undersökande 
ansatsen har jag valt att använda en kvalitativ metod. Det är alltid forskningsfrågan 
och den typ av kunskap man söker som avgör vilken metod som passar forskningen 
(Frostling-Henningsson 2017:19). Med min uppsats väljer jag att undersöka något 
som är förhållandevis okänt för mig. Jag har inga hypoteser utan är relativt öppen 
inför var mina forskningsfrågor ska leda mig. Inom kvalitativ forskning är man 
intresserad av förståelse för hur saker och ting förhåller sig till varandra, och man bör 
vara försiktig med att dra slutsatser (ibid). Jag vill undersöka hur vi kan tänka (nytt) 
kring immateriellt kulturarv och bevarande, därför är den kvalitativa ansatsen att 
föredra.  
 
Inom ramen för kvalitativ metod används intervjuer och autoetnografi för att 
undersöka ämnet. Med två olika metoder undersöks forskningsfrågorna från två olika 
perspektiv, vilket kan vilket kan resultera i en rikare och mer nyanserad tolkning än 
vad en enskild metod kan göra (Frostling-Henningsson 2017:25). Förhoppningen är 
att det ska bidra till en djupare förståelse.  

Intervjuer 
Jag har intervjuat tre arkivarier som arbetar med immateriellt kulturarv. Två av dem 
är specifikt inriktade på dans, och en jobbar i första hand med audiovisuellt ljud. De 
utvalda informanterna är en forskningsarkivarie på visarkivet i Stockholm, en 
arkivarie på Folklivsarkivet i Lund med ansvar för Skånes musiksamlingar, samt en 
arkivarie på Dansmuseet i Stockholm. Eftersom Dansmuseet till skillnad från 
Visarkivet och Folklivsarkivet inte har något statligt uppdrag är deras verksamhet 
intressant att lyfta in. Alla intervjuerna har spelats in.  
 
Folklivsarkivet, Lund  2019-01-08 60 min 
Visarkivet, Stockholm 2019-02-21 90 min 
Dansmuseet, Stockholm 2019-02-27 20 min, per telefon 
 
Intervjuerna skiftar i längd beroende på relevans för uppsatsens fokus. Informanten på 
Visarkivet är forskningsarkivarie inom dans, och läser en masterutbildning i samtida 
dansdidaktik på DOCH (Dans- och Cirkushögskolan) utöver sin tjänst. Hen är 
dessutom danspedagog och dansare och har därför en fot i arkivet och en i dansen, 
vilket ger ett värdefullt perspektiv för uppsatsens syfte. Vårt samtal kunde fördjupas i 
de kärnfrågor jag var intresserad av, och intervjun blev således längre än de andra två.  
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Den avsevärt mycket kortare intervjun med arkivarien på Dansmuseet beror inte bara 
på att den gjordes via telefon. Arkivarietjänsten var också nytillsatt vilket gjorde att 
intervjun inte kunde fördjupas så mycket. 
 
För att väva in danskonstnärernas syn och perspektiv har jag även intervjuat tre 
verksamma dansare och koreografer inom nutida dans; Robert Logrell, Sanna 
Blennow och Rani Nair. Jag har valt ut dem efter vad de vill utforska med dansen. 
Gemensamma drag för dem är att de är intresserade av kroppsminne, kroppens 
kommunikation och arkivbegreppet i dansen. En av intervjuerna har spelats in, de 
andra två baseras på minnesanteckningar och mailkonversation som gjorts efter 
intervjuerna. 
 
Robert Logrell 2019-02-14 50 min, återkoppling via mail 
Sanna Blennow 2019-03-06 60 min, återkoppling via mail 
Rani Nair 2019-02-25, 2019-04-09 45 min vardera, återkoppling 

via mail 
 
Intervjuerna är semistrukturerade, det vill säga att det funnits frågor planerade inför 
varje intervju, och samtidigt stor frihet för den intervjuade att utforma svaren på sitt 
sätt och även driva samtalet i den riktning som känns väsentlig för informanten 
(Bryman 2008:415). Syftet med uppsatsen är att vara undersökande, därför har jag 
intagit en öppenhet gentemot informanternas tolkning på frågorna. Det har funnits 
utrymme för den intervjuade att fördjupa sig i vissa frågor och känna att samtalet är 
fritt. Det har också funnits utrymme för mig som intervjuare att ställa frågor i 
riktningar som uppstått under intervjun som jag inte kunnat förutse. Att inta en 
flexibel hållning vid intervjun gynnar uppsatsen syfte, att söka efter möjliga metoder 
för arkivering av rörelse.  
 
Jag har av samma anledning inte några standardiserade frågor till alla intervjuade som 
ofta är fallet i kvantitativa undersökningar. Med en låg grad av standardisering kan 
intervjun anpassas efter situationen (ibid:205), och följdfrågorna får komma i naturlig 
ordning, vilket gynnar syftet för min studie. Eftersom jag intervjuat personer från 
olika fält krävs frihet att ställa varierade frågor anpassade efter personens position. 
Det är informantens tankar och idéer kring bevarande av rörelse som jag vill ta del av, 
och för att nå dem krävs flexibilitet och öppenhet.  
 
Men vad betyder att vara öppen och vilka problem för det med sig? En risk med 
”öppenhet” är att man som forskare förväntar sig att intervjuerna ska ge klarhet. 
Istället samlar på sig material som saknar konkreta drag vilket kan försämra 
analysprocessen (över-analyserande, lösa spekulationer, och övertro på sina egna 
erfarenheter). Därför är det viktigt att vara tydlig med vad man finner intressant i 
ämnet, och hela tiden hålla forskningsfrågorna närvarande under intervjuerna (van 
Manen 1997:67), vilket varit min strävan vid intervjutillfällena.  
 
Reflexivitet 
Jag kan heller aldrig vara helt neutral inför ett forskningsämne. Anledningen till att 
jag valt dans som immateriellt kulturarv är för att jag är intresserad av alternativa 
bevaringsmetoder för att bredda kunskapen och förståelsen av dans, vilket varit 
utgångspunkten i alla intervjuer. Jag bör som forskare därför vara medveten om min 
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position och mina personliga åsikter, vilket kan sammanfattas i begreppet reflexivitet 
(Ehn & Klein 1994). Att vara reflexiv är att vara medveten om sin egen roll i 
forskningen. Forskarens subjektivitet behöver inte vara ett hot mot välgrundad 
kunskap utan kan vara en tillgång och leda till insikter och djupare kunskap. Jag är 
inte neutral i några hänseenden eftersom jag bär på min egen sociala och kulturella 
bakgrund (Haroway 1988). I intervjusituationen blir det extra tydligt. Då jag 
exempelvis har en bakgrund inom dans, som framkommit under intervjuerna, kan 
informanternas bemötande påverkas och i förlängningen även deras svar. Oavsett 
uppfattningen informanterna får av mig som individ och forskare påverkas svaren på 
olika sätt, och min strävan är att vara uppmärksam på det (ibid).   

Autoetnografi 
Förutom intervjuer är mitt mål med uppsatsen att även testa en metod för bevarande 
av rörelse och sedan utvärdera som del av analysen. Passande metod för testet är 
autoetnografi. Ett annat ord för autoetnografi är introspektion, men är samma 
företeelse, det vill säga en metod som ger röst åt forskaren. Det är en metod för att 
”blicka inåt” och använda sig själv som instrument (Frostling-Henningsson 2017:39).  
 
Jag har en bakgrund där jag utforskat rörelse, och erfarenhet av att beskriva rörelse i 
olika former såsom verbalt, genom text, poesi, måleri, film och foto. Med hjälp av 
autoetnografi för metodtestet (som beskrivs nedan) kan jag använda mina tidigare 
erfarenheter som grund för att bygga vidare med den forskning som uppsatsen 
mynnar ut i.  
 
Autoetnografi brukar delas upp i tre olika typer. En fullständig gruppmedlem är helt 
och hållet involverad i den grupp som studeras. I Bekännande autoetnografi avslöjar 
forskaren vad som händer bakom kulisserna under genomförandet av studien, och 
med avhållsam autoetnografi har forskaren inte avsikt att ta med sig själv i 
forskningen men upptäcker sin egen relation till materialet under processen 
(Palmgren 2011:173). I relation till de här gruppindelningarna är min roll en 
blandning mellan att vara en fullständig gruppmedlem och bekännande autoetnograf. 
Jag är varken en yrkesverksam arkivarie eller professionell dansare/koreograf. Därför 
kan jag inte anses vara en fullständig gruppmedlem i något utav fälten. Samtidigt är 
jag till viss del ansluten både till ett dansnätverk och till arkivfältet. Det ger fördelen 
att jag har insyn i båda fält vilket kan gynna analysen av testet.  
 
Den autoetnografiska metoden används i huvudsak när jag deltar som informant i ett 
av metodtesten. Att använda sig själv som informant kan uppfattas problematiskt av 
etiska skäl. Eftersom uppsatsen genomsyras av den fenomenologiska teorin som 
baseras på individens inre upplevelser blir det dock nödvändigt att använda 
forskarsubjektet. Jag kan inte helt och fullt få åtkomst till någon annans förnimmelser, 
och bör därför integrera mina egna, i kombination med andra informanters, för att ge 
uppsatsen mer styrka och relevans.  
 
De kritiska röster som riktats mot autoetnografi som metod är att det gränsar till 
narcissism. Det motverkas genom att koppla det personliga till det stora (kulturen och 
samhället) och kan då bli en viktig nyckel för att förstå relationen mellan individen 
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och dess omgivning (Frostling-Henningsson 2017:66), vilket är min ambition med 
den autoetnografiska metoden. 

