
 

 
  Sociologiska institutionen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         Salsa i Malmö 
 

   - En studie om kultur, frihet och transnationella uttryck 
 
 
 
 
 
Författare: Jennie Hartnor 
Kandidatuppsats: SOCK04, 15 hp 
Höstterminen 2020 
Handledare: Magnus Ring 
 
 
   

 



 

Abstrakt 
Författare: Jennie Hartnor 

Titel: Salsa i Malmö - En studie om kultur, frihet och transnationella uttryck 

Kandidatuppsats: SOCK04, 15 hp 

Handledare: Magnus Ring 

Sociologiska institutionen, HT 2020 

 
Denna etnografi analyserar salsa i Malmö med hjälp av ett induktivt tillvägagångssätt som styrs 

av berättelserna av Malmöbaserade salsadansare och det empiriska material som samlats ihop 

från intervjuer och deltagande observationer. I denna studie diskuteras frågor om kultur, etnicitet, 

genus, frihet och tillhörande där intervjupersonernas berättelser jämförs med de teoretiska 

ramverk som tidigare gjorts av sociologiforskare. I denna studie problematiseras exotifieringen 

av “latinness”, sociala “othering” processer och fantasier om den autentiska och genuina 

dansaren vid sidan av problematiseringar av stereotypa porträtteringar av femininitet och 

maskulinitet och essentialistiska idéer om binära könsindelningar som appliceras på 

salsadansande kroppar.  
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1. Introduktion 
För 4 år sedan upptäckte jag en ny värld i staden där jag bott hela mitt vuxna liv. Det var en värld 

fylld av nya betydelser som kom att ändra min bild av min hemstad. Salsan, som jag utövat så 

passionerat tidigare på andra platser, återfanns till min förvåning på platsen jag kallar hemma. I 

Malmös salsarum blev vardagen till något extraordinärt och förvandlade dess deltagare till 

kungligheter för en stund. I dansen glömde vi bort resten av världen och tog oss an roller som vi 

inte provat förut. Denna studie handlar om salsan som kultur och socialt fenomen i Malmö. 

 

1.1 Syfte och problemformulering 

Detta är en studie om salsa i Malmö som ämnar att undersöka uppfattningar om kultur, etnicitet, 

genus och tillhörighet. I denna studie problematiserar jag stereotypa föreställningar om den 

genuina salsadansaren och ställer frågor om autenticitet. Jag undersöker situationer där salsan 

agerar kulturell symbol, hobby och personlig frigörelse  samt problematiserar om danssalen 

fungerar som en opolitisk fristad eller som en koncentrerad representation av samhället. Det som 

händer på salsadansgolvet är sociologiskt relevant då det lär oss om oss själva, våra kroppar och 

våra personliga erfarenheter i interaktion med andras. I denna studie betraktar jag salsan som ett 

transnationellt uttryck och fenomen som färdas och tar nya former. 
 

1.2 Frågeställningar 
- Vilken betydelse har salsan för dess utövare i Malmö? 

- Hur uppfattas salsan som kultur i Malmö? 

 
2. Bakgrund 

 

2.1 Salsans historia  
Salsa benämner både en musikgenre och en dansstil som oundvikligen sammankopplas som 

konsekvenser av varandra. Dess förfäder afrokubanska danzón och rumba, jazzinspirerad 

mambo, kubanska cha-cha-chá och guajira och afropuertoricanska bomba är alla musikgenrer 

som kommit till som svar på rörelser som utförs av dansande kroppar och som fortsätter att 

forma dessa dansstilar. Salsa, som egentligen betyder sås, är ett samlingsord för många olika 
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typer av rytmer som har slagits ihop, kommersialierats och tillslut resulterat i den internationella 

fusion den är idag (Renta 2007: 270).  

 

Salsans rötter har starka kopplingar till den spanska koloniseringen av latinamerika då den växte 

fram som en form av reaktion och motstånd. Antropologen Priscilla Renta beskriver det som 

följande: “salsa dance is rooted in resistance to assimilation, subjugation and deculturation. It is a 

transcultural phenomenon that has been negotiating between subjugated dance practices dating 

back to its colonial history in the Caribbean and Latin America” (2007: 274) och belyser 

betydelsen av latinamerikanska personers tvång till assimilering samt motståndet mot densamma. 

På ett sätt talar Renta om salsan som en produkt av kolonialt förtryck av latinamerikanska 

personer över tid där det finns starka influenser av afrikanska rytmer som introducerades till 

latinamerikansk musik under kolonialtiden i och med slavhandeln, men också med influenser 

från ursprungsbefolkningar och dessa gruppers traditionella rytmer. Rytmer som härstammar 

från dessa grupper har genom historien avvisats av den dominanta sociala klassen och tar därför 

med sig en hel värld av betydelse in i salsan där dessa rytmer erkändes och gavs tillåtelse att 

existera (Renta 2007: 275). I denna studie är vetskapen om denna historia en mycket viktig 

utgångspunkt. 

 

Renta talar om salsan som ett vapen som kan fungera som en kamp mot imperialismen och 

kolonialismen som fortsätter påverka latinamerika än idag. Hon säger: “The power of dance and 

its potential for military mobilization made the dancing body of color a particular threat for 

Europeans in their efforts to colonize the Caribbean and the Americas” (Renta 2007: 275). Detta 

bakgrundsavsnitt ämnar att förklara salsan inte bara som en fysisk aktivitet utan som en social 

kamp som uppkommit under svåra omständigheter och har nu kommit till en punkt i historien 

där den kan kommersialiseras och paketeras på ett sådant sätt som gör den tillgänglig för flera att 

konsumera, oavsett kulturella, sociala och nationella gränser. Renta säger: “Salsa dance and 

music are typically stripped of their cultural politics for mass consumption, despite the colonial 

and imperialist heritage from which they emerge” (2007: 276).  
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2.2 Tidigare forskning  
Det finns tidigare forskning inom ämnet salsa. Dessa tidigare studier grundar sig dock allra oftast 

i ett nordamerikanskt perspektiv, huvudsakligen från USA. Eftersom denna studie ämnar att 

utforska salsans översättning mellan olika kontexter och geografiska platser är det värdefullt att 

ta del av liknande undersökningar på andra platser men att sedan erkänna vikten av dess 

kulturella och geografiska miljö för att i sin tur kunna studera Malmö och dess salsautövande i 

egenskap av en annorlunda plats där nya företeelser och detaljer uppkommer. Denna studie 

kommer att vara den första som diskuterar salsan med Malmö som arena.  

 

Joanna Bosse diskuterar salsa och översättningen av mening i sin artikel “Salsa Dance and the 

Transformation of Style: An Ethnographic Study of Movement and Meaning in a Cross-Cultural 

Context” (2008). Bosse gör en etnografisk studie där hon under längre tid analyserar ett “salsa 

dance formation team” i USA, där flertalet gruppmedlemmar beskrivs som “non-Latino/as”, och 

där hon går på djupet av uppfattningar om etnicitet, identitet och “lånandet” av kultur (Bosse 

2008).  Bosse ifrågasätter om salsan kan översättas till ett “non-Latino” sammanhang och 

fortfarande bära salsans kulturella betydelser (Bosse 2008: 47). 

 

Bosse, likt andra nämnda forskare i denna uppsats, talar om dikotomier inom salsan, mer 

specifikt “the Latin/non-Latin dichotomy” där hon gör flera poänger om att “latinness” (spanska: 

latinidad) är starkt sammankopplat med salsa och om en salsadansare saknar denna kan det 

resultera i diskrepans i förståelsen av dansen och förkroppsligandet av salsan som kulturellt 

betingad praktik (2008: 46). I och med denna dikotomi menar Bosse att olika tolkningar av 

salsan har vuxit fram i det hon kallar för “mainstream America” där icke-latino salsadansare 

tenderar att ha en tolkning som påminner mer om ballroomdanser än den typ av salsa som dansas 

på nattklubbarna eller på gatorna där den kom ifrån (2008: 46).  

 

Bosse använder ordet appropriering upprepade gånger i sin artikel och menar att mainstream 

USA går igenom en “craze” för latinamerikansk musik och dans och att konsumtionen av denna 

craze i sin tur leder till en reproduktion av stereotypbilden “the Latin American exotica” (2008: 

45). Bosse återger att de “non-Latino” amerikanerna behöver hitta sätt att accepteras som 
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“genuina” och “autentiska” dansare trots sin avsaknad av kulturell samhörighet med “the Latino 

dancer collective” (2008: 46). Bosse skriver: “It was generally understood that the lack of Latin 

American heritage was an essential barrier to gaining complete fluency in the dance, and the 

highest level of acceptance one could hope for at my field site would be something like: you 

dance very well for a white guy” (2008: 47). I Bosses artikel beskrivs komplexa uttryck av 

identitet, tillhörighet och etnicitet där frågan om vem som har bäst resurser att bli en bra 

salsadansare utforskas. Utifrån sina observationer i den studerade performance-gruppen 

konstaterar Bosse att salsan som utövas på scen, i tävling, i salar och främst, av vita amerikaner, 

är en stilistisk transformation och ett interkulturellt lånande av vita uppfattningar om etnicitet, 

klass och kroppslighet (Bosse 2008: 49). 

 

I sin artikel “Salsa Dance Performance Latina/o History in Motion” (2007), som också nämns i 

föregående avsnitt, diskuterar en annan forskare vid namn Renta salsans historia, latinidad och 

konstruktionen av identitet. Renta, i jämförelse med Bosse, fokuserar mer på salsans historia och 

de sociala obalanser som planterats i och med denna. Hon talar även mycket om latinidad och 

konstruktionen av denna i förhållande till det hon kallar för “Euro-American mainstream culture” 

(Renta 2007: 272). Enligt henne fungerar salsan som ett sätt för Latina/os i USA att konstruera 

och bekräfta en individuell och kollektiv identitet. Denna identitet, menar Renta, har extra 

betydelse just för denna kulturella grupp på grund av dess “diaspora experience” genom 

historien, vilken också diskuteras i tidigare avsnitt (2007: 272). 