Metodtest för att bevara rörelse/dans 
Metodtestet utgörs av ”okonventionella” intervjuer, där intervjuaren har en något 
annorlunda roll. Testet bygger dels på empirin från intervjuerna med dansarna i den 
aspekten att dans är starkt förknippat med upplevelse (Logrell, Blennow). Det 
grundar sig också på tidigare forskning som efterlyser dokumentation av upplevelse 
och process i dansarkiven (Oke 2017, Jones, Abbot & Ross 2009). 
 
Testet är utfört vid två tillfällen med två olika perspektiv. Första gången med fokus på 
den inre upplevelsen av rörelse hos en dansare, och andra gången med utgångspunkt i 
betraktarens upplevelse av dans. Det utgör ett inifrån- och ett utifrånperspektiv som 
ger en större bredd att basera analysen på.   
 
Med stöd från teorin, och då van Manens teorier kring den fenomenologiska 
intervjun, har metodtestet utformats. Huvudfokus ligger inte på den egentliga rörelsen 
utan på beskrivningen av rörelseupplevelsen, och informanten talar antingen utifrån 
betraktare eller som utövare av dans. För att beskriva erfarenheten av dans har jag 
bett de involverade att beskriva en specifik situation kopplad till dans/rörelse utifrån 
en så kallad lived-experience description (LED): 
 

-   Describe the experience as much as you live(d) through it. Avoid casual 
explanations, generalizations, or abstract interpretations.   

-   Describe the experience from the inside, as it were–almost like a state of 
mind: the feelings, the mood, the emotions and so on.  

-   Focus on a particular example or incident of the object of experience: 
describe specific events, an adventure, a happening, a particular experience.  

-   Try to focus on an example of the experience that stands out for its 
vividness, or as it was the first or last time. 

-   Attend to how the body feels, how things smell(ed), how they sound(ed), 
and so on.  

-   Avoid trying to beautify your account with fancy phrases or flowery 
terminology (van Manen 2014:314). 

Den fenomenologiska intervjun lämnar mycket plats till informanten och uppmuntrar 
denne till att involvera så många minnen, tankar, känslor, associationer och 
förnimmelser kopplad till en specifik upplevelse. Intervjun strävar efter att uppnå en 
förreflektiv synvinkel. Inga socio-psykologiska eller personliga åsikter, tolkningar 
eller kulturella narrativ ska ”begränsa” upplevelsen. Detta i grunden för att ens egna 
upplevelse kan vara en potentiell upplevelse hos andra och tvärtom (ibid).  

Det är inte viktigt att ställa många frågor. Som tidigare nämnt kan tystnaden vara en 
nyckel till att informanten fördjupar sig i upplevelsen. Däremot måste intervjuaren ha 
ett tydligt syfte (ibid). Om upplevelse är en betydande del av dans, hur kan 
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upplevelsen fångas och beskrivas på ett omfattande sätt? är en fråga jag haft i åtanke 
under testerna. 

Risker med att att göra testet är brist på tidigare erfarenheter av just den här typen av 
intervjusituation. Forskare underskattar ofta utmaningen med en fenomenologisk 
intervju. Det är ytterst svårt att få en informant att delge sina erfarenheter från ett 
förreflexivt (prereflective) stadie; innan upplevelsen förvandlats till tolkning. Det är 
lätt att informanten pratar om(kring) erfarenheten istället för att beskriva den 
genomlevda upplevelsen. Att ge intervjun tid och välja ut en bra plats och se till att 
vinna tillit som forskare, är några metoder för att lyckas (van Manen 2014:316). 

Authentic Movement är en dansteknik som jag praktiserat i ett tiotal år, som i korthet 
går ut på att lyssna inåt och följa kroppens egna impulser. Det har visat sig under 
forskningsprocessens gång att det finns liknande drag mellan den fenomenologiska 
intervjun och samtalsmomenten som är en del i Authentic Movement. Samtalet efter 
en danssession rör sig kring den faktiska upplevelsen av rörelsen, och man ska liksom 
i fenomenologisk linje hålla sig undan tolkningar, fokusera på ”vividness” och erinra 
sig alla förnimmelser man hade under rörelse-sessionen. Som ledare, lyssnare och 
talare i samtalsmomenten i Authentic Movement har jag erfarenhet som kan gynna 
den fenomenologiska intervjun jag använt i uppsatsens metodtest.    

Första metodtestet 2019-02-18 
De båda tillfällena är dokumenterade med film. I den första omgången deltog jag 
själv och dansaren Camille Delepierre som informanter. Utöver oss två närvarade 
Viktor Strand, filmskapare och student på Konsthögskolan i Malmö (KHM), som 
dokumenterade testet. Testet gick ut på att en tjugo minuters intervall av 
dansimprovisation skulle beskrivas. En sekvens som upplevdes extra stark eller 
särskild från de andra rörelserna valdes ut enligt van Manens ”LED-metod”, och 
beskrevs så omfattande och djupgående som möjligt under sammanlagt 30 minuter.   

Andra metodtestet 2019-05-10 och 2019-05-12 
Denna omgång har jag endast haft rollen som intervjuare och ansvar över 
dokumentationen. Fyra danskonstnärer intervjuades enligt van Manens LED (lived 
experience description) kring en dansupplevelse som berört dem starkt. Professionella 
dansare har dansen nära tillhands i kroppen. Av den anledningen är det intressant att 
även låta dem beskriva dansen som betraktare. De medverkande fick under ca 30 
minuter beskriva sin upplevelse av en dansföreställning som publik. Med stöd av 
några teman fick informanterna prata fritt. Innan intervjun informerades de 
medverkande om den fria formen för intervjun och att tysta stunder kunde få uppstå. 
Som intervjuare förhöll jag mig öppen och lyssnande och flikade endast några få 
gånger in på ett vägledande sätt genom att exempelvis be informanten att utveckla 
något lite närmre. 
 
Medverkande dans/performancekonstnärer för testet var Maria Naidu, Alma 
Söderberg, Per Enequist och Sarah Nakiito. Precis som övriga danskonstnärer som 
medverkar i studien är de inte anonymiserade baserat på deras egna önskemål. 
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Etiska aspekter 
Förutom de etiska problemen kring autoetnografi som metod, att använda mig själv 
som informant, samt risker med den fenomenologiska intervjun, som jag diskuterat 
ovan, finns flera andra etiska aspekter att ta hänsyn till. Att fundera över relationen 
mellan forskaren och de personer som är involverade i ett projekt är väsentligt under 
processen, och är en del av de etiska aspekter som jag kommer ta hänsyn till i mitt 
uppsatsarbete. Det innebär dels att informera alla som deltar i studien om vad den 
handlar om och vara tydlig med hur den information de ger mig kommer användas 
(Ahrne & Svensson 2015). Arkivariernas position och yrke är viktigt att uppge i 
uppsatsen, men deras identiteter kommer att anonymiseras av etiska skäl. Det finns 
risk att intervjupersonerna ändå kan identifieras utifrån yrke, vilket jag klargjort för 
dem. De intervjuade danskonstnärerna är däremot inte anonymiserade baserat på 
deras egna önskemål. Att vara identifierbara kan synliggöra deras arbete som i 
förlängningen kan gynna deras uppdrag och intresse.   
 
Den mänskliga interaktionen i en intervjun påverkar både intervjuperson och 
intervjuare, vilket i sin tur påverkar den kunskap som produceras genom samtalet 
(Steinar & Kvale 2015). Det är viktigt att ha i åtanke när man sedan bearbetar sitt 
material. Den färdiga texten kan på sätt och vis ses som en gemensam produkt, 
eftersom intervjuerna är ett växelspel mellan forskare och informant (Ehn & Klein 
1994), vilket är något jag uppmärksammat vid transkriberingen av intervjuerna. Jag 
strävar på grund av det mot att hålla en transparens gentemot invändningar och kritik 
till de förslag och teser jag argumenterar för, vilket är en grundläggande etisk princip 
(Booth, Colomb & Williams 2004). Visst har jag ett egenintresse att utveckla hur 
rörelse och dans bevaras och idéer om hur det skulle kunna gå till. Men just på grund 
av mitt intresse och vördnad för ämnet vill jag bidra med hållbar och uppriktig 
kunskap, som i bästa fall kan användas i arkivverksamheten. 

Bearbetning av materialet  
Kvalitativa metoder vilar på forskarens preferens och kreativitet, till skillnad från 
kvantitativ forskning som bearbetar och sammanför material med tabeller och 
liknande. Det är därför viktigt med korrekta återgivningar och transparens för att ge 
läsaren insyn i den kvalitativa undersökningen (Trost 2010). En kvalitativ studie 
kräver tolkning vilket kan föra med sig problem, som att forskaren övertolkar 
materialet eller blundar för delar som inte passar in i studien (Richards 2015). 
Transparens i denna process är avgörande för forskningsresultatet. Jag har intagit en 
induktiv hållning till materialet, det vill säga att jag låtit materialet tala och sedan 
tematiserat materialet efter ett framväxande mönster (Frostling-Henningsson 
2017:22).  
 
Min studie bygger på sex intervjuer. Som nämnt tidigare är intervjuerna 
semistrukturerade, vilket har inneburit att varje samtal berört olika aspekter kring 
temat arkiv och dans. Arkivariens position och dansarens intresse och nuvarande 
konstnärliga process har styrt samtalet. Intervjuerna med Nair lägger grunden till en 
fallstudie av hennes projekt Future Memory, som handlar om att ärva och förvalta ett 
dansstycke, och skiljer sig därför något från hur resterande intervjuer analyserats. 
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Materialbearbetningen började när intervjuerna var avklarade, de intervjuer som 
spelats in har transkriberats och kodats efter teman som dokumentation, bevarande, 
upplevelse och känsla, tillgängliggörande och förmedling. Dessa har plockats ut med 
frågeställningar och teorier i åtanke. Utöver de sex intervjuerna har ett intervjutest 
utförts för bevarande av rörelse vid två olika tillfällen. Huvudsakligt fokus för 
testerna har varit beskrivningen av dans/rörelseupplevelse. Resultatet har analyserats 
genom autoetnografisk metod och fenomenologisk teori. Det betyder att jag varit 
uppmärksam på mina egna reflektioner och använt dem som underlag i kombination 
med van Manens teorier kring den fenomenologiska intervjun. 
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RESULTAT OCH ANALYS 

Här presenteras resultatet från det empiriska materialet, det vill säga de intervjuer jag 
gjort och reflektioner från metodtestet som utförts. Analysen är sammanvävd med det 
empiriska materialet och uppdelat efter de teman som rubrikerna representerar. 

Kroppen som arkiv 
Malmöbaserade koreografen och dansaren Robert Logrell är intresserad av hur 
arkivbegreppet kan kopplas till dans, men tänker då inte på det traditionella arkivet, 
utan ser förmedlingen mellan kroppar som ett slags bevarande. När han skapat 
rörelsematerial landar han ofta i frågan hur han ska förmedla det. Han har tidigare 
koreograferat och varit med och dansat i sina egna verk, men i nästa projekt ska han 
bara ha rollen som koreograf. 

Nu ska jag jobba med två andra dansare, och då får jag ställa mig själv 
frågan: vad är det jag gör? När jag ska överföra det till någon annan, då 
måste jag ta till ett mellanmedium, som antingen är språk, att jag visar 
eller föreslår uppgifter (Robert Logrell). 

Att förmedla rörelser i en process betyder ofta att skapa tekniker, verktyg och 
metoder för överföringen. Det är inte själva rörelsen som är viktig för Robert utan 
tillståndet varifrån rörelsen uppstår. Robert använder därför olika tekniker för att 
överföra koreografi som han arbetat fram. 

Överföring går till så att jag ger massage, för att ”släppa upp deras 
kroppar”, sen delar jag de praktiker jag håller på med, som handlar om att 
dras ner till ett ”icke-stadie”, det handlar om genomsläpplighet och 
ledningsförmåga, energi egentligen. Jag har bilden av ett vatten som står 
och guppar, det går en våg över vattnet, vad är det som rör sig? Det är 
liksom inte vattnet i sig självt, men något rör sig igenom vattnet. Det är 
energi, som är så svårt att prata om, men det är det jag är intresserad av 
(Robert Logrell).  

Här pratar Robert om verktyg, hur han utifrån en bild av ett vatten utvecklat metoder 
för att förmedla det han är intresserad av i dansen. Det är en överföring från kropp till 
kropp, där kunskapen om rörelsen kräver en koreograf eller danspedagog som 
förmedlar rörelsen med ord och sin egen kropp. Logrell är liksom Blennow 
intresserad av tillstånd varifrån rörelse uppstår. Ett sådant tillstånd kan vara svårt att 
beskriva i annat än metaforer och liknelser. Liksom tillstånd är upplevelser starkt 
förknippat med känslor. Känslor rör sig på en skala av toner och beskrivs också bäst 
med bilder och poetiska liknelser. Att slå an en stämgaffel för att tona in i ett tillstånd 
att skapa utifrån, är hur poeten Matilda Södergran beskriver sin arbetsprocess (SR, 
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10:18). Det visar tydliga gränssnitt mellan dansen och poesin. Poesin rör sig i många 
fall bortom det kognitiva språket, och används med en mer abstrakt och mångbottnad 
logik. 
 
Blennow berättar – som ett exempel på när det stora glappet mellan ord och rörelse 
blir uppenbar – om ett tillfälle där hon syntolkade en dansföreställning för en 
synskadad person. Det var svårt, för det skulle gå snabbt att beskriva vad som hände 
på scenen. Hon hamnade ofta i bildliga beskrivningar som ”dansarna var som 
filmjölk, vadandes i dimma” och ”suddiga rörelser med lealösa ansikten”. Men det 
var en spännande utmaning och det slog henne ”hur mycket som ryms i ögat, och hur 
lite orden kan klä det i” (Sanna Blennow). 
 
Det är intryck och upplevelse som Blennow försöker forma i ord, som blir språkliga 
bilder. Forskningsarkivarie på visarkivet berättar om en intervju hen gjorde med en 
äldre man med rötter i Boda som brukade lära ut Bodapolska, och ägnat sig åt dansen 
i hela sitt liv. På frågan hur Bodapolskan skiljer sig från Bingsjöpolska får mannen 
tårar i ögonen och svarar ”det är ju som vatten och vin”. Sedan får mannen beskriva 
sin inre upplevelse, om hur det känns i honom när Bodapolskan är som bäst. Mannen  
blir rörd och vet inte vad han ska säga mer än att det är som himmelriket, och ursäktar 
sitt fåordiga svar. ”Du säger nog mest genom att säga så lite” menar 
Forskningsarkivarien, och tycker att de korta metaforiska beskrivningarna var starka 
och nära kopplade till känslan och den verkliga upplevelsen av dansen. Att klä en 
upplevelse i ord kan förminska det upplevda och problematiserar begränsningarna i 
språket (van Manen 1997:13). Poesi kan tona in i ett tillstånd och beskriva en känsla 
bättre.  
 
Många yrken (som dansare) har förutom kroppslig kunskap även förmågor som bland 
annat har med intuition att göra (ibid:xviii). Det är icke-verbala kvalitéer som är svåra 
att värdera. Det är den så kallade tysta kunskapen som förlorar viktiga dimensioner 
om den skulle omvandlas till exempelvis text (Nilsson 2016). Både Logrell och 
Blennow är väl medvetna om den tysta kunskap kroppen besitter och kommunikation 
bortom ord, liksom de är medvetna om att det är något som inte är helt accepterat och 
självklart i andra kretsar. Blennow lyfter den sortens kommunikationen som sker på 
en nivå som van Manen skulle kalla den icke-kognitiva.  

I och med mina studier på KHM har jag börjat tänka mycket på det icke-
verbala språket och den tysta kunskapen vi pysslar med inom dansen, och 
hur sjukt det är att vi kan kommunicera så som vi gör med varandra. 
Halvfärdiga meningar, ljud, gester och alla verkar förstå ändå. Det är som 
om ordet är underordnat resten av arbetet, om du förstår? Men i andra fält 
så är det alltid ordet som är herren på täppan. Det finns ingen som kan 
lyssna så bra som dansare, alltså lyssna från andra ställen än öronen. Det 
är fascinerande, men också svårt att greppa, beskriva och förmedla (Sanna 
Blennow). 

Här sätter Blennow fingret på den kommunikation som kan uppstå mellan dansare i 
en konstnärlig process. De är i allra högsta grad känsliga inför de subtila undertonerna 
av språk och kan beskrivas som närmast intuitiv. Att fånga dessa aspekter av dans 
skulle ge en djupare dimension till dans och rörelse som kan vidga betydelsen av 
densamma.  
 



 

 31 

Logrell och Blennow låter alltså dansen uppstå i idén om att rörelser genereras ur ett 
specifikt tillstånd. En koreograferad dansföreställning är rörelser de fångat och 
återupprepar i en föreställning. Alternativt leder de in sig själva/dansarna utifrån så 
kallade scores9 in i tillstånd varifrån dansen får improviseras fram under en 
föreställning. Det handlar om en känsla, att hitta rätt ton från vilken rörelserna 
mynnar ut ifrån. Tekniker och metoder för att uppnå ett önskat tillstånd utvecklas för 
att förmedla dansen, antingen som koreograf eller i rollen som pedagog. 
Förmedlingen av en specifik teknik blir i förlängningen en form av bevarande av 
rörelse. Dansarkiv bör vara medvetna om detta sätt att arbeta fram dansmaterial, 
eftersom det ger en betydelsefull förståelse för dansen och den eventuella 
slutprodukten i form av en föreställning. I stort handlar det om att lyfta in 
dansprocesser i dansarkiv, som jag snart återkommer till. 

Fallstudie: Att ärva, förvalta och förmedla ett dansverk  
Ett steg längre, där vi kanske inte ser konventionella arkivarier (längre eller ännu), är 
att med sig själv förkroppsliga ett immateriellt arv. Dansaren och koreografen Rani 
Nair är ett exempel på det. 2003 ärvde hon Dixit Dominus, ett dansverk i samarbete 
mellan den tyska koreografen Kurt Jooss och dansaren Lilavati. Dansverket, som 
sattes upp första gången 1975, skiljer sig mycket från Joos tidigare verk och är det 
sista han gör. Enligt Nair liknar verket mer ett samarbete mellan Lilavati (en indisk 
dansare verksam i Sverige) och Joos.  
 
Lilavati ville att verket skulle föras vidare, och strax före sin död utsåg hon Rani Nair 
som efterträdare.10 Med hjälp av videoupptagningar, foton och  kostymer tog Rani 
över dansverket. Till en början var hon trogen koreografin och utförde verket som en 
rekonstruktion. Med tiden kände hon hur hon i försöken att härma Lilavatis rörelser 
fördes längre och längre bort från det faktiska dansstycket Dixit Dominus. 2009 
återvände hon till verket och utvecklade det till Future Memory, denna gång utan att 
fokusera på själva koreografin utan på historierna kring verket. I viss mening blev det 
ett verk om verket, men det är också ett projekt om historia och minne. Future 
Memory är ett verk som representerar en mångfaldig tradition och imaginära arkiv i 
ständig förändring. Den är baserad på en historia som inte är fixerad utan som är i en 
pågående förhandling med betraktaren, skriver Kate Elswit, dramaturg för verket 
(2018:181). Beroende på dessa förhandlingar formas våra relationer till historien som 
därmed formar framtiden. Nu funderar Nair på hur hon ska föra vidare dansverket 
Dixit Dominus. 