 

Renta talar om salsa som motstånd och säger: “The knowledge employed by the Latina/o 

salsa-dancing body in relation to identity is an act not only of resistance but also of power” 

(2007: 272) och ställer frågan om det är möjligt att njutning och motstånd (i politisk bemärkelse) 

kan samexistera. Det talas om “the dichotomy between pleasure and resistance” som att dessa 

inte vanligtvis äger rum samtidigt (Renta 2007: 273). Renta talar om salsan som att den ges olika 

grad av politiskt motstånd på olika ställen. Detta sätt att göra motstånd betraktas ofta som ett hot 

för det som kallas “Euro-American mainstream culture”, och på grund av detta representeras 

salsan ofta på ett så opolitiskt och historielöst sätt som möjligt för att i sin tur kunna 

kommersialiseras och konsumeras av vem som helst (Renta 2007: 274). Hon säger: “The same 

can be said about salsa dancing practices, which are currently being packaged and sold for and 
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by Latina/os and non-Latina/os alike: they are neither wholly authentic nor entirely co-opted” 

(Renta 2007: 275).  

 

Slutligen talar Renta om begreppen “transculturation” och “deculturation” som centrala i 

förståelsen av salsans kulturella processer. Transculturation förklaras som översättningen av 

kultur och blandningen mellan flera kulturer i transnationella globala processer medan 

deculturation förklaras som “the loss or uprooting of a previous culture” som en möjlig 

konsekvens av transculturation (Renta 2007: 274). Renta använder dessa begrepp när hon talar 

om vad som händer med salsan när den färdas och genomgår kulturella anpassningar.  

 
 
3. Teori och metod 
 
3.1 Teori och begreppsanvändning  

I denna uppsats diskuteras salsa utifrån genus och etnicitet, som socialt fenomen och som ett 

förkroppsligande av individers egna upplevelser. Jag har använt mig av fyra forskares tidigare 

verk för förståelse av de mest centrala teman som återkommer i denna studie. I detta avsnitt 

redogör jag för utvalda teoretiska punkter av Emelie Bardon, Erving Goffman, Valeria Varea och 

Dominika Byczkowska-Owczarek för att skapa ett skräddarsytt teoretiskt ramverk för denna 

studie.  

 

I Bardons bok “Koppla bort autopiloten” (2017) antas ett normkritiskt förhållningssätt till 

dansundervisning där danssalen ses som ett koncentrat av samhället där normer och strukturer 

renodlas och förstärks. Bardon beskriver hur vi ofta uppmanas att glömma livet utanför när vi går 

in på en dansklass, att tankar, känslor, relationer förnekas plats i danslektionen och att danssalen 

framstår som en fristad (2017: 5). Bardons utgångspunkt är att en sådan fristad varken är möjlig 

eller eftersträvansvärd. Danssalen ses snarare som ett koncentrat av livet utanför och att en 

människas upplevelser lagras i kroppen och kommer till uttryck i dansen. Hon vill välkomna 

deltagarna att “släppa in livet i danssalen” (Bardon 2017: 7).  

 

Bardon beskriver dikotomier som socialt konstruerade motsatser som bygger vår världsbild; 

tjock/smal, tjej/kille, kort/lång (2017: 27). Bardon talar om uppfattningen om hur tjejer dansar 

5 



 

med lite kraft, indirekt rum och utdraget tempo medan killar dansar med mycket kraft, direkt rum 

och plötsligt tempo. Ofta delas även flickor och pojkar upp i två grupper i dansklassen då de 

betraktas som olika i sitt utförande av dansen (Bardon 2017: 31). Bilden av män och kvinnors 

olikheter beskrivs ibland på ett romantiserat sätt, att män är från mars och kvinnor från venus, två 

i grunden olika planeter (Bardon 2017: 35). Bardon menar att dansen kanaliseras genom 

personliga erfarenheter av sin egen kropp genom filter som etnicitet, funktionalitet, ålder och 

genus och att dessa agerar som tillgång eller motgång i dansen (2017: 8). 
 

Vidare talar Bardon om hur maskulinitet och femininitet förkroppsligas i danssalen. 

Uppfattningen är ofta att flickor dansar återhållsamt och korrekt medan pojkar dansar med kraft, 

attityd och pondus (Bardon 2017: 34). Hon beskriver föreställningar om manlig tuffhet, 

dominans, och om att mannen förknippas med intellektet medan kvinnan förknippas med 

anatomin, han är andlig och hon är köttslig (Bardon 2017: 35).  

 

Förståelse om kroppen är central för att kunna förstå sociologin i salsan. Likt Bardon talar Varea 

om förkroppsligande och kroppens roll i interaktionen mellan människor i sin artikel 

“Embodying latinness in Australia through dance” (2019). Varea intar dock ett perspektiv mer 

inriktat på etnicitet och det hon kallar för “latinness” (spanska: latinidad) och görandet av 

etnicitet genom kroppsliga aktiviteter, till exempel dans. Varea talar om stereotyper av den 

latinamerikanska immigranten i Australien och relevanta begrepp i hennes artikel är kultur, 

integration, “otherness” och “othering” och det sociologiska fokuset ligger på förkroppsligandet 

av “latinness” genom dans globalt. Varea säger: “Dance, as an embodied activity, is always 

shaped by culture, and simultaneously dance shapes culture” (2019: 83). Hon talar om 

förkroppsligandet av kultur och hur denna praktik förändras beroende på plats och kontext: 

“Movements and postures in dance acquire meaning from the context where they are performed, 

as there is no universal meaning for dance. However, dance can also be transferred from one 

cultural context to another” (2019: 83). Denna syn på salsans transnationella översättning 

kommer att utgöra en viktig utgångspunkt i denna studie då den utgår från att salsan inte har 

endast en mening eller identitet, utan förvandlas och anpassas samtidigt som den formar platsen 

och den sociala miljön dit den kommer.  
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Rasifieringsprocesser resulterar i att olika kulturer ges olika betydelse och sorteras utefter dessa 

in i sociala ordningar. Varea beskriver hur “Latinness” kan komma att underordnas vithet när det 

kommer till frågor på makronivå som utbildning, på arbetsmarknaden och institutionellt, men 

betydligt mer sällan inom dans (2019: 81). Hon talar om stereotypa uppfattningar om 

latinamerikansk dans och dess utövare. Särskilt salsan har genom sin spridning över världen ofta 

setts som exotisk och erotisk för den vita betraktaren. Varea jämför med dans i Europa och säger: 

“In Europe, being taught how to dance by a qualified teacher is seen as important, as dances are 

considered to be fixed sequences of movements that need to be performed in certain ‘correct’ 

ways. In this way, these sequences are means to discipline the body and to impose social control” 

(2019: 83). Det görs en jämförelse mellan europeisk och latinamerikansk dans där europeisk 

dansundervisning handlar om kontroll, perfekt utövande och korrekthet medan latinamerikansk 

dans ofta hamnar i opposition till detta med motsatta egenskaper. Hon säger: “Salsa is often 

‘sold’ as an erotic dance in the Global North” och menar att denna dans rent av utmålas som ett 

sätt att hitta en sexuell partner (Varea 2019: 84). 

 

Vidare menar Varea att kommodifieringen av salsan inneburit en “capitalization of the ‘Latin 

American passion’ as it invites consumers to embrace racialised performances of Latinness 

(2019: 89). Så som Bardon talar om hur kvinnor och män dansar olika, talar även Varea om hur 

“others”, i detta fall personer av latinamerikansk bakgrund, och “whites”, vita personer, 

kategoriseras i dansen, och i samhället: “‘Others’ are often associated with ‘the body’ and whites 

with ‘the mind’” (2019: 95). Varea säger:  “Many others also talked about other positive effects 

associated with dancing salsa, some participants even mentioned that their colleagues, friends 

and relatives were impressed by their ‘exotic’ hobby” (2019: 93), och fortsätter: “This is also 

complemented with the idea that the consumer can become different by consuming ‘ethnic’ 

products and by engaging in exotic practices but without experiencing racialisation or living with 

racialized others” (2019: 94). Varea identifierar här en problematik i salsautövandet som exotisk 

hobby som inte behöver kopplas till etnisk eller kulturell identitet och därför kan kommodifieras 

och enkelt konsumeras av personer som inte har någon koppling till dess historiska eller 

kulturella ramverk av mening och betydelse. Varea frågar om salsan och dess praktiker i 

Australien bidrar till “Integrating or othering Latinness” (2019: 95). Denna studie ämnar på 
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liknande sätt att undersöka hur salsa kan fungera som både integrerande och “othering” av 

Latinness i Malmö.  

 

Som grund till tolkning av självet i relation till andra i dansen jag har utgått från Goffmans bok 

“The representation of self in everyday life” (1956). I denna diskuteras sociala “settings”, 

“personal fronts” och “performances” utifrån ett perspektiv som kallas för symbolisk 

interaktionism. Detta perspektiv kommer utgöra utgångspunkten för den teoretiska ansatsen till 

denna uppsats. Symbolisk interaktionism lägger allra största vikt vid social interaktion och 

menar att samhället, verklighetsuppfattning och självet skapas i denna interaktion (Goffman 

1956: 7). Goffman talar om sociala individer som “performers” inuti en “social setting”. I detta 

performance finns förväntningar på vissa beteenden beroende på setting. Med vetskap, medveten 

eller undermedveten, om dessa performances och dess settings kan det dras slutsatser om 

personer och dess beteende inom dessa ramar.  

 

Acceptans och godkännande i sociala settings är också centrala i Goffmans teori om “the 

presentational self”, alltså självet som visas utåt men som enligt Goffman inte nödvändigtvis 

bottnar inåt. I detta performance kan aktören anta två olika positioner. Goffman säger: “At one 

extreme, we find that the performer can be fully taken in by his own act; he can be sincerely 

convinced that the impression of reality which he stages is the real reality. When his audience is 

also convinced in this way about the show he puts on—and this seems to be the typical case 

—then for the moment, anyway, only the sociologist or the socially disgruntled will have any 

doubts about the 'realness’ of what is presented.” (1956: 10) . Goffman ifrågasätter äktheten i 

dessa performances och menar att en performer antingen kan ställa sig cynisk inför dem eller 

uppslukas av dem till den grad att hen tror på det själv, och problematiserar alltså synligheten 

versus osynligheten i aktörens beteende inför aktören själv. 

Goffmans “settings” förklaras som följer: “First, there is the 'setting’, involving furniture, decor, 

physical lay-out, and other background items which supply the scenery and stage props for the 

spate of human action played out before, within, or upon it” (1956: 13). Han fortsätter: ”A 

setting tends to stay put, geographically speaking, so that those who would use a particular 

setting as part of their performance cannot begin their act until they have brought themselves to 

the appropriate place and must terminate their performance when they leave it (Goffman 1956: 
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13). Inuti dessa settings talar vi även om “personal front” som kan betyda “insignia of office or 

rank; clothing; sex, age, and racial characteristics; size and looks; posture; speech patterns; facial 

expressions; bodily gestures (Goffman 1956: 14) där Goffman menar att endast vissa är 

permanenta medan många av dessa personal fronts uppkommer i speciella settings och upphör 

vid utträdet.  