Jag ska inte göra som Lilavati gjorde, ge verket till en person. Jag ska 
göra det i flera steg och ge verket till flera personer, som ett projekt. Jag 
vet inte hur… kanske först göra några projekt om att det inte går att föra 
verket vidare… och peka på alla misslyckanden. […] Sen vill jag lära ut 
det som repertoar i Indien (Rani Nair). 

Nair kan liknas både vid ett arkiv och en arkivarie, eftersom hon både bär dansen i sin 
kropp, tolkar och förmedlar den. Det finns en koppling till Henry Sjöbergs arbete med 
                                                   
9 Verbala förslag som sätter ramarna för en dansimprovisation. 
10 Lilavati såg Nair dansa i en föreställning. De hann aldrig träffas, men Lilavati berättade att hon hittat 
efterträdaren till Dixit Dominus för sin man dansskribenten och museichefen Bengt Häger, som i sin tur lät Rani 
ärva verket. 
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att förmedla folkdans genom Arkivet för folklig dans, men framförallt genom sig 
själv, eftersom folk kom till arkivet för att träffa Sjöberg och bli introducerade de 
olika danserna (Nilsson 2016:21-22). Nair och Sjöberg förmedlar med hjälp av sina 
kroppar, genom att visa, bjuda in och föra vidare. Sjöberg befinner sig dock på ett 
arkiv när han gör det, medan Rani gör det som ett konstnärligt projekt. Det jag vill 
förmedla genom att ställa dem jämsides är att dansarkiv historiskt har 
bevarandemetoder som liknar tankegångar som råder inom nutida dans idag. Steget 
till att (åter)införa en sådan metod i en arkivverksamhet är därför inte så stort som det 
kan tyckas.  
 
Rani Nair är medveten om makten och ansvaret hon har över Dixit Dominus. Även 
om det finns inspelningar och foton från det ursprungliga verket är de inte tillgängliga 
på samma sätt som hennes förmedlande och tolkning av det11. Samtidigt visar hon stor 
ödmjukhet genom att lyfta misslyckandet som en självklar del av sitt förvaltande. 
Hon vet att det finns flera aspekter som faller bort i hennes version. Genom att 
tillgängliggöra Dixit Dominus och samtidigt lyfta fram misslyckandet om att det 
egentligen inte går, förmedlar Nair en värdefull medvetenhet kring historia och 
minne. Det finns ingen korrekt version att spara, utan otaliga aspekter att ta hänsyn 
till och spekulera kring som skulle kunna alstra en helt annan bild, vilket är viktigt att 
kommunicera. Denna typ av medvetenhet kring historia och minne snuddar vid Ernsts 
resonemang om (den egentligen icke-representativa) representationen i arkivet:  

All historieskrivning sker per definition i efterhand och 
historievetenskapen intresserar sig främst för sådana nyheter i historiens 
namn som performativt ger sig till känna i form av postförsändelser, den 
erkänner alltså att överföringen av förflutenhet (må det vara traditionen 
eller sedvanan) alltid är en effekt av medier och dröjsmålsmekanismer” 
(Ernst 2008:23) 

Historieskrivningen kan enligt Ernst inte vara något annat än postförsändelser styrda 
av dröjsmålsmekanismer, vilket Nair också uttrycker genom att lyfta misslyckandet 
som ett potentiellt delprojekt i förmedlandet av Dixit Dominus. Samtidigt som hon 
presenterar verket, förmedlar hon också att det endast är en version eller vinkel av 
historien, det vill säga hennes egen tolkning av den. 
 
Vidare, Nair kan ses som en enhet som ensam bär på information om dansverket Dixit 
Dominus. Men genom att ge verket till flera dansare och kompanier sprids 
informationen och släpps på sätt och vis fri. En maktförskjutning sker och nya 
tolkningar kan uppstå, vilket liknar utvecklingen som sker inom arkivverksamheterna. 
Nutida informationshantering övergår till en mer levande form där handlingar ligger 
på flera lagringsenheter och är tillgängliga i allt större utsträckning (Cook 2001). Det 
möjliggör flera tolkningar och användningsområden. Följden blir en större spridning 
och bredare representation. Precis som von Rosen uppmärksammar finns tydliga 
likheter med dans och nutida informationshantering (2019:8). 
 
Fallstudien av Rani Nairs dansprojekt Dixit Dominus har visat på några aspekter i 
relation till arkiv som berör forskningsfrågorna. Dels finns likheter i Nairs förmedling 
                                                   
11  Vilket blir tydligt med en sökning på Google, där Dixit Dominus + Lilavati kopplas till Rani Nair och Future 
Memory i de första sökträffarna. 
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med Arkivet för folklig dans så som det såg ut under 1960 och -70-talet när Henry 
Sjöberg stod som huvudansvarig (Nilsson 2016). Nairs tankar kring vidareförmedling 
av verket liknar också bilden av arkivet sett utifrån postmodernistisk arkivteori. 
Analysen jag gör är att de postmodernistiska dragen genomsyras både inom dans- och 
arkivkretsar men dansarkiven kan i nuläget inte räknas in.  

Process 
Att se till varifrån rörelserna härstammar handlar till stor del om att backa tillbaka 
några steg och se processen före ett färdigt verk. Logrell skiljer på bevarandet av en 
dansföreställning, och rörelser som uppstår i processen fram till en föreställning. Det 
är två olika perspektiv; att bevara process och färdigt verk. Bevarandet av en 
föreställning är inte lika viktig som processen, alltså hela dansprojektet från början till 
slut, menar Robert Logrell. Det dokumenterade slutresultatet, föreställningen, är alltså 
en lika viktig del som de andra faserna i processen. Det är därför fråga om att bevara 
hela dansprojektet, som koncept och idé. Robert ger exempel på att det kan vara 
bidragsansökningar där idén bakom projektet beskrivs, hans konstnärliga intentioner 
och vad han vill uppnå. Filmat material och alla texter som produceras under 
processen, inklusive dokumenterade utvärderingssamtal med inblandade är också 
värdefulla delar. Allt detta ringar tillsammans in den dans som Logrell skapar.  
 
Blennow lägger också stort fokus på processen. För henne är det processen som är 
viktigast, och försöker undvika att tänka på ett slutresultat, för att vara ärlig gentemot 
de riktningar som processen leder henne. Dansverket som tillslut kommer av en 
konstnärlig process är en av tusen möjliga utfall på ett och samma projekt. Av den 
anledningen lägger hon vikt vid dokumentation av processen, mest för att navigera 
och förstå vad hon gör och var hon är på väg. Metoder Blennow använder för att 
dokumentera sin process är videodagbok och ljudupptagningar från samtal med 
dansarna som medverkar i hennes dansprojekt. Att processen samtidigt bevaras är 
också viktigt för Blennow. Hon har sitt eget arkiv med tidigare dansprojekt som hon 
kan gå tillbaka till och hitta inspiration till framtida projekt. I många fall är också 
framförandet av ett ”färdigt” verk en del av en process, eftersom verket oftast 
vidareutvecklas efter det. 
 
Logrells och Blennows förespråkande av process snarare än slutresultat går i linje 
med Okes resonemang om att arkiven behöver bredda helhetsbilden av dans. En del 
av det är att lyfta in dansprocessen i arkivet. Jones, Abbot och Ross skriver att dans är 
i ett ständigt tillblivande tillstånd, vilket också (genom processtänket) bekräftas av 
informanterna. 

Archives tend to focus on a single end product, yet performances are 
constantly in a state of becoming and have no definable end. The archive 
consequently enforces a false sense of completeness on a performance 
event that’s part of a much wider work. (Jones, Abbot & Ross 2009:5) 

Konsekvensen av att endast fokusera på en slutprodukt av dans i arkivet är alltså 
misstolkningar av dansen, vilket leder till att dansens betydelse i arkivet förminskas. 
Representationen av dans i arkivet är då inte adekvat med den verkliga förståelsen 
och kunskapen om densamma. I det här sammanhanget stämmer Ernst kritik till 
arkivens representation av kultur in. ”Datalagringens rent tekniska praktik” (2008:13) 
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– eller det traditionella arkivets envetna inställning till att arkivera produkter, 
material, ting – riskerar att beröva förståelsen av dans som är allt annat än en 
slutprodukt. 
 
En av flera möjliga anledningar till intresset för arkivbegreppet bland danskonstnärer, 
som Löfblad berör i sin masteruppsats (2017), är som nämnt att forma 
historieskrivningen, eller skriva alternativ historia. Att som dansare/koreograf ta 
saken i egna händer och föra in arkivbegreppet i sitt arbete kan därmed också vara en 
konsekvens av arkivens traditionella (och i det här sammanhanget torftiga) 
representation av dans. 
 
Den traditionella bilden av arkiv som slutstation för handlingar är den som Jones, 
Abbot och Ross beskriver som problematisk i relation till dansen. Samtidigt, som 
tidigare nämnt, växer en ny funktion fram för arkivverksamheten, den 
processbaserade. Där är helheten och processen är viktig. Att följa dokument från 
början till slutförvaring främjar ett holistiskt ”vibrant ’total’ archive” (2013:113) som 
Cook ser framför sig.  
 
Processbaserad arkivredovisning bygger på samma idé, att följa handlingen från start 
till slut. Tanken om att föra in processer i arkivet är numer en självklar del av 
arkivens utveckling. Dans som är en levande process i allra högsta grad räknas 
däremot inte in i nuläget, utan ses ofta som ett färdigt verk att arkivera.  
 
Att bara se till slutprodukten, det färdiga dansverket, menar jag är en felläsning av 
dans. Det är ett exempel på när ett givet lagringssystem i arkivet formar 
informationen som Ernst skriver (2013:13). Dansforskning baserad på arkivmaterial 
riskerar således komma långt ifrån själva dansen, baserad på – i sammanhanget –
lösryckta delar som i många fall inte gör några medvetna försök att fånga in 
upplevelsen.  