Medan Goffman representerar ett teoriramverk från 60-talet erbjuder Byczkowska-Owczarek en 

mer samtida utveckling av symbolisk interaktionism när hon talar om den mänskliga kroppen i 

sin artikel “Body and Social Interaction - The Case of Dance. Symbolic Interactionist 

Perspective” (2020). Byczkowska-Owczarek använder symbolisk interaktionism som teoretisk 

utgångspunkt och talar utifrån detta om kroppen och förkroppsligandet av dansen i förhållande 

till social interaktion (2020: 165). Hon definierar symbolisk interaktionism som följande: “SI is a 

theoretical perspective, according to which society, reality, and the self are created through 

interactions and based on communication (Byczkowska-Owczarek 2020: 165) och fortsätter: 

“Society is a continuously produced and reproduced effect of joint human actions” 

(Byczkowska-Owczarek 2020: 166).  

Byczkowska-Owczarek introducerar även begreppet “human corporeality” till denna uppsats 

som definieras på följande sätt: “The meaning of the human body, its appearance, functions, and 

the influence it has on others have recently gained in importance. Due to cultural changes in the 

modern world, the body is no longer a mere physical entity, it’s an instrument of the soul” (2020: 

167). Hon beskriver kroppen inte bara som ett objekt, utan som ett instrument i kontakt med 

något som hon kallar för själen. Då kroppen är central i dansen är det intressant att förstå hur den 

agerar som både produkt av sociala processer men också som formare av dessa. 

Byczkowska-Owczarek säger att kroppens karaktärsdrag influeras av sociala och kulturella 

processer genom interaktion, rollskapande, förhandlande och skapande av identitet (2020: 165), 

men samtidigt talar hon om kroppen som både objekt och agent. Hon skiljer kroppen från andra 

objekt på följande vis: “The body, like any other object, is not “given”; the individual provides 

its meanings, just like in the case of other objects. The difference is that it is an object of 

particular importance because we are unable to get rid of it, or distance ourselves from it, as it is 

always present. Through our bodies, we interact with others, and we also perceive them from the 

perspective of their corporeality” (Byczkowska-Owczarek 2020: 166).  
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3.2 Metod 

 
Epistemologisk position 
Epistemologi, eller kunskapsteori, är läran om kunskap och denna uppsats betraktar kunskap som 

något som alla parter i forskningsprocessen besitter likvärdigt och problematiserar den 

traditionella synen på kunskap som något som endast överförs från en part till en annan 

(Denscombe 2014: 307). I denna studie skapar informanter och forskare kunskap tillsammans 

och deltar i en process där allas delaktighet erbjuder nya perspektiv som räknas. Kunskapen 

besitts inte av forskaren som ämnar att testa sin hypotes på fältet, snarare tvärtom. Fältet och 

informanternas berättelser ses som material med tyngd och som den huvudsakliga källan till 

denna uppsats. Uppsatsen ämnar att utforska subjektiva berättelser i en specifik lokal kontext. 

Fältet betraktas alltså inte som en massa där det valda stickprovet bör kunna generaliseras för att 

kunna säga något om den totala populationen. 

 

Etnografi 

Denna uppsats ämnar att undersöka subjektiva berättelser, individuella erfarenheter och 

skiftningar i upplevelser inom salsans specifika sociala rum. Den intresserar sig för kroppens 

gångbarhet och kredibilitet i salsa-sammanhang och upplevelsen av att känna sig fri. För att 

kunna studera komplexa och emotionella teman som dessa behöver jag kunna lägga märke till 

detaljer och få tillgång till och förståelse för sociala koder, interna förhållningssätt och de 

oskrivna regler som gäller i populationen. Salsa-scenen i Malmö betraktas som en gemenskap 

och ett community som skapar både individuella och kollektiva narrativ. För att kunna börja 

förstå dessa följer denna uppsats en etnografisk modell. Etnografiska studier innebär att 

forskaren använder sig av en forskningsmetod där hen genom fältarbete observerar och studerar 

detaljerade beskrivningar av av gruppers kulturer och beteenden i sin naturliga miljö (Deegan 

2001: 11). Mary Jo Deegan definierar etnografi som följer: “Ethnography is the analysis of 

everyday life, communities and symbolic interactions characteristic to a specific group” (2001: 

11). Materialet som studeras beskrivs som deskriptiva narrativ som erbjuder forskaren förståelse 

för dess så kallade “sociala värld” (Deegan 2001: 11). 
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Vid utförandet av en etnografisk studie är inte poängen att betrakta utifrån, utan att tvärtom 

sänkas ned och bädda in sig i det studerade området över tid, som Deegan säger “take the role of 

the other”, i dess vardagliga liv och aktiviteter (Deegan 2001: 11). Målet är att integrera sig i och 

lära känna det studerade fältet så att dessa deskriptiva narrativ sedan kan tolkas och kodas med 

kunskap om området och de situerade konnotationer som fältet erbjuder. I enlighet med den 

etnografiska metoden har denna studie drivits av intervjuer och deltagande observationer över en 

längre tid (Deegan 2001: 11). 

 

I detta fall behövde inte jag som forskare någon typ av initieringsfas för att få tillgång till det 

studerade området och för att i sin tur kunna konstruera tillit mellan mig och populationen då jag 

redan är en aktiv deltagare i Malmös salsacommunity. Jag har dansat salsa i Malmö sedan år 

2017 och har sedan 2019 även undervisat latinamerikanska rytmer såsom salsa och bachata. Jag 

anser att detta är viktigt att diskutera då etnografiskt arbete lägger extra vikt vid att skapa tillit 

mellan forskare och fält, inspirera förtroende och genom detta i sin tur välkomnas i emotionella 

och personliga resonemang. Denna etnografi går emot distinktionen mellan forskare och fält där 

forskaren antar en högre akademisk position och taktlöst applicerar sin kunskap rakt ovanifrån. 

Min egen position diskuteras mer utförligt i avsnittet “kritiska och etiska reflektioner” nedan.  

 

En av de etnografiska metoder jag använt mig av har varit semi-strukturerade intervjuer. De har 

alla följt samma intervjuguide men tillåtits vara öppna för dialog och diskussion. Jag har bedrivit 

6 intervjuer med totalt 7 intervjupersoner varav 5 individuella intervjuer och 1 gruppintervju med 

två personer. Intervjupersonerna består av en grupp av 3 män och 4 kvinnor där 3 av intervjuerna 

bedrivits på spanska, 1 på engelska och 2 på svenska. De intervjuer som gjorts på spanska har 

blivit översatta till svenska i den etnografiska diskussionen men kan återfinnas på sitt 

originalspråk i bilaga 1. Jag låtit citat från den engelska intervjun stå kvar på sitt originalspråk 

och gör med detta ett antagande om läsarens engelskakunnighet. Intervjuerna varade allt från 1 

timme till 2 och hölls både elektroniskt via Zoom och genom fysiska möten, i de flesta fall på 

caféer. Intervjupersonerna blev alla tillfrågade om de samtyckte till att bli inspelade. Alla 

intervjupersoner går under förfalskade namn i denna uppsats för att skydda deras anonymitet.  
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En annan etnografisk metod jag har använt mig av i datainsamlingen till denna uppsats har varit 

deltagande observationer (Deegan 2001: 12). Dessa har varit i form av deltagande på 

socialdanser, salsaworkshops, deltagande i klasser som elev men även undervisning av klasser i 

egenskap av instruktör. Dessa deltagande observationer dateras från ett flertal år bakåt i tiden 

fram till idag. Vissa är i form av minnen eller anekdoter som jag bär med mig sedan tidigare och 

andra är i egenskap av aktiv observatör i akademiskt syfte. I dessa deltagande observationer har 

jag i egenskap av forskare betraktat det aktuella salsarummet som en social scen fylld av mening 

och betydelse. Jag har observerat dansarnas interaktion, kroppsspråk och annan icke-verbal 

kommunikation, gruppbildningar, klädkoder, reaktioner till musiken och skiften i stämningar 

bland mycket annat. Då år 2020 varit hårt präglat av Coronaviruset har jag i större utsträckning 

än planerat behövt använda mig av observationer som gjorts tidigare. Då Coronavirusets 

påverkan på samhället har inneburit ett hårt slag mot dansvärlden har salsautbudet minskat men 

icke desto mindre fortsatt. Se mer ingående redogörelse för Coronavirusets inverkan på denna 

uppsats i avsnittet “avgränsningar”.  

 

Urval 
Denna uppsats har använt sig av ett bekvämlighetsurval där intervjupersonerna har kontaktats 

direkt och personligen. Ett bekvämlighetsurval definieras enligt Denscombe som ett urval som är 

passande och tillgängligt för forskaren (2014: 45). Enligt honom passar detta typ av urval bra in 

på småskaliga forskningsprojekt som ämnar att utforska mer än att representera eller kunna 

generalisera (Denscombe 2014: 44). I mitt fall som redan aktiv deltagare i populationen gjorde 

jag avvägningen att bekvämlighetsurval passade bra då intervjupersonerna ges en möjlighet att 

känna tillit till mig på ett sätt som de möjligtvis inte gjort med en främling. Salsascenen i Malmö 

är relativt liten och majoriteten av utövarna känner varandra eller är bekanta på ett eller annat 

vis. Min roll som som dansare är inte hemlig, den utgör snarare en fördel i form av det förtroende 

som ges då jag har förförståelse för salsans sociala processer och kan delta i diskussionen på ett 

sätt som får intervjupersonen att känna sig bekväm, sedd och betrakta mig som en like. Becker 

talar om att urvalet är de utvalda exempel som gör att resultatet blir möjligt att generalisera. Han 

menar att urvalet behövs för att kunna övertyga om att man som forskare vet något om hela 

populationen (Becker 2008: 78). Här vill jag förtydliga att denna uppsats varken ämnar att 

generalisera eller att kunna presentera ett slutgiltigt svar på frågeställningarna. 
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Intervjupersonerna agerar inte representanter eller språkrör för Malmös salsadansare. Denna 

uppsats intresserar sig för subjektivitet och har inte som mål att uppnå någon form av neutralitet, 

objektivitet eller positivistiska svar. Detta är en utforskande uppsats med ambitionen att lyfta 

känslor, personliga åsikter, berättelser, och reflektioner.  

 

Ännu en anledning till att bekvämlighetsurval fungerar bra i detta fall är att salsa sällan ses som 

ett känsligt samtalsämne. Malmös salsadansare talar gärna om sitt intresse och kan rent av ofta se 

ett intervjutillfälle som något som gör förgyller deras dag och bringar en trevlig stund. Speciellt i 

de rådande omständigheterna med Coronaviruset som försvårar deras utövande av dansen; det är 

ett sätt att tillbringa tid i det sociala rummet som många saknar och längtar efter. Därför är 

urvalsprocessen i denna studie högst tacksam i jämförelse med hur den hade kunnat se ut i en 

studie om kriminalitet, missbruk eller andra berättelser om utanförskap som kan vara jobbiga att 

dela med sig av.  

 

Eftersom ett bekvämlighetsurval grundar sig i att forskaren själv väljer ut intervjupersoner blir 

inte urvalet slumpmässigt. Men jag vill här poängtera att eftersom denna uppsats metodologi 

redan har passerat gränserna för neutralitet och objektivitet från forskarens eget perspektiv så kan 

min beblandning i området till och med ha en chans att erbjuda något mer matnyttigt och 

insiktsfullt i valet av intervjupersoner än vad till exempel ett scenario med ett slumpmässigt urval 

eller ett snowball-urval hade kunnat erbjuda. I erkännandet av min egen position inom det 

studerade fältet finns vissa tillgångar som inte alltid bör avvisas utan kan snarare ge utrymme för 

att upplyftas under rätt omständigheter.  

 

Genomförande 
Denna uppsats har följt en induktiv analysmetod där jag har låtit materialet guida analysen fram 

till de möjliga slutsatserna istället för att pröva hypoteser på materialet för att bevisa en poäng 

(Becker 2008: 208). Induktion kännetecknas av att dra slutsatser av erfarenheter i verkligheten 

och låta materialet tala för sig själv. Empirin ges en stor roll i denna metod istället för en 

deduktiv metod där forskaren går in i arbetet sökandes efter sin redan uttänkta tes (Becker 2008: 

209). Enligt mig är detta det enda rättvisa sättet att redogöra för personliga vittnesmål och ge 
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ordentligt med utrymme för att analysen tar nya vägar utefter riktningen som den faktiska datan 

föreslår.  

 

I bearbetningen av den insamlade datan har jag transkriberat inspelade intervjuer för att sedan 

koda materialet. (Becker 2008: 133). I kodningsprocessen har jag sökt efter gemensamma 

nämnare i mina intervjupersoners berättelser och markerat för att sedan kunna sortera in 

materialet i teman, men jag har även använt mig av det som Gubrium och Holstien kallar för 

“analytic bracketing” som innebär att man inte bara sorterar utefter det som sägs utan även efter 

hur det sägs. Det innebär att utforska inte enbart det som sker utan även hur det sker; alltså 

formen snarare än innehållet (Rennstam och Wästerfors 2015: 53). Ett exempel skulle kunna 

vara påståenden som jag sedan tidigare med säkerhet vet återkommer med jämna mellanrum 

såsom “latinos har det i blodet” eller “svenskar kan inte dansa”. Trots att dessa påståenden 

återkommer räcker inte de som vittnesmål i denna uppsats. Jag vill vidare analysera hur dessa 

påståenden presenteras, eller hur dessa roller reproduceras för att kunna nå nya nivåer i analysen 

snarare än att endast återge välkända narrativ. Som Rennstam och Wästerfors säger; “det handlar 

om att erkänna en dubbelhet i den sociala verkligheten och inplantera den i analysarbetet” (2015: 

53).  

 

Generellt sett har denna uppsats givits stor frihet i sin empiri och ämnar inte att vara särskilt 

teoritung. Den etnografiska diskussionen ges stor plats och hög importans då jag anser att det är i 

detta material som uppsatsen har störst chans att utforska mina frågeställningar. Jag har gjort en 

medveten avvägning i att låta empirin stå för sig själv i en stor del av diskussionen utan teoretisk 

inblandning då jag vill undvika att teorin tillämpas rakt ovanifrån och påverkar det empiriska 

materialets riktning. Den etnografiska diskussionen har skrivits allra först och relevanta teorier 

har valts ut och applicerats i efterhand för att undvika att materialet vinklas, ändras eller 

censureras. 

 

Kritiska och etiska reflektioner 

Som forskare är jag medveten om subjektiviteten i min position då jag är en del av den studerade 

gruppen. Eftersom jag medverkar i det fält jag också studerar skulle det under vissa 

omständigheter kunna resultera i en förvrängning av det empiriska innehållet för att det i sin tur 
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ska kunna stämma överens med min bild av salsan i Malmö. För att nå full transparens vill jag 

förklara att uppsatsen har genomgått flera förändringar och etapper av rannsakan då jag har 

antytt ett visst vinklat sökande efter specifika poänger som jag som dansare har önskat kunna 

göra. I dessa moment har jag behövt ta ett steg tillbaka som dansare och steg fram som forskare 

och låta informanternas berättelser stå för sig själva. Detta är en stor anledning till att teorierna 

inte appliceras i den etnografiska diskussionen då jag vill kunna redogöra för det empiriska 

materialet utan en tes eller mållinje i åtanke. Empirin ska inte behöva kompromissa med annat 

material då den besitter sanning och värde helt i sig själv. Slutligen vill jag tillägga att då 

forskarens neutralitet och objektivitet inom akademin tillhör ett utgånget paradigm och inte är 

lika eftersträvansvärd idag som förut anser jag att min position som dansare och forskare kan 

erbjuda ett rikt innehåll just precis i sin o-neutrala natur.  

 

3.3 Avgränsningar 

Då Coronavirusets påverkan på samhället har förändrat miljön för salsautövandet i Malmö 

drastiskt under det senaste året använder jag mig av deltagande observationer från både detta år 

och tidigare för att kunna bidra med tillräckligt material. Inga frågor om viruset inkluderas i 

intervjuguiden då detta hade kunnat utgöra en eget studie i sig själv. Salsan diskuteras endast 

utifrån ett Malmöbaserat perspektiv och ämnar inte att generalisera eller komma med ett svar 

som ska tänkas kunna appliceras på andra platser. 

 

4. Etnografisk diskussion: dansarnas berättelser 

I detta avsnitt presenteras dansarnas egna berättelser utan att bearbetas eller styras i teoretiska 

riktningar. Här redogör jag uteslutande för studiens empiriska material och låter 

intervjupersonerna visa vägen till olika analytiska resonemang.  

 

4.1 Salsa, själen och poesin  

Dansen verkar helig med ett nästintill magiskt ljus omkring sig. Hur beskriver man något 

magiskt för en person? När mina intervjupersoner blir tillfrågade hur salsan får dem att känna sig 

inuti blir svaren, oavsett personernas bakgrund eller personlighet, fantasifulla, poetiska 
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kärleksbrev. De talar om salsan som deras frihet, lycka, essens, och till och med drog. Efter en 

djup suck säger Javier:  

När jag dansar salsa känner jag mig lycklig. Det är samma känsla som när man doppar 

sig i havet, eller går vilse i en skog, det är svårt att beskriva. En typ av språk. Jag känner 

att jag simmar men mycket mer än bara simmar, som att jag simmar till 100 procent, men 

inte bara med min kropp utan med själen också. (Egen översättning från spanska) 

Vi talar mycket om själen när vi talar om salsa. Inte nödvändigtvis stora frågor om vad den 

egentligen är eller huruvida den finns eller ej. Det finns ingen tvekan om saken, själen finns och 

den deltar i dansen på det djupaste tänkbara sättet. Diana säger: “My soul is hungry for dance! 

It's like after I dance it's like ’Oh, good! My soul ate something!’ It’s a need. I’m gonna die if I 

cannot dance.” Vad själen än kan tänkas vara så verkar den fyllas av en djup känsla av mening i 

dansen. Själen verkar representera något essentiellt hos varje person – den kopplas till 

uppfattningen av den egna personen och dess behov, längtan eller rädslor. Jag hör salsan 

beskrivas som kärleken i deras liv. Diana fortsätter: “Salsa is freedom, I feel amazing. Dancing is 

half of me, when I’m dancing I feel like me. When I’m not dancing then I’m really out of myself 

and depressed.”  

För henne beskrivs dansen som ett bevis på att själen, det inre, ens mystiska kärna och essens, 

mår bra. När dansen inte utgör en stor del av livet tyder det på motsatsen. Att dansa salsa 

beskrivs som ett självförverkligande genom vilket en person kan lära känna sig själv, sin kropp 

och sitt sanna jag. Alba säger:  

För mig är det det närmaste en drog jag kan komma. En form av meditation, jag är i min 

kropp, jag känner mig fri. Det är det närmaste mitt sanna jag som jag kan komma. Då vet 

man att man är dansare! När man nästan låter lite galen när man försöker förklara…  

Precis detta är vad mina intervjupersoner försöker göra; förklara något så stort och magiskt att 

hur de än vrider och vänder på det så tar språket en filosofisk eller nästintill spirituell vändning 

och kommer ut som ren poesi. Hur förklarar man något magiskt för en annan om inte genom 

poesi?  
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4.2 Salsa och frihet  
Jag vill diskutera salsa och frihet eftersom de för många hänger ihop. Jag vill också påstå att 

känna total frihet som människa sker ganska sällan. Jag vill diskutera frihet utifrån ett större 

perspektiv, med den respekt dess innebörd förtjänar, i dess livsomvälvande extraordinära form. 

Det verkar finnas något i att röra kroppen till musik i allmänhet, tillsammans med en annan 

person i synnerhet. Mina intervjupersoner beskriver det som frihet. Lexi berättar om en utekväll 

på ett salsaställe i Uruguay för mig. Hon ler, skakar på huvudet och säger:  

Man kände sig bara fri, fri, fri! Fattar du! Så fri har jag aldrig känt mig. Den stämningen 

har aldrig skapats. Att man går upp i höjd och bara exploderar och känner sig helt, helt 

fri.  