Tillgängliggörande och förmedling 
Dansmuseet i Stockholm är en stiftelse vars stadgar går ut på att främja dans. De har 
inget statligt uppdrag utan är fria i sin verksamhet. Museet har tidigare gjort egna 
videodokumentationer av svenska koreografers verk utanför de fasta institutionerna. 
Numera tar de endast emot videodokumentationer, pressklipp och program från 
svenska dansare och koreografer. Enligt museipedagog och programansvarig på 
museet är insamlingen ingen aktiv uppmaning till dansare och koreografer, främst på 
grund av resursbrist. Därför är det inte mer än ett par koreografer som lämnar in 
videomaterial varje år. Sedan 2018 har museet en tillsatt arkivarietjänst som 
förhoppningsvis kan arbeta mer med insamlingen.12 
 
Enligt den relativt nya arkivarien på dansmuseet behöver hen lägga sina insatser på 
att profilera museet i första hand, digitalisera och ordna upp i materialet i andra hand. 
Sen är det tänkt att hen också ska se över insamlingen, som just nu inte har någon 
egentlig struktur. 
                                                   
12 Mailkontakt med museipedagog och programansvarig på Dansmuseet 2019-03-27. 
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Förutom utställningsverksamhet och förmedlingen av arkivet i form av ett 
väletablerat Study Center13 ordnar dansmuseet också ett par event. De är främst 
riktade till barn och ungdomar, då skolklasser kan boka workshops där man får prova 
på olika dansstilar. Det finns även danskroki, och dansgrupper som hyr in sig i 
lokalerna för att använda dem som scenrum. Här snuddar Dansmuseet vid att vara ett 
rörelsernas museum där dansen representeras genom själva dansandet. 
 
De event, föreställningar och workshops som Dansmuseet organiserar eller stöttar är 
generellt dansfrämjande och därmed en form av bevarande. Istället för att bevara dans 
borde fokus läggas på att bevara dansandet som Nilsson skriver (2016:62), vilket är 
en immateriell bevaringsmetod som fokuserar på upplevelse och erfarenhet. 
Dansmuseet främjar dansandet till viss del. Men de utställningarna som museet 
kurerar ligger i huvudfokus och dansandet på museet kommer i andra hand.  
 
Folklivsarkivet i Lund domineras av papper vilket speglar utställningsverksamheten i 
samband med Arkivens dag. Det har förekommit samarbeten med musiker och körer, 
där arkivmaterialet tolkas och framförs, men inte i stor utsträckning. Arkivarien på 
folklivsarkivet lägger stor vikt vid tillgängliggörande genom att digitalisera 
samlingarna, och menar att det är svaret på hur nya metoder för arkivering kan 
utvecklas. Att materialet är lättillgängligt ökar möjligheterna till att det används och 
att olika samarbeten kan uppstå, och därmed i förlängningen en form av bevarande.  
 
Det stora digitaliseringsarbete som gjorts har medfört att en omfattande samling 
folkmusik blivit tillgängligt. För folkmusikhögskolor har det inneburit ovärderligt 
material som de kan använda i undervisningen. Om vi tänker oss att det är 
undervisningsmaterial som återkommer år efter år kan det betraktas som en form av 
immateriellt arkiverande som systematiserats och pågår. Alltså kan 
tillgängliggörandet av immateriellt arkivmaterial utvecklas till samarbeten som i 
förlängningen kan ses som en form av immateriellt arkiverande. En enkel metod är 
därför att satsa på digitalisering och tillgängliggörande, som skapar ringar på vattnet 
till bevarandets fördel.  
 
Det finns givetvis en viktig aspekt att se till här, nämligen att materialet tolkas och 
förändras när det återuppförs, och det finns anledningar att ifrågasätta proveniensen 
(en av arkivens grundprincip), och om det verkligen kan ses som ett bevarande. För 
att återknyta till Ernsts resonemang om historieskrivning som postförsändelser finns 
dock inte ett enda ursprung att återknyta till, utan flera variationer från otaliga 
perspektiv. Detta kan såklart också ifrågasättas; i många fall finns entydiga exempel 
på arkivmaterial som bevismaterial för händelser i det förflutna.  
 

                                                   
13 Dansmuseets bibliotek, videotek och arkiv utgör tillsammans Rolf de Maré Study Center. I biblioteket finns 
litteratur om dans och relaterade kulturhistoriska ämnen från olika delar av världen. Videoteket omfattar cirka 
3 000 filmer. Arkivet består av svenska och utländska program, pressklipp, enskilda arkiv samt person- och 
fotoarkiv. Samlingen omfattar även material om Svenska Baletten (Ballets Suédois) och Rolf de Maré. 
http://www.dansmuseet.se/sv/om-dansmuseet/study-centre/ 
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Svenskt visarkiv samlar in, bevarar, forskar och publicerar material inom visor, 
folklig dans, spelmansmusik, äldre populärmusik samt svensk jazz. Man arbetar med 
en etnologisk ingång till folklig dans. Att vara forskningsarkivarie innebär förutom att 
förvalta arkivet även att dokumentera och kommunicera materialet i form av 
seminarier, paneldebatter, forskningsrapporter och liknande. Det är bara en av 
forskningsarkivarierna som är utbildad arkivarie. De andra är specialinriktade på sina 
respektive ämnen och får lära sig hantverket på plats. På så vis är det mer 
betydelsefullt för verksamheten att de anställda engagerar sig i sina områden, och 
därmed representerar och förmedlar dem med sitt egna intresse som driv.  
 
För att återknyta till amatörforskaren Henry Sjöberg som förvaltade ett arkiv för 
folkdans med syftet att göra folkdansen rättvisa, ses likheter med visarkivets struktur. 
Kärleken till dansen engagerade och drev Sjöberg att sprida den till fler. Sjöbergs 
personlighet var också viktig för arkivets förmedling och tillgängliggörande. 
Arkivariens roll kan  alltså vara betydelsefull för det kulturarv som ska 
tillgängliggöras och förmedlas. Även Folklivsarkivets och Dansmuseets arkivarier är 
musiker respektive dansare i grunden, vilket tyder på ett eget intresse som gynnar 
förståelse och förmedling av arkivets bestånd. Ett  kontaktnät bland musik- och 
dansaktörer främjar också samarbetsprojekt, som kan levandegöra arkivet. 
Arkivarierna i min studie kan därför betraktas ha en vidgad och nyanserad roll med 
ett utåtriktat fokus i likhet Cooks bild av arkivariens roll i det han kallar det fjärde 
paradigmet (2001). 

Dokumentation 
Dans är knutet till tids- och rumsaspekten, så på ett sätt är det omöjligt att bevara 
dansen för att den händer i nuet, säger Logrell. Själva ”grejen” med en 
dansföreställning är att den inte ska kunna beskrivas eller återberättas, den ska 
upplevas. Därför är Logrell osäker på om dans ens ska bevaras. Att dokumentera en 
föreställning genom att filma är inte helt optimalt tycker Blennow. Film blir oftast 
platt och fångar inte känslan, eller upplevelsen, som är en så betydande del av en 
dansföreställning. Det som var så levande i stunden blir plötsligt helt platt på film. 

Tror jag tänkt på alternativa dokumentationsmetoder av 
dansföreställningar i åratal men aldrig tagit tag i det. […] Just nu tänker 
jag att arbeta med dokumentation kräver distans, och det tar tid att få 
distans från ett projekt som simmat runt i ens inre under flera år, och vars 
sista droppe precis presenterats framför publik (Sanna Blennow). 

Ett stillbildsfoto från en föreställning kan fånga känslan mycket bättre än 
filmdokumentation av en hel föreställningen, säger Blennow, och har också funderat 
på att transkribera en föreställning i text. Antingen skulle det kunna göras genom att 
skriva eller spela in röst under föreställningens gång som sedan kan finslipas efteråt, 
eller skriva direkt efteråt ”à la automatic writing”. Alternativt beskriva allting som 
görs baserat på en videodokumentation. Förslagen ger olika perspektiv, både ur ett 
”objektivt” och subjektivt perspektiv. Kombinationen av dem båda är nyckeln för en 
fördjupad förståelse, vilket utvecklas längre fram i uppsatsen.  
 
Blennows idéer innebär närvaron av ett subjekt som tolkar föreställningen, vilket 
anses svåråtkomligt och har låg akademisk auktoritet (Abbott, Ross & Jones 2009:4). 
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Upplevelsen blir präglad av ett subjekts associationer och tolkningar vilket medför 
problem i ett arkiv där man strävar efter en objektiv bild. Att välja endast en 
synvinkel eller tolkning som får representera en föreställning i ett arkiv går dessutom 
emot många dansvetenskapliga forskare liksom postmoderna arkivteoretiker (ibid). 
Men som vi ska se i följande kapitel behöver subjektivitet inte innebära en 
motsättning, utan kan tvärtom berika (dans)arkivet. 

Subjektivitet och inre upplevelse  
Forskningsarkivarien på Svenskt visarkiv har som nämnt en fot i arkivet och en i 
dansen (som dansare, danspedagog och student på DOCH). Vårt samtal förs in på de 
subjektiva aspekterna av dans och dess betydelse för arkiv. Insamlingen har gått i en 
utveckling från att ha samlat in så mycket som möjligt till en mer fördjupad 
inställning till dokumentation och insamling. Historiskt sett har man samlat in för att 
bevara. Musiketnologer har spelat in så mycket som möjligt, och sammanfört 
materialet med ganska förenklad kontext. Sedan har det utvecklats till att insamlingen 
smalnat av och man har valt ut exempel. Detta till fördel för en bredare kontext, som 
att kartlägga vilka ideologier som ligger bakom materialet och hur det insamlade 
speglas av rådande samhällsdebatt. Det finns också forskningsprojekt på visarkivet 
där man tittat på sina egna samlingar, och analyserat sitt eget material, och på så vis 
ifrågasatt representationen av sitt eget bestånd.  

Det ger perspektiv på det som redan finns. Det är jätteviktigt, men 
samtidigt kommer man ännu längre ifrån det som sker på dansgolvet, eller 
man kan lätt göra det, och jag som både jobbar i arkiv och som 
danspedagog, jag är jätteintresserad av vad som sker på dansgolvet. När 
jag tänker arkiv så tänker jag på mötet mellan arkivet och den levande 
dansaren. Vad sker där? (Informant Sv visarkiv)   

Informanten på Svenskt Visarkiv återkommer några gånger under intervjun till hur 
hen vill låta de inputs från masterutbildningen på DOCH, men också erfarenheterna 
som dansare och pedagog, befrukta sitt arbete som arkivarie. Inre upplevelser är 
viktiga, och behöver komma fram för att komplettera de yttre aspekterna, de som 
kretsar kring hur en dans ser ut och var den dansas, menar forskningsarkivarien.  
 
Dansvetenskaplig/konstnärlig och etnologisk forskning utgår från olika perspektiv 
och kan vinna på att kombineras. Det händer mycket inom konstnärlig forskning och 
även inom arkivvetenskapen menar informanten och hen hoppas se en utveckling där 
dessa tankar sipprar in i arkivverksamheten. Vi pratar om några av idéerna som i stort 
handlar om att få in den subjektiva upplevelsen i arkivet. Det berättar något om hur en 
viss dans blev till,  som inte kan fångas på bild eller video. En inre upplevelse skapar 
också en vidgad bild och större förståelse för något. Dessutom märker informanten på 
visarkivet att det finns ett ökat intresse för känslomässig förankring hos 
arkivbesökare, de vill influeras av något. ”De [arkivbesökare] brukar inte riktigt 
uttrycka vad de letar efter, men man märker i sättet de skriver om sin 
dansföreställning att de vill ha någon slags förankring i traditionen och en känsla, för 
att skapa något nytt”. Arkivbesökare, i detta fall dansare/koreografer, söker efter 
något att låta sig påverkas av i sin konstnärliga process, och för att möta detta behov 
borde arkivet se över hur man dokumenterar dans, delvis genom att komplettera med 
inre upplevelser, menar informanten på Svenskt visarkiv.  
 



 

 38 

När man historiskt sett inledde dansdokumentation i början på 1900-talet samlades 
deskriptivt material in, som beskriver hur dansen ska utföras med dansnotation och 
beskrivning i text, och med eventuella notbeskrivningar undertill. Möjligheten att 
filma blev sedan ett genombrott för dansdokumentation, fram tills dess att man 
började ifrågasätta hur mycket som egentligen kommer med på film. Nu finns det 
också motion capture som utger sig för att vara den ultimata tekniken, eftersom man 
kan se den exakta rörelsen tredimensionellt.  

Det blir mer och mer utvecklat, det verkar bättre och bättre men det blir 
också mer och mer avsmalnat, och för att nå det breda som vi pratar om 
nu, vad är vi då tillbaka till? Jo, det är samtalet med pennan och pappret, 
som kan föra oss vidare åt ett annat håll (Informant Sv visarkiv).  

Forskningsarkivarie på visarkivet är inne på ett spår som rör sig kring samtalet, 
tillbaka till pennan och pappret, men med ett mål i sikte som går bortom de vanliga 
etnografiska frågorna när, var, hur och varför. Det var fantastiskt när filmmediet 
kom, och ovärderligt att ha de gamla inspelningarna som tidigast är från 1915, 
understryker informanten. Men det är viktigt att ha i åtanke hur begränsade filmen 
också är för dansen.  
 
Teknik har alltså historiskt sett varit intressant inom dansdokumentation. Numer rör 
sig utvecklingen mer mot känsla och upplevelse. ”Det breda” som arkivarien på 
visarkivet nämner i citatet är den inre upplevelsen. Hen ger en rad exempel på 
metoder för att nå dem, som kretsar kring intervjusituationen mellan 
forskare/arkivarie/etnolog och informant. Samtalet kan formas efter behov och det 
finns samtalsmetoder med syfte att fånga den inre upplevelsen. Explicitation 
interview är en av dem, som i korthet innebär att via kroppsliga förnimmelser 
fördjupa sig i en specifik händelse och beskriva den från ett förreflexivt stadie (pre-
reflective knowledge), innan upplevelsen omformats till tolkning eller erfarenhet 
(Maurel 2013). Självintervju är en annan metod som används av nutida dansare och 
koreografer bland annat för att reflektera över sin kreativa process. En tredje metod är 
den fenomenologiska intervjun baserad på van Manens teorier som används som 
metod för denna uppsats.  

Samtal som metod för bevarande av dans som immateriellt kulturarv 
Utöver intervjuerna med arkivarier och danskonstnärer har en metod prövats för 
bevarande av rörelse. Detta har gjorts utifrån forskningsfrågorna och i synnerhet hur 
bevarandemetoder för dans kan utvecklas. De är filmade intervjuer som rör sig 
bortom det traditionella bevarandeformerna som filmad dans och textdokument. Det 
huvudsakliga syftet har varit att fokusera på upplevelsen av dans, och då både hos 
dansare och betraktare. Förutom det faktiska, mer eller mindre objektiva, 
beskrivningarna som ”Jag står i mitten av rummet, jag blundar. Jag rullar långsamt 
ner” finns också subjektiva observationer som beskriver hur rörelserna känns och 
tolkningar av känslorna i form av bilder eller metaforer. 

Jag rullar långsamt ner. Känner yrsel. Stannar halvvägs. Känner hur 
muskler släpper i nacken. Jag vrider armar och känner hur axlar sjunker 
ner, armarna känns längre. Jag rullar ner och hamnar sittandes på knä. 
Fäller ut ett ben […] jag fäller ut det andra benet. Det känns i höften. 
Långt in. Jag andas. Det känns som att det rycker till mellan skuldrorna 
och jag fäller ut armarna utefter sidorna som vingar. Jag sätter sedan 
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fingrarna i golvet nära axlarna och lyfter upp överkroppen… viker in 
benen… börjar gå som ett ståtligt lejon (Camille Delepierre). 

Att fälla ut armarna som vingar och gå som ett ståtligt lejon är bilder eller metaforer 
som används för att beskriva rörelsen, och återkommer ofta under 
rörelsebeskrivningarna. Det är en tolkning av den upplevelse/känsla som en rörelse 
väcker, och kan kommunicera den subjektiva upplevelsen. Som van Manen skriver, 
”ones own experience is possible experience of others” (2014:314), vilket kan 
berättiga en subjektiv uppfattning om något. En hyllad dansföreställning är i grunden  
subjektiva uppfattningar som delas av många och blir intersubjektiva. På så sätt är det 
subjektiva en väg in till intersubjektiva, närmast objektiva uppfattningar. 
 
Att beskriva hur rörelsen känns med hjälp av en bild kan förmedla den inre 
upplevelsen på ett kollektivt, eller intersubjektivt, plan, eftersom de flesta kan erinra 
sig vingar som fälls ut och hur ett ståtligt lejon rör sig. Men det är dock en tolkning av 
rörelsen som i viss mån också begränsar rörelsebeskrivningen. Det viktigaste är inte 
hur det ser ut utifrån, utan hur upplevelsen känns inifrån. Ett utifrånperspektiv skulle 
vara berikande att lägga till eftersom det breddar bilden.  
 
Andra gånger under metodtestet blir beskrivningarna möjligtvis för subjektiva och 
svåråtkomliga, såsom risken är med alltför personliga beskrivningar.  

Jag får en bild av att mina ben är mitt ansikte och att jag är någon slags 
varelse som lever vid vatten, som kravlar sig fram över sanden, och 
överdelen av kroppen är en tung svans som släpar efter (Celine Orman). 

Citatet ovan är inte förankrad i någon objektiv beskrivning av rörelsen och därför svår 
att föreställa sig; vad är det egentligen som händer på dansgolvet? Det är svårt att se 
framför sig hur kroppen rör sig, något som gör det svårt att förstå vad som genererar 
den inre upplevelsen. Att se på det inspelade materialet, där kroppen och 
ansiktsuttryck används mycket för att beskriva rörelsen är en betydelsefull del för 
förståelsen av densamma. Det är något som inte kan kommuniceras i text. Citatet 
ovan blir hursomhelst lösryckt och behöver mer kontext för att fungera förmedlande.  
 
Genom att inta båda roller, det vill säga som informant och intervjuare erfor jag hur 
det är att beskriva en upplevelse och att ta del av en. Under andra omgången av testet 
såg strukturen annorlunda ut. Där fick tre olika dansare berätta om en stark 
dansupplevelse från en föreställning de har upplevt som publik. Även här används 
mycket ansiktsuttryck och rörelse, som är betydelsebärande delar av beskrivningen. 
Dansare och koreografer är vana att integrera hela sin kropp när de kommunicerar. 
Därför är videoupptagning en passade metod eftersom det fångar både röst och 
rörelse.  
 
Som intervjuare vid denna omgång slog det mig hur starka bilder som frammanades 
när jag lyssnade. Vid vissa tillfällen kändes det nästan som om jag var där.   

Det börjar i absolut tystnad. Så kommer vitklädda människor på rad. Om 
man sitter som publik så börjar de från nedre högra hörnet och de går 
otroligt långsamt, och dom går tillsammans. Varje hand rör sig exakt 
samtidigt. En efter en går de på led. Och det här ledet ringlar sig som en 
orm [visar] […] och gradvis går de här människorna från det här 
supersuperlångsamma – som är så spännande, det är en elektricitet i 



 

 40 

rummet – till att börja springa, fortfarande exakt tillsammans. Och 
plötsligt försvinner de, och musiken kommer igång, samtidigt som en 
fantastisk duett bara far omkring (Maria Naidu). 