Hon säger att hon får gåshud bara hon tänker på det. Genom salsan uttrycker många att de har 

funnit en plats där de kan ta ett steg bort från livets alla svårigheter och bara vara, just precis, 

fria. Jag funderar över vad frihet egentligen innebär i detta sammanhang. Handlar det om att för 

en liten stund inte behöva tänka på jobbet, hyran, relationer? Handlar det om det fysiska, att 

utmanas och att röra på sin kropp på ett sätt utanför det vardagliga rörelsemönstret? Eller handlar 

frihet, så som mina intervjupersoner talar om den, om något annat? Jag funderar över det 

mänskliga tillståndet och under vilka regler, indelningar och gränser vi lever våra liv. Finns det 

en önskan om en annorlunda tid och plats där vi kan få lära oss från början att utforska friheten? 

I vilket fall som helst så är den värd mycket, nästan mest av allt, verkar det som.  

För vissa är salsan en påminnelse om det som är viktigt i deras liv. Det som står mellan dem och 

galenskap! Vissa av mina intervjupersoner talar om stolthet över den person de tillåts vara när de 

dansar salsa. Antonio säger:  

Himlen kanske faller ner, jag kanske inte har något mat på bordet, men efter en bra salsa 

kan jag tänka att allt kommer bli bra. När jag dansar känner jag mig lugn, stor, jag kan 

sträcka på mig lite mer. Det är lite svårt att vara här när jag inte pratar språket och så, 

men när jag dansar så pratar jag mitt språk, ingen kan säga något. (Egen översättning från 

spanska) 
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Antonio kom till Sverige för två år sedan och säger flera gånger under vår intervju att han saknar 

sitt Kuba. Han talar om hur salsan får honom att känna sig hemma var han än befinner sig i 

världen. För Antonio betyder salsan något större än bara en dans. Dansen tillåter honom att 

spendera tid i något som får honom att känna sig fri, under vilka omständigheter som helst, och 

att hemma kan besöka honom inifrån. Det finns en stolthet i det Antonio säger. Gabriel, som 

kom till Sverige för 5 år sedan delar med sig av något liknande:  

När jag dansar känner jag mig befriad, det betyder inte nödvändigtvis att jag inte känner 

mig fri annars, men när jag dansar känner jag mig ännu friare än så. Det får mig att känna 

mig motiverad. Det får mig att känna att jag är en person som kan göra grejer, som kan 

skapa något, som kan lära något. Jag lärde känna min egen person genom dansen. Det 

kan ingen ta ifrån mig. (Egen översättning från spanska) 

Jag tycker mig märka av samma känsla av stolthet när Gabriel och Antonio talar om den person 

de har tillåtits bli genom dansen, en person som är rak i ryggen, som har gjort det svåra jobbet att 

gå den sanna vägen, även om det har kostat dem mycket. Gabriel berättar att han lämnade 

universitetet i Guatemala där han hade studerat till jurist i 6 år för att istället dedikera sig åt 

dansen. Han kom till Europa och har jobbat hårt för att kunna leva på sin dansarlön sedan dess. 

Han berättar om sina vänner från universitet och frågar sig hur det hade kunnat gå för honom om 

han hade fortsatt studera och tagit sin juristexamen. Han berättar om när han sade till sin pappa 

att han skulle hoppa av studierna för att åka till Europa för att dansa. Hans pappa hade sagt något 

i stil med att det var okej men att han isåfall skulle se till att bli den bästa och inget mindre än 

det. “Och det är precis det jag håller på med!” säger han med ett stolt leende.  

Det finns en stolthet i att bli fri, eller att lyckas komma till en punkt där man kan känna sig fri. 

Den kommer inte gratis. Friheten uppskattas nog mest av dem som har upplevt av motsatsen. 

Ibland har den kämpats för under lång tid. Stoltheten jag ser hos mina intervjupersoner när de 

pratar om personen de lyckats bli tack vare dansen säger en del.  

 

4.3 Salsa och genus: maskulint och feminint  

Salsa kan dansas på många sätt. Den kan dansas solo, i par, i större grupper av par där alla byter 

partners successivt, eller i grupper där alla dansar enskilt bredvid varandra, men det som oftast 
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kännetecknar salsan för ett otränat öga är just pardansen. Salsa som pardans bygger på ett 

samarbete mellan två parter; en förare och en följare, där förarrollen oftast tilldelas en man och 

följarrollen en kvinna. Ibland händer det att man struntar i att använda sig av termerna förare och 

följare och hoppar direkt till att “dansa som man” eller att “dansa som kvinna”. I detta antagande 

om mannen som given förare och kvinnan som given följare är jag nyfiken på att undersöka om 

det existerar uppfattningar om maskulinitet eller femininitet som reproduceras genom dansen i 

och med dess till synes tydliga könsindelning.  

Att granska salsan utifrån ett genusperspektiv kan kännas som det mest självklara; en dans som 

verkar i princip uppbyggd på relationen mellan manligt och kvinnligt kodade kroppsspråk. 

Bardon talar om att danssalen är ett koncentrat av samhället och att vi tar med oss våra 

erfarenheter in i dansen och jag håller med. Men samtidigt undrar jag precis hur långt dansen 

egentligen kan eller borde kritiseras utifrån mina sociologiska ögon.  

Jag frågar mina intervjupersoner om de tror att män och kvinnor dansar salsa olika och isåfall 

hur. Alla verkar ana åt vilket håll detta resonemang barkar. Många svarar lite trevande eller med 

följdfrågan: hur då menar du? En svarar att han inte alls förstår frågan. Lexi svarar tillslut: “Ja, 

dom säger ju det. Att det ska va så. Det är väl det som är tanken. Salsa är liksom man och 

kvinna, redan där har man gjort en skillnad mellan deltagarna i dansen, förare och följare”. Jag 

frågar henne vad hon tycker om det.  

Alltså feminint och maskulint, det är en jättefin balans tycker jag verkligen. Sen tror jag 

också att där salsan kommer från i Sydamerika där är man väldigt stolt över att vara 

kvinna eller vara man. Då har man väl försökt få ut det mesta av vad som är kvinnligt och 

vad som är manligt. Jag känner mig glad över att visa upp det.  

Lexi föddes i Malmö år 1993, samma år som hennes föräldrar kom till Sverige från 

Elfenbenskusten. Hon säger att “vi älskar ju sånt också, afrikaner. Man, kvinna, man dansar 

tillsammans, mannen får föra och kvinnan tycker det är superspännande, man ba jag är redo för 

ett äventyr! Sånt tycker jag är skitkul”. Lexi tillsammans med den stora majoriteten av mina 

intervjupersoner uttrycker en beundran för både det så kallade feminina och maskulina i dansen. 

De menar att det skapar en fin balans. Lexi talar om stoltheten över att vara kvinna eller man och 

kopplar det till specifika geografiska platser i världen. Sverige är inte en av dessa. Hon säger: 
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“Den där stoltheten över att vara man eller kvinna den finns inte riktigt här. Här är alla så 

försiktiga, du vet…”. Hon är inte den enda som talar om den svenska försiktigheten när det 

kommer till feminint och maskulint, dels i dansen men kanske också i allmänhet. Alba säger:  

Jag tycker det är fantastiskt att vi får uppleva maskulint och feminint i en dans, sånt kan 

lätt bli så svartmålat och genusneutralt. Det är jättekul att utforska de där energierna! Vi 

lever i en värld där det är så negativt att vara feminin, här väljer jag vad feminint är. Leva 

sig in i sin femininitet, vad det än betyder för dig.  

Våra diskussioner om genus börjar ofta handla mer om femininitet än maskulinitet. Jag får bilden 

av att man vill skydda femininiteten i dansen, så den inte blir påtvingad en oförtjänt förtryckt 

position. Man vill förklara att bara för att det finns skillnad mellan det feminina och det 

maskulina betyder inte det automatiskt att det feminina underordnas, även om det kanske är 

narrativet på många andra samhälleliga nivåer. Om det är så som de säger försöker jag förstå vad 

det då är för egenskaper eller koder som dessa roller besitter. Är det feminina och maskulina i 

dansen något helt annorlunda från det som jag föreställer mig, utifrån ordens strukturella 

konnotationer?  

De flesta verkar vara överens om att kvinnor i allmänhet har en mer naturlig fallenhet för dansen, 

att de lär sig snabbare och har större driv att utforska dansens olika utmaningar i jämförelse med 

männen. Gabriel säger: “Kvinnor har lättare att lära, kvinnor lär sig alltid snabbare, inte för att 

deras jobb är lättare, utan för att de naturligt dansar bättre än män” (egen översättning från 

spanska). Natalie säger att killar har så mycket stolthet och vägrar att ta klasser för att bli bättre. 

Diana fortsätter på samma spår och säger “for us women it’s easier to go to classes and go out 

dancing, with guys you really have to push them”. Slutligen säger Antonio “en man kommer 

aldrig kunna dansa med samma “flavour” som en kvinna! (egen översättning från spanska). Jag 

frågar mig om det ens går att påstå en sådan sak? Vad är det som gör att det isåfall är så?  

Under ett helt liv av att vara kvinna i olika sammanhang som jobb, studier, konst och musik, har 

jag med mig en specifik bild av hur den gångbara och acceptabla femininiteten, sättet att vara 

kvinna på, ser ut. Den stora majoriteten av kvinnor har lärt sig att vi borde ta mindre plats, tona 

ner attityden, prata tystare, be om lov, ursäkta oss och sitta med benen i kors. Jag förvånas över 
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hur annorlunda bilden av femininitet kunde se ut inom salsavärlden och till och med hyllas på 

grund av detta! Alba talar om feminin och maskulin energi och erbjuder ett nytt perspektiv:  

Vissa förare är såna showmen och divor och vill synas och glömmer bort det där ansvaret 

som kommer med att vara förare. De är i sin feminina energi, de hade gynnats av att bli 

förda och inte tvärtom. Så han kan få diva järnet och göra sin lady style och showa du 

vet! Många förare skulle nog egentligen passa bättre som följare, eller iallafall embraca 

sin feminina energi mer.  