Naidu visar mycket med uttryck, rörelser och tonlägen i rösten som texten inte kan 
gestalta. Hon fortsätter sen att beskriva varför verket berört henne. 

Att ge bort sitt ego för nånting större, det är återkommande i verket, och 
när det lyckas så är det en förhöjd känsla. Jag tänker att det har med nån 
slags spiritualitet att göra faktiskt. När det händer på scenen så förmedlas 
den känslan till publiken… och det är den här känslan som jag är ute efter 
när jag står på scen och när jag sitter som publik. När jag upplever det så 
tänker jag inte på det, utan det är i efterhand som jag… ah… vi hade det 
där. Att jag blivit berörd på ett väldigt djupt plan, det är nog det som har 
hänt (Maria Naidu). 

Här beskriver Naidu den avgörande relationen mellan dansare och publik, som har 
stor betydelse för varför föreställningen gjort stark inverkan på henne. De andra 
informanterna beskriver också relationen mellan publik och dansare som en 
betydande del av upplevelsen.  
 
En annan gemensam nämnare för de fyra informanterna är deras kroppsliga och 
känslomässiga reaktioner, och att dessa är tecken på varför föreställningen är så 
berörande. Per Enequist beskriver känslan som en explosion i bröstet och en stark 
eufori. Han säger att han vill dansa själv för att förstärka känslan. Maria Naidu 
förklarar att när hennes kropp rycks med (och lägger liksom Enequist handen på 
bröstet), och hon känner att hon inte kan sitta still, då vet hon att hon är starkt berörd 
av dansen. Alma Söderberg beskriver en stark dansupplevelse med att hon känner sig 
upplöst, och att distansen försvinner mellan henne och det hon upplever. Sarah 
Nakiito försöker sätta ord på det hon upplevt:  

Jag fylls av känslor och värme när jag tänker på det. Hjärtat slår lite 
fortare. Jag kastas tillbaka till stunden när jag sitter där i publiken. Men 
det är svårt att sätta ord på. Vad är det som gör att jag hänförts så? (Sarah 
Nakiito)  

Informanterna beskriver också det faktiska (det mer eller mindre objektiva), alltså vad 
som händer på scen, i kombination med känslorna som uppstår. Den här 
kombinationen ger mig som utomstående inre filmiska scenarion och en 
känslomässig förankring som jag med empatiskt lyssnande kan relatera till. Jag dras 
med i informanternas beskrivning och kan erinra mig varför de blivit så tagna av 
dansverken de valt att beskriva. Oklart är givetvis hur mycket jag lägger till utav mina 
egna erfarenheter av liknande situationer, hur mitt minne och fantasi pusslar ihop 
egna bilder, som kanske är en helt annan föreställning. Häri ligger också kritiken till 
metoden jag testat. Hur pass förankrad är den i verkligheten, och därmed hur relevant 
är den till exempel som forskningsunderlag?  
 
Med en tydlig kontext (ljud, ljus, kostym, plats, rörelsekvalitéer etc) kan den kritiken 
avhjälpas. Med utförliga beskrivningar av yttre omständigheter i kombination med 
den inre upplevelsen förankras beskrivningarna. Tillsammans ger det en mycket 
bredare och fördjupad bild. I kombination med till exempel videomaterial av en 
föreställning fungerar det kompletterande och fördjupat. Med andra ord, testet jag 
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gjort förenar det inre med det yttre omständigheterna, något som är värdefullt för 
upplevelsebaserad immateriellt kulturarv som dans.  
 
Som resultatet av metodtestet visar har jag och informanterna delvis lyckats nå ett 
förreflexivt stadie (innan en upplevelse tolkats) som van Manens LED-metod syftar 
till. I många fall är det tolkningen av upplevelser som jag identifierat, såsom bilder, 
känslor och metaforer. Förreflektivt stadie eller inte, det är en inre upplevelse som 
beskrivits vilket varit syftet med testet. Talet håller oss närmre den levda erfarenheten 
(lived-experience), till skillnad från att att skriva (van Manen 1997:67). Det finns 
därför potential att lyckas nå och förmedla upplevelse med metoden. Resultatet visar 
ändå att det krävs en mer koncentrerad studie för att kunna dra mer grundade 
slutsatser.  
 
Det uppstår också en fråga om ansvar. Rent tekniskt krävs det en del, och för en 
arkivinstitution kan det finnas svårigheter att få loss resurser till projekt som dessa. I 
samband med forskning finns däremot motivation för nya insamlingsprojekt. Men 
initiativet kommer då från forskarnas intresse och blir selektivt, vilket kan vara 
problematiskt för arkivets representation.  
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AVSLUTANDE DISKUSSION 

Det har bekräftats att dans som immateriellt kulturarv har egenskaper som i vissa fall 
ter sig problematiska för det traditionella arkivet och arkiverandet. Dansens icke-
verbala kvalitéer har också svårt att komma till sin rätt i ett arkiv. Dansen kan å andra 
sidan inspirera arkivet till alternativa perspektiv på bevaring, som till exempel 
betydelsen av att föra in de subjektiva och fenomenologiska dragen i arkiv. Dansen 
kan också ses som inspiration till arkivens omfattande utveckling för att hantera 
dagens informationsflöden, som liksom dans är i ständigt flöde.  
 
Resultat och analys visar alltså på en rad olika slutsatser i relation till 
forskningsfrågorna (Vilka metoder används för att bevara dans idag? Hur lämpar sig 
dessa metoder för dans? Hur kan dessa metoder utvecklas?). Tillgängliggörande och 
förmedling är en indirekt metod för bevarande, eftersom det gynnar dansens 
fortlevnad på flera olika plan. Men det är inte tillräckligt som metod. En kropp-till-
kropp transmittering av dans och rörelse är en metod som används inom 
danspedagogik och konstnärligt skapande, där kroppen ses som kunskapscenter och i 
viss mån arkiv. Idén om kroppen som arkiv är inte lika självklar inom arkivväsendet, 
men borde lyftas och bli en aktiv del i mycket större utsträckning. Det kan generera 
aktiva och medvetna metoder för bevarandet av all form av immateriellt kulturarv, 
inte bara dans. Arkivet bör också se och förstå dansen som process och upplevelse 
och utforma bevaringsmetoder utifrån dansens premisser. Avsikten med testet som 
gjorts var att göra just detta genom att lyfta upplevelse med subjektiva perspektiv. 
Slutsatsen som dras är att det finns potential för metoden, men att den kräver en mer 
fokuserad studie för att utvecklas. 

Tillgängliggörande och förmedling är en form av bevarande 
Metoder för bevarande av dans finns på sätt och vis redan genom det arbete arkivarier 
gör med tillgängliggörande och förmedling (exempelvis digitaliseringsprojekt, study 
center och föredrag). När material blir lättillgängligt genom digitalisering skapas 
ringar på vattnet vilket ökar chanserna till att arkivmaterial kommer till liv och 
aktiveras, om än i nya former, men det är ändå ett levandegörande av ett kulturarv. 
Det finns också tecken på att digitaliseringsarbetet kommer fortsätta och utökas, 
liksom det finns driv från engagerade arkivarier som är intresserade av samarbeten 
med verksamma inom kulturlivet (baserat på de intervjuer jag gjort). Men det arbetet 
kommer ofta i andra hand, då resurserna i första hand måste läggas på andra delar av 
verksamheten, som att ordna upp och förteckna arkivmaterial. Därför anser jag att 
bevarandet av dans via ”metoden” tillgängliggörande och förmedling är betydelsefull 
men inte tillräcklig. 
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Kroppen är ett arkiv 
Genom en kropp-till-kropp transmittering bevaras rörelse. Danstekniker överförs 
oftast mellan kroppar, därför kan kroppen ses som rörelsernas arkiv, som 
tillhandahåller och förmedlar dans. Fallstudien som jag gjort på verket Future 
Memory är exempel på detta. Ursprung och tolkning kan ifrågasättas vilket kan 
förebrå kroppens arkiv som alltför godtyckligt, då varje kropp tolkar rörelser 
subjektivt. Tolkning är dock oundvikligt i all överföring av kunskap, även i läsningen 
av pappersbaserat arkivmaterial. Så länge det finns transparens och medvetenhet 
kring detta, vilket Nair tydligt förmedlar med Future Memory, är kroppen en 
betydelsefull källa till kunskap och förmedling av dans. Som studien också tydliggjort 
har arkivväsendet (med Henry Sjöbergs arbete) en historia av kropp-till-kropp 
transmittering, något jag anser borde lyftas och värderas mer inom 
arkivverksamheten. 
 
Att tillämpa uttrycket kroppen som arkiv är att tänja ut arkivbegreppet, något som är 
möjligt med stöd från postmodernistisk arkivteori och dess öppenhet inför vad ett 
arkiv kan vara. Det ger arkivet en bredare betydelse och omfattar immateriellt 
kulturarv som dans på ett sätt som gynnar dansen. 

Dans är process 
En av slutsatserna för uppsatsen är att se dans som process snarare än slutprodukt. 
Både tidigare forskning (Oke 2017, Abbott, Ross & Jones 2009) och empiri (Logrell, 
Blennow) är eniga om processens betydelse för dans. Att se – åtminstone nutida dans 
– som en slutprodukt är i viss mån en felläsning och förminskning av dansen. 
Forskning som sedan baseras på arkiverade slutprodukter grundas då på fragment av 
dans och kan bli lösryckt från dansprocessen, det vill säga själva dansen. Viktiga 
delar av en dansprocess är hur dansen arbetats fram; vilka tekniker, tillstånd eller 
scores som har använts som är avgörande för rörelsematerialet. Vilka intentioner och 
mål som har funnits med i projektet är också viktiga delar.  
 