Låt oss leka med den tanken. Män och kvinnor har både maskulin och feminin energi, som Alba 

säger. I detta fall verkar den maskulina representera det lugnare, mer ansvarstagande, 

kontrollerade, “mindre märkvärdiga”, medan den så kallade feminina energin däremot verkar 

representera den riktiga showen, där magin händer, “la sabrosura”, kraften, farten, divan. Det 

finns något härligt och befriande i att tillskriva det feminina ordentligt med agens. Den feminina 

energin i salsan, som Alba väljer att uttrycka det, verkar varken be om lov eller sitta med benen i 

kors. Jag har sett det själv på festivaler, socialdanser och shower - salseras (kvinnliga 

salsadansare) med en attityd och kraft som hade gett vem som helst rysningar. Alba fortsätter:  

Kvinnligt är ett så känsligt ord för vi har tryckt oss ifrån allt vad det innebär. Det måste 

inte betyda att va sexig eller snygg eller sensuell men i grunden är det en annan energi än 

maskulinitet. Det är som yin och yang, det handlar ändå om vissa saker. Jag är inte van 

vid att vara i min feminina energi, men jag längtar efter den. Jag är mer van vid den 

maskulina, jag ska vara hård och saklig och självständig, jobb hit och jobb dit, klara mig 

själv. Ibland vill jag bara vara en queen, fattar du?  

 

4.4 Salsa och feminism: vad är en lady?  

Lady: noun /ˈleɪ.di/ : a woman who behaves in a way that is traditionally considered to be 

suitable for a woman.  

(Cambridge Dictionary) 

Sedan 2019 har jag jobbat på en dansstudio här i Malmö. Då hade jag precis kommit tillbaks till 

Sverige efter att ha bott en längre tid i Ecuador, där jag också hade legat i hårdträning med 
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dansen. Jag hade lärt känna de olika latinamerikanska rytmerna och danserna och var frälst! Jag 

började undervisa och riktade in mig på den typ av klasser som kallas för “lady style”, likt många 

andra dansskolor i Malmö. Dessa klasser kännetecknas av att man dansar solo, inte i par, och 

utmaningen ligger i att lägga till extra detaljer, teknik, rörlighet, vighet och attityd i dansen. 

Dessa detaljer kodas ofta som feminina och klasserna är populärast hos personer som identifierar 

sig mer med kvinnliga attribut, därav namnet. Det var en spännande stämning i klasserna och jag 

märkte hur fler och fler vågade sig ut ur sina skal. Eleverna tog med sina klackar och blev med 

tiden mer självsäkra i dansen. En dag frågade en bekant mig hur det kändes att undervisa andra 

tjejer i den typen av klass, “det känns väl inte särskilt feministiskt?” fortsatte hon.  

Hur jag såg på feminism stod i opposition till hur min bekant såg på feminism. Jag antog att det 

handlade om klackskorna, höftrullningarna, hårsvängningarna, axelskakandet och allt det som 

utåt sett kunde tolkas som “sexighet”. Jag frågade mig om det var ofeministiskt av mig att 

indirekt uppmana tjejer att känna sig sexiga, om det var ofeministiskt med klackskor eller 

skakande rumpor? Hur kan vi förstå oss på feminism i dansen? Kan den mätas i termer av mer 

eller mindre? Ser den likadan ut för alla? Lexi säger:  

Jag tycker det är så feministiskt som det bara kan bli! Jag vet inte vilken bild folk har av 

feminism egentligen. Vad är en lady? Absolut, det har en viss betydelse från innan. En 

lady innan skulle inte hållit på och göra hip rolls och ge blicken, en lady innan skulle ju 

sitta med benen i kors och inte göra ett skit. Men i en lady style klass där ska du ju visa 

allt du har inom dig. Och det är fan stärkande, inte att man trycker ner den där 

kvinnligheten, utan man lyfter upp den. Är det inte det som feminism handlar om?  

Det finns en intressant dubbelnatur hos “salsa-ladyn”. Hennes namn antyder att hon är uppmanad 

att bete sig såsom en kvinna traditionellt sätt borde, men på dansgolvet händer något annat. Hon 

tar för sig, svänger med armar, höfter och hår i leken med sin danspartner. För det är precis det 

som dansen liknar, en lek, ett experiment, mellan två personer och två roller, någon sorts alter 

ego eller dans-alias. Dansen är igång, det är intensivt, svettigt och energifyllt, och plötsligt tar 

den slut och de två aktörerna och deras alter egon, som tidigare deltog i en intim och passionerad 

lek, tackar för dansen, skakar hand och skiljs åt. Jag frågar Natalie om hon tycker det är viktigt 

att vara sexig i salsan och hon säger: “Det är inte viktigt, men jag gillar att uttrycka mig så 
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iallafall. Det betyder inte att jag vill förföra någon, ibland vill jag förföra mig själv! Jag känner 

mig het och vill uttrycka det!”.  

Diana berättar att salsan får henne att känna sig som en kvinna. Hon älskar att röra på sig och att 

skaka höfterna till den fantastiska musiken. Hon känner sig som en prinsessa, eller bättre sagt, en 

drottning, säger hon. Jag har själv sett henne dansa och får varje gång skärpa till mig för att inte 

tappa hakan av hennes starka närvaro. Hon säger: “As women we are showing ourselves off in 

the dance, there is no denying it! Many people are shy of course, so for others it’s more easy”.  

Jag tänker på det som Alba sade om den feminina och den maskulina energin och att de båda 

existerar inom oss alla. Jag vill problematisera tanken att den så kallade feminina energin i salsan 

endast tillhör kvinnor. Jag vill gå emot alla former av essentialism som påstår att ett visst kön 

alltid har vissa inneboende kvalitéer enligt naturen som i detta fall skulle kunna tänkas resultera i 

ett resonemang som säger att kvinnor alltid är divor, prinsessor eller “queens” i salsan, eller att 

män alltid är hårda alfa machos. En av de bästa lady style klasserna jag någonsin tagit var inte 

för en kvinna och några av de bästa förarna jag träffat på har inte varit män. Mitt i allt prat om 

maskulint och feminint, drottningar och kungar, och yin och yang, vill jag även ge ordentligt 

med utrymme för alla andra uttryck som inte faller in i dessa binära uppdelningar. Gabriel säger:  

Det finns män som identifierar sig mycket mer med den feminina sidan och de gör det 

mycket bra, det finns kvinnor som gör samma sak, och allt däremellan. Det är inte längre 

tabu att dansa som en kvinna om man är man och vice versa. Vi är redan vana vid det i 

salsavärlden, tacka gudarna! (Egen översättning från spanska)  
 

I salsaleken kan vi experimentera med maskulint, feminint och allt däremellan. Mixa och låna 

och lämna tillbaks det som inte passar oss. I en dans som till synes dansas av en kvinna och en 

man, enligt en heteronormativ distinktion, har det genom årens gång introducerats alternativa 

synsätt på hur vi kan leka med dessa energier på ett gränsöverskridande sätt. Jag tänker tillbaks 

på min bekanta som tyckte att mina lady style klasser var ofeministiska och jag tänker att de 

kanske faktiskt inte ens hade någon politisk poäng alls. Vi kanske bara lekte, experimenterade, 

smakade på för att sedan kanske spotta ut, känslor och upplevelser av kroppen, på en plats där vi 

23 



 

känner oss säkra och uppskattade.  

 

4.5 Salsa: konst eller politik?  

Under intervjuerna skapas en glad och uppsluppen stämning. Det är tydligt att mina 

intervjupersoner tycker att det är roligt att prata om salsa, det något som ligger oss alla varmt om 

hjärtat, något vi har gemensamt. Vi snöar in på detaljer, vi talar om teknik, snurrar, våra stora 

idoler, favoritlåtar, känslan som fyller hjärtat under en fantastisk dans. Inga svar blir korta. Det är 

först när jag börjar närma mig frågor som kan verka “för sociologiska” som jag stöter på 

motstånd. Vi diskuterar om salsan dansas olika beroende på varifrån du är, om män och kvinnor 

dansar olika, hur de svenskfödda Malmöiterna dansar salsan i jämförelse med andra platser på 

jorden. Det börjar trögt och jag kan nästan se i deras ansikten att de tror att jag letar efter något. 

Vissa svarar med ett snabbt nej, andra säger att de inte förstår frågan. Salsa, med alla sina uttryck 

och sin frigörande effekt, är en konstform och den verkar helig för många. Så pass helig att den 

skyddas från kritik av dess konstnärer till varje pris. Javier och jag pratar om sexighet i salsan 

och möjlig kritik som kan finnas kring detta, han säger:  

Salsa är “flavour”, inte nödvändigtvis sexigt. Det är hett. Inte liksom awww vad fint, det 

är något styggt men du gillar det. Salsans estetik använder sexualitet och sensualitet, ja. 

Är det politiskt korrekt? Kanske inte. Borde vi sudda ut dess existens från historien? Nej! 

(Egen översättning från spanska) 

Jag stöter på det största motståndet när intervjupersonerna anar att jag försöker tala om salsan 

utifrån ett politiskt korrekt perspektiv, eller att jag försöker dela upp människor. Enligt dem står 

salsan för sig och bör inte dissekeras av någon cynisk sociolog. Javier fortsätter:  

Konsten har ingen ideologi. Det är estetik. Det rationella gäller inte. Hur tråkigt vore inte 

det, helt utan sans. *Låtsasrappar* Jag vill ta slut på fattigdomen i världen, åt helvete med 

staten!* Det jag tycker och tänker är en sak. Men det jag vill höra är något vackert. (Egen 

översättning från spanska)  

Lexi och Gabriel håller med om att politik inte borde blandas in i dansen, då blir den tråkig och 

torr, säger de. “Vi svenskar kan väl åtminstone göra ett försök att inte krama ur det roliga ur 

24 



 

precis allting!” säger Alba och skrattar. Ligger det något i det hon säger? Är vi lite extra bra på 

att sätta regler, gränser och restriktioner på saker? Har vi inte lite av ett rykte av att vara krassa 

och oromantiska uppe i norr? Jag tänker på alla gånger jag befunnit mig på andra platser i 

världen och på skämt skyllt beteenden som dessa på min svenskhet. Är det det som händer när 

jag försöker sätta den härliga och fria salsan under en sociologisk lupp?  

Javier talar om något han kallar för “paja mental” (“mental handtralla”) och förklarar det som en 

av besatthet av tankestadiet och teorierna mer än den praktiska verkligheten där vi alla lever. Han 

säger: “Du läser världen med din tes i åtanke, du ser och söker efter den överallt. Men det är 

tvärtom! Titta på världen och tolka den sen! (Egen översättning från spanska).  

Finns det något som ett opolitiskt rum och är salsan isåfall ett sådant? Och om det visar sig att 

det finns spår av samhällets strukturer även på salsadansgolvet, är det nödvändigt att anta att det 

är negativt och bör suddas ut? Jag frågar mig om den där viktiga, mystiska magin som endast kan 

beskrivas med hjälp av poesi försvinner i sökandet efter politiken i salsan. Alba säger:  

Här i Sverige har vi inte samma poeter eller romantiska tänkare, vi sitter inne i våra hem 

och fryser. I varma länder är man ute och det är mer tropiskt och härligt. Man dansar på 

gatan och bryr sig inte om bilarna får ta en omväg!  

4.6 Lost in translation  

Under mina år som salsadansare har jag förstått att det finns något särskilt med salsan, som är 

svårt att sätta fingret på. Dansen kan utföras perfekt, med oklanderlig teknik och timing men 

ändå sakna något. Inom de flesta scenkonster kan man tala om att ha “det lilla extra”, och jag 

skulle vilja utforska vad denna x-faktor betyder inom just salsan, vad som bygger ett starkt 

performance, utstrålning och talang. Jag vill dock inte betrakta denna obestämbara variabel 

utifrån dessa kriterier, utan utifrån ett perspektiv med medvetenhet om den komplexa kultur och 

historia som salsan vilar på.  

Som diskuterat i föregående avsnitt är inte salsan bara glädje och fest även om det lätt kan se så 

ut. Musiken har ofta stora blåssektioner, livligt piano och framträdande trummor och bjuder in 

till dans med sin till synes lättsamma stämning. Men bakom den sprudlande stämningen finns det 

ofta en betydligt mörkare historia. Javier berättar för mig om en alternativ syn på salsan:  
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Den har något i grunden som fortsätter att locka mig. Den erbjuder mig något som andra 

stilar inte kan. Den har ett mysterium som jag inte kan lista ut. När jag hör salsa så hör 

jag inte det som alla säger, glädje och sånt, jag hör något väldigt mörkt. Det är den 

latinamerikanska själens mörker. Det är inte glad musik, det är något mycket mer 

komplext än så. På samma gång som jag kan dansa till den så kan jag känna den rymma 

iväg i den. (Egen översättning från spanska) 
 

Det kan vara svårt att hitta mörkret i salsan vid första anblicken. Majoriteten av alla salsalåtar är 

på spanska vilket kan göra det svårt för icke spansktalande personer att finna den komplexitet i 

musiken som Javier talar om. Jag tänker tillbaka på stunder då jag blivit uppmanad av olika 

lärare att känna musiken - går det att känna musiken på riktigt om man inte förstår vad den talar 

om? Lexi säger att sedan hon lärde sig spanska så har hon förstått att allting inte är så glatt och 

positivt som det verkar. “Vissa låtar handlar liksom om tunga grejer, om död och lidande och 

slaveri” säger hon.  

Som en person som lärt mig spanska i vuxen ålder och därför har en tydlig före- och eftermarkör 

i min låttextförståelse kan jag känna igen mig i det som Lexi säger. För mig var salsan en 

spännande upptäckt och inte något som fanns runt mig från det att jag var liten. När jag var 

nyanländ i Ecuador, hade begränsad spansk-kunskap och såg hur alla på mitt favorit-salsoteca 

sjöng med och levde sig in i musiken visste jag att jag hade hittat något jag älskade i salsan och 

längtade efter dagen då jag också kunde sjunga med.  

När jag idag, 3 år senare, förstår låttexterna kan jag förstå vad Javier menar med det där mörkret. 

Och visst, det är inte konstigt att svenskar allra oftast inte pratar flytande spanska, så det är fullt 

förståeligt att Malmös salsadansare kanske inte hänger med i texternas toppar och dalar. Jag ser 

människor som ler, skrattar, larvar sig och flirtar till låtar som “No le pegues a la negra” (“Slå 

inte den svarta kvinnan”) och “Raza” (“ras”) som båda handlar om latinamerikas historia präglad 

av slaveri, folkmord och rasism. Det är tydligt att det har funnits traumatiska moment genom 

historien som bearbetats genom musik och dans, som på så många andra platser på jorden. 

Antonio och jag talar om Orishas, som han förklarar som förkroppsligandet av sju olika helgon 

inom den afrokubanska Yoruba-religionen. Han har dansat genom hela sin uppväxt på Kuba och 
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lärde känna Orishas tidigt i livet. Han säger att det var lustigt när han insåg att det fanns svenskar 

som också intresserade sig för afrokubansk dans och som tog klasser för att lära sig mer. Ibland 

ser han personer på socialdanser som dansar en Orisha helt fel, då tillåter han sig att skratta, 

säger han. Han menar att det finns ett visst ansvar hos läraren när man lär ut Orishas till personer 

som inte känner till kulturen sedan tidigare, de är trots allt heliga och representerar en religion. 

När man dansar Orishas har varje rörelse en betydelse, och det finns många Orishas insprängda i 

den kommersialiserade salsan som dansas till exempel här i Malmö. Antonio säger att han inte 

tar illa upp om någon dansar en Orisha fel, tvärtom, han känner glädje i att hans kultur lyfts upp 

och uppskattas även på de mest otippade platserna runt omkring i världen. Han säger att han har 

kommit över all sån småsinthet med åren. Han menar att det är på precis detta sätt som man 

aldrig glömmer, att man motverkar att något liknande händer igen. “Jag förlåter men jag 

glömmer aldrig, låt oss hedra minnet!” (egen översättning från spanska). 

Diana verkar ha en annan upplevelse. Hon berättar om sina erfarenheter av att lära sig 

afrokubanska rytmer och säger att lärarna alltid har varit mycket stränga, speciellt mot henne, 

menar hon. Diana är från Polen och säger att dansnivån där är otroligt hög men får mycket lite 

erkännande i salsavärlden. Hon säger att det är svårt för en polsk tjej att få tillgång till de stora 

scenerna i världen, så hon måste jobba dubbelt så hårt. Hon säger:  

I’m probably very judged by Cuban people for how I use afro. I love it but I am very 

scared of it! I had to work twice as hard with the Cuban music in comparison to the 

latinos. I bet they were all like: what, me? A white, blonde girl wants to dance afro?  

Så, varför var instruktören extra hård mot den polska tjejen? I denna approach skapas en 

uppdelning mellan olika erfarenheter, olika communities, varav en av dessa enligt naturen antas 

dansa bättre än den andra och det verkar handla om mer än bara språket. Vad händer när salsan 

förflyttas till platser där alla dess rötter inte är kända? Salsan behöver översättas så att alla kan ha 

en chans att förstå sig på den och göra den till sin egen. I denna översättning, inte bara av en dans 

utan ett kulturellt uttryck, skapas nya identiteter inom salsan som inte bara föds ur 

latinamerikanska liv och erfarenheter. Salsan har inte bara en universell identitet, utan en 

mångfacetterad sådan.  
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4.7 Fantasin om den genuina salsadansaren  
Förut såg jag ofta denna transnationella översättning av salsan som ett missförstånd, en 

misstolkning, något som ofta resulterade i en dans som inte gjordes “rätt” eller som såg lustig ut. 

Jag såg främst två alternativ på hur salsan kunde upplevas – som rötter eller hobby. Salsa i 

egenskap av rötter representerade de personer som vuxit upp med den och som känner kulturell 

tillhörighet med den. Salsa i egenskap av hobby representerade de personer som blivit 

introducerade till salsan i vuxen ålder och utövar den på fritiden utan större insikt i dess historia. 

Det var lätt att anta att dessa två tänkta kategorier också representerades av två olika kulturella 

grupper i Malmö med få undantag. Jag förstod senare att alternativen rötter eller hobby var för 

snäva och stod för mycket i opposition till varandra. Intervjupersonerna i Malmö har berättat om 

salsan på ett för mig förvånande sätt som föreslår att den faktiskt inte känns särskilt olika 

beroende på plats, etnicitet eller språkkunskap. Den erbjuder något som verkar kunna krossa de 

stereotyper som även jag hade med mig sedan tidigare.  

Malmö är känt i Sverige som en multikulturell stad. Det som gör Malmö speciellt är alla kulturer 

som har introducerats till staden över åren, men Malmö, eller egentligen Sverige i sin i helhet, får 

mycket sällan betraktas som en kulturell plats på egen hand. Flera av mina intervjupersoner 

menar att salsan erbjuder något färgstarkt i en annars “lagom” miljö. Det kan till och med antas 

att en stor del av “svenskheten” utgörs av tråkighet, brist på kulturella praktiker och traditioner 

och distans till uppfattningen om att vara just svensk. På en sådan plats kan man föreställa sig att 

det pågår en jakt efter något som kan kännas som rötter, arv eller autenticitet. Jag tror att salsan 

har lyckats erbjuda många personer i Malmö just detta. Men det som händer i distinktionen 

mellan kulturlöst kontra anrikt/autentiskt blir till en projicering av en svensk fantasi om 

latinamerikansk kultur och historia på latinos i Malmö. Gabriel säger:  

Jag har varit på fester i Malmö där jag har varit den enda Latinon och stunden folk får 

reda på att jag är Latino så tänker de åhh vad bra, här har vi en underhållare, en person 

som kommer underhålla oss, som kommer sjunga och dansa, som kommer sätta på 

annorlunda musik! Latinos är märkta på det viset. (Egen översättning från spanska) 

Javier talar om något liknande när han säger att det han tycker är svårast med salsan är att träffa 

nya personer, alltså att dejta. Han menar att tjejer ofta förväntar sig att han kommer vara “samma 
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som alla andra latinodansare” och att de därför håller ett ordentligt avstånd. Han säger att 

Latinos, speciellt dansarna, har ett rykte som tjejtjusare, bland annat... Javier själv studerar 

mikrobiologi och skriver poesi och identifierar sig inte alls med tjejtjusar-stereotypen som 

tvingas på honom på dansgolven i Malmö. Det verkar som att idén om latinamerikansk kultur 

och dess praktiker, enligt svenskfödda Malmöiter, är tätt sammankopplad med dans, musik, 

romantik, sensualitet och till och med exotism. Det verkar även finnas en fascination kring dessa 

karaktärsdrag då de ofta står i motsats till de som associeras med svenskhet och svensk kultur. 

Det tycks finnas en längtan efter autenticitet, och den delas gärna ut till personer som utövar en 

praktik som traditionellt sett stämmer överens med andras kulturella förväntningar. En 

latinamerikansk person som dansar salsa känns tryggt och kulturellt autentiskt.  