Åter till en fråga som ställdes i inledningen av uppsatsen, nämligen vilket ansvar och 
roll ska/kan arkivet ha i förhållande till bevarandet av dans? Att som arkiv vara en 
aktiv del av en dansprocess är i många fall inte möjligt. Däremot kan ett processtänk 
finnas med i bevarandet av dans som immateriellt kulturarv. Processbaserad 
arkivredovisning är numer en självklar del av myndighetsarkiv. Att se dans som en 
process borde därför inte ligga långt bort för arkivet, och kanske inte bara när det 
gäller dans. Jag tänker mig att kulturarv över lag skulle kunna ses mer som levande 
processer.  
 
Att föra in idén om dans som en process kan öka medvetenheten när dans bevaras. I 
bästa fall värderas processbaserat material och en färdig föreställning lika, eftersom 
en slutprodukt inom dans egentligen inte finns. Ett färdigt verk vidareutvecklas, 
återuppförs och omformuleras i många fall. Detta är också fallet med nutida 
informationshantering, därför finns likheter mellan dagens datalagring och fildelning 
med dansen, som von Rosen noterat (2019:18).  
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Dans är upplevelse  
Det som blivit tydligt av min undersökning är att nutida dans ofta baseras på ett 
tillstånd, en ton, eller olika känslolägen, som bäst upplevs för att förstås. Frykman 
med flera menar att meningen med dans inte kan förstås genom att en dansare pratar 
om den, dans måste upplevas med kroppen. Meningen finns i rörelsen, inte i 
beskrivningen av den (1990:50). Det Frykman (liksom Oke och Nilsson) ringar in är 
det centrala inom fenomenologi, upplevelsen. Att kunskapen och förståelsen sitter i 
den kroppsliga upplevelsen är alltså många forskare överens om, liksom jag själv. En 
viktig del av bevarandet av immateriellt kulturarv ligger därför i själva utförandet, 
akten. För ett arkiv är detta faktum problematiskt, och därför är det kanske inte 
önskvärt att dokumentera och bevara dans. Jag anser dock att dans både ska bevaras 
och dokumenteras, som komplement till själva dansandet (som i sig är en 
bevarandeform). Frågan är hur man dokumenterar och bevarar dans. Utgår man från 
dans som upplevelse öppnas nya möjligheter upp för alternativa metoder för 
bevarande. 

Subjektiva perspektiv berikar arkiv 
Om dokumentationen fokuserar på upplevelse och känsla i fenomenologisk anda kan 
kunskap och mening med dans förmedlas via en annan logik än den traditionella. 
Som framkommit under intervjuerna kan känslan av ett dansverk förmedlas bättre 
med ett stillbildsfoto än rörlig bild. Känsla och upplevelse kan också uppnås genom 
subjektiva beskrivningar av dans, såsom metodtestet för uppsatsen visat.  
 
Dans bygger i stort sett på känsla, och känslor är mer eller mindre universella, de 
upplevs och kommuniceras icke-verbalt mellan människor, precis som dans. Det finns 
också en önskan hos arkivbesökare att bli emotionellt påverkade av arkivmaterial. 
Därför skulle dansdokumentation vinna på att få dispens från arkivets princip om 
objektivitet. Jag tänker mig att subjektiva aspekter, som alstrar kunskap via 
kroppsliga förnimmelser som känsla, egentligen kan bredda och gynna all typ av 
kunskapsförmedling. Subjektiva upplevelser kan berika dansarkiv, det kan öka 
förståelsen av dans och tillgodose användargrupper med en mer fördjupad och intim 
relation till dans. 
 
Det explicita syftet med uppsatsen har varit den metodutvecklande ansatsen. Min 
strävan har dels varit att identifiera metoder, men också, baserat på empirin, att testa 
en ny metod för bevarande. En dansföreställning är starkt kopplad till den subjektiva 
upplevelsen och relationen mellan publik och dansare. Att prata om de inre 
upplevelserna av en dansföreställning kan alltså fungera som en form av bevarande. 
Som resultatet visar krävs det dock en tydlig förankring i kontexten kring en viss 
föreställning för att den subjektiva informationen ska vara relevant i ett arkiv.  
 
Avslutningsvis, uppsatsen har rört sig i en tematik kring motpoler som i stort handlar 
om en förhandling mellan det inre och det yttre. Som nämnt i inledningen kan arkivet 
och dansen också ses som ett motsatspar mellan fixering och rörelse. Intervjuerna 
med arkivarierna kan representera det yttre (eller formen och strukturen), och 
danskonstnärernas perspektiv representerar det inre och det innehåll som kan fyllas i 
ett arkiv. Jag själv som uppsatsförfattare har också intagit två olika roller; den 
”objektiva” forskarrollen och den subjektiva individen som använder mina inre 
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upplevelser för att förstå mitt ämne inifrån. Metodtestet där danskonstnärer får berätta 
om sin inre upplevelse som publik är i sig en manifestation av föreningen mellan det 
inre och det yttre. De, i egenskap av dansare, har den inre erfarenheten av dans. Deras 
beskrivning av en dansföreställning  som de upplevt som publik, alltså ett 
utifrånperspektiv, blir därmed en sammanvävning av de inre och de yttre 
synvinklarna. 
 
I vårt samhälle är det oftast de yttre omständigheterna som styr över hur strukturer 
ska formas. Det är en av kritiken som lyfts riktad till arkivet; det vill säga hur 
datalagringens struktur till viss del styr och begränsar dess innehåll. Processbaserad, 
eller verksamhetsbaserad, arkivredovisning är ett svar på hur innehåll får möjlighet att 
forma strukturen för en arkivverksamhet som bättre motsvarar verkligheten. När det 
gäller dans som immateriellt kulturarv saknas den här typen av lyhördhet gentemot 
innehållet. Uppsatsen har argumenterat för att låta det inre, mjuka delarna av ett 
bestånd (känsla, upplevelse, förnimmelse), komma till tals och uppvärderas. Det är ett 
argument jag skulle vilja lyfta och sätta hela arkivverksamheten i relation till. På så 
sätt kan balansen mellan inre och yttre aspekter upprättas. Detta för att kunskap som 
genereras ur ett arkiv ska vara så genuin, transparent och holistisk som möjligt, 
eftersom det leder in arkivet på ett hållbart spår inför framtiden. 
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VIDARE FORSKNING 

Två teman för uppsatsen har varit fenomenologisk teori och subjektiva perspektiv. 
Jag finner dess relevans för arkiv betydelsefullt och skulle gärna se mer 
arkivforskning genom ett fenomenologiskt filter. Att närmre undersöka hur 
subjektivitet kan berika arkiv över lag, men framför allt hur det skulle gynna den 
utåtriktade verksamheten, är förslag på fortsatt forskning.   
 
Att ta vid där uppsatsen slutar skulle också vara en gynnsam forskningsingång. Detta 
genom att utveckla och fördjupa van Manens fenomenologiska intervju och utvärdera 
dess effekter och relevans för ett arkiv. Andra intervjumetoder som kortfattat nämns 
är exempelvis självintervju (self interview) och explicit interview, och är också 
djupgående intervjutekniker som kan användas för att fånga upplevelsen. En mer 
fokuserad studie kring hur upplevelsen av dans kan förmedlas genom olika 
samtalsmetoder är potentiella uppslag för framtida forskning.  
 
Något som framträtt ur min studie är dansens icke-verbala kvalitéer, och 
svårigheterna att förmedla och tillgodogöra sig dem. von Rosens arbete som med 
kinestetisk empati tar sig an dansarkivalier från ett annat håll; genom att återuppväcka 
dansen i forskarnas kroppar, är på sätt och vis den intuitiva genvägen till förståelsen 
av dans. Det blir också del av dansens process, hur den lever vidare i olika kontexter. 
Att använda kroppen i en forskningsprocess är något min uppsats också vidrört. 
Undersökningen ligger mycket nära teorin om kroppen som verktyg för kunskapande. 
Vidare forskning som jag därför vill se är hur medvetenheten om kinestetisk empati 
kan appliceras tidigare i processen, det vill säga i en insamlings- och 
dokumentationsfas. 
 
Ytterligare en aspekt som uppstått i och med min undersökning är dansens likheter 
med dagens informationshantering. Vidare forskning i ämnet skulle därför kunna ha 
sin utgångspunkt i en jämförelse dem emellan. Jag har också identifierat dansens 
process som en väsentlig del av dans. Men jag har inte fördjupat mig i hur arkiven 
skulle kunna jobba mer processbaserat i relation till immateriellt kulturarv som dans, 
vilket bör undersökas närmre.  
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BILAGA 

Frågelista för arkivarier 
1.   Hur har insamlingens av immateriellt kulturarv sett ut historiskt? Och hur ser 

det ut idag? 
  

2.   Vilka svårigheter ser du med insamling av immateriellt kulturarv, i synnerhet 
dans? 

 
3.   Varför är det viktigt att arkiven tar ansvar och bevarar immatierellt kulturarv? 

- Finns det någon annan institution som tar/ska ta ansvaret? 
 

4.   Hur ser du på Framtiden? 
- Nya tekniker? 
- Nya attityder? 
- Arkivets roll? 
 

5.   Hur skulle arkivering av dans kunna gå bortom det traditionella arkiverandet?  

Frågelista för danskonstnärer 
 

1.   Är det viktigt att dans bevaras? 
   

2.   På vilka sätt ska dans bevaras? 
 

3.   Hur tänker du kring dina egna verk och arbetsprocesser?  
- Om de bevaras, hur bevaras de?  
- Har du någon metod? 

 
4.   Hur arbetar du med begreppet arkiv?  

  
5.   Tycker du filmat material är en bra bevaringsmetod? 

- Varför/varför inte? 
 

6.   Ett alternativt till att bevara rörelse är att bevara upplevelsen av dans, hur ser 
du på det?  
 

7.   Hur skulle du vilja se att dans bevarades i framtiden? 
 
  