Som tidigare nämnt finns det olika översättningar av salsan för olika personer. Dansen färdas till 

platser där den behöver anpassas och kommersialiseras för att kunna vara internationell. Saker 

behöver klippas av från sina rötter för att kunna bli en vara som kan konsumeras av vem som 

helst. Den salsa som utövas i Malmö kanske inte ser likadan ut som den på Kuba, men är 

känslorna den ger så olika? Min föreställning om salsa som rötter eller hobby känns plötsligt 

utdaterad och platt och jag ställer mig frågan; för vem kan salsan vara en hobby och för vem 

måste den vara ens rötter? Vissa påtalar själva historien i salsan, kopplar den till sina egna rötter 

och inkorporerar den i dansen. Det har blivit ett sätt att göra rötter - även i att se andra erkänna 

ens kultur som Antonio talar om. Erkännandet och upplyftandet av hans kultur är viktig, även i 

hobbyutövning. Dansen är välkommen att utöva oavsett om man förstår den eller ej. Han får 

också bara dansa utan att varken behöva bära arvet på sina axlar, representera sina förfäder eller 

kulturella arv. Att för en stund slippa hela den betydelsehorisonten. För är det inte det som vi har 

lärt oss att dansen handlar om? Att vara fri för en stund.  

 
5. Avslutande diskussion och slutsatser 
Bardon problematiserar konceptet om danssalen som en fristad. Hon menar att denna typ av 

fristad som är bortkopplad från det verkliga livet varken är möjlig eller eftersträvansvärd. Hon 

vill bjuda in livet i danssalen (2017: 7). Jag vill påstå att mina informanter inte håller med och 

jag är inte säker på om jag gör det heller. Dansarnas alla vittnesmål säger liknande saker; de kan 

sträcka på sig lite mer och känna sig större när de befinner sig i danssalen. Det är deras tid att 
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släppa allt, att vara i sitt sanna jag. Jag vill påstå att detta är något otroligt intimt. Det som 

uppstår inuti hos en person som upplever att den får existera i sitt sanna jag och få lov att leva ut 

detta beskrivs av mina intervjupersoner som något av de starkaste en person kan vara med om. 

Det verkar inte som något som kan ske på precis vilken plats som helst, utan det sker just precis 

där, i danssalen. Mellan dansen och andra delar av livet finns det en avgränsning. En, vad jag 

upplevt, nästintill helig sådan. Denna gräns tas hand om varsamt, respekteras och hålls nära 

hjärtat. Att avförtrolla danssalen, klä av den sin helighet och ta med sig världsliga saker in, 

verkar strida mot dansarnas vilja. Dansen är en ritual, inte bara under självaste akten, utan från 

stunden att man går in i rummet. Under hela kvällen är vi alla dansare, i vårt friaste möjliga 

mänskliga tillstånd. Jag ser magin i det och vill gärna ge den en chans att bevaras. 

 

Uppfattningar om män och kvinnor och föreställd femininitet och maskulinitet har ställts på ända 

i denna uppsats. En dans som kan verka högst binärt uppdelad efter könsroller kan visa sig bära 

på så mycket mer. Visst, vi talar ofta om dikotomier inom salsan. Det som uttrycks med hjälp av 

ord när vi talar om salsa uttrycks ofta med hjälp av dikotomier och gärna som romantiska, 

naturliga och härliga sådana. Vi talar om män och kvinnor och dess “olika” energier, som om 

dessa två är de enda som finns att tillgå. Dikotomierna romantiseras i verbala uttryck, men något 

annat händer i de icke-verbala uttrycken som sker med kroppen, stämningen, musiken och 

rytmen. Något som är långt ifrån binärt eller indelat i antingen eller. Bardon talar om 

uppfattningen om hur tjejer och killar dansar med olika kraft, tempo och indirekt eller direkt 

energi, men i salsan kan vi påstå att det inte går att översätta helt och hållet (2017: 31). Vi vill 

gärna få oss att verka enligt naturen olika och att detta kommer till uttryck även i dansen, men 

efter att ha undersökt detta med hjälp av mina intervjupersoner så verkar det som att vi tänker 

förvånansvärt lika. När vi kopplar bort våra ord, vår logik och vårt kritiska tänkande så kommer 

vi inte från antingen mars eller venus, vi lånar, testar, provar och smakar på ny poesi i en på 

många sätt lite extra tillåtande miljö.  

 

På liknande sätt som Bardon talar om hur kvinnor och män dansar olika talar även Varea om hur 

“whites” och “others” ges olika egenskaper, inte bara i dansen utan också på samhällsnivå. 

Bardon talar om uppfattningen om att mannen är andlig och kvinnan är köttslig (2017: 35), och 

Varea talar om hur vithet är associerat med sinnet och “others” med kroppen (2020: 95). På detta 
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vis görs en distinktion mellan den naturliga dansaren och den naturliga tänkaren där båda roller 

rasifieras. Enligt mina intervjupersoner reduceras vissa personer oftare än andra till endast 

kroppar. De latinamerikanska intervjupersonerna berättar om tillfällen då de uppmanas att 

existera i egenskap av kropp, dansare, underhållare, som en uppfriskande och tropisk vind av 

romantik och passion. Det blir tydligt att salsan är ett starkt kulturellt betingat uttryck, och 

latinos världen över behöver representera just detta. Vad de också delar med sig av är dock en 

känsla av stolthet över den kraft och gemenskap som salsan kan bringa till ett kollektiv av vilken 

variation av etniciteter och kulturer som helst. Intervjupersonerna ger exempel på olika typer av 

“othering” inom salsan, den som sker på grund “latinness” och en annan som sker på grund av 

avsaknaden av densamma. Många av mina intervjupersoner uttrycker en oro över deras 

“svenskhet” i förhållande till dansen. Medan vissa personer tros födas med salsan i blodet är 

andra dömda till stelhet och tråkighet.  

 

Något som samtliga intervjupersoner i denna studie har betonat är känslan av att kunna komma 

nära sin egen kärna genom dansen. Det formuleras på olika sätt. Någon talar om frihet, någon 

talar om att lära känna sig själv, en annan att om få lov att vara sitt sanna jag eller att få nå nya 

djup inuti sig själv genom dansen. Det verkar hända något kraftfullt i danssalen som särskiljer 

denna specifika plats från andra i det vardagliga livet. Med Goffmans ord kan danssalen 

betraktas som en setting, en avgränsad geografisk plats där specifikt kodade sociala 

performances äger rum (1956: 13). På samma sätt är danssalen en setting då den markerar ett in- 

och utträde från denna performativitet, personal front, som sker i dansen. Det som sker på 

dansgolvet är ett performance, men Goffman verkar inta ett relativt kritiskt förhållningssätt till 

detta performance. Det finns ett övergripande tema om en viss falskhet i detta uppträdande. 

Goffman menar att “...only the sociologist or the socially disgruntled will have any doubts about 

the realness of what is presented” (Goffman 1956: 10). Han talar om att bli “taken by your own 

act” och att man kan övertyga både sig själv och publiken om äktheten i uppträdandet och att 

detta är “the real reality” (Goffman 1956: 10). Denna upptagenhet av “the real reality” i 

Goffmans teori som även talar om de medvetna vs. de omedvetna performances ifrågasätts av 

intervjupersonernas berättelser. Enligt dem verkar varje performance, varje dans, varje roll, högst 

medveten och det behövs varken en sociolog eller en disgruntled (:socialt missnöjd) person för 

att se igenom det.  
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Alba upplever att hon är sitt sanna jag när hon dansar, mer än någonsin annars. Det är 

uteslutande där hon får nå in på detta djup inuti. Jag tänker på hur dagarna går, vi kan gå till våra 

jobb, vi kan läsa våra böcker, vi kan umgås med våra vänner och vi kan komma hem själva på 

kvällen och ligga i våra soffor i pyjamas men det är just i dansen som den där kontakten, känslan 

av hemma, som känslan av jaget, sker. Goffmans tanke om att “the real reality “ pågår utanför 

dessa performances på dansgolvet avvisas. Det är däremot just i den stunden som den verkliga 

verkligheten faktiskt äger rum. Byczkowska-Owczareks förhållningssätt till symbolisk 

interaktionism, kroppen och verklighet, är i större grad applicerbart på det som 

intervjupersonerna berättar. Istället för att formulera en verklig verklighet utanför kroppen och 

utanför uppträdandet ser Byczkowska-Owczarek istället kroppen som “the instrument of the 

soul”, något som ger agens till både kroppen och själen och uppmanar båda ta del i dansen.  

 

Jag gick in i detta med inställningen om att analysera skillnader, men fann mer likheter än något 

annat. Jag förväntade mig fraser som “Latinos har det i blodet” och “Svenskar kan inte dansa” 

men fick höra motsatsen. Denna studie kom inte att handla särskilt mycket om varken kollektivt 

trauma eller kolonialism trots att dessa två faktorer gav liv till salsan i begynnelsen. Jag ville inte 

hamna i en position där salsan kritiserades utifrån ett perspektiv av kulturell appropriering, och 

det behövde jag inte heller för det visade sig att det inte var så enkelt. Det verkar inte bli en 

förlängning av kolonialism när en vit person dansar salsa, det verkar inte heller som att 

femininitet underordnas maskulinitet i dansen. Ja, danssalen är ett koncentrat av samhället, precis 

som Bardon konstaterar. Men samtidigt poängterar intervjupersonerna det magiska, poetiska och 

det fria som salsan provocerar som inte lyckas hända i särskilt många rum i en allt mer 

avförtrollad värld. I salsasalen talar vi ett annat språk, vi distanserar oss från det vanliga, 

jordliga, dödliga, vi antar nya former, vi blir till kungligheter, poeter, konstnärer och aktivister 

allt på samma gång.  
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7. Bilagor 
 
Bilaga 1: originalcitat på spanska  

I denna bilaga återfinns alla citat som översatts till svenska från originalspråket spanska i 

uppsatsen “Salsa i Malmö - En studie om kultur, frihet och transnationella uttryck”. Citaten 

presenteras i kronologisk ordning efter sidnummer.  

Cuando bailo salsa me siento muy feliz. Es el mismo sentimiento cuando uno entra al mar, o se 

pierde en un bosque, es difícil de describir. Una forma de lenguaje. Siento que estoy nadando 

pero mucho más que nadar, como nadando al 100 porciento, no solamente con el cuerpo sino con 

mi alma. (Javier s. 15) 

Se puede estar cayendo el cielo, no tengo comida en la mesa, pero después de una buena salsa, 

puedo pensar que todo está bien. Cuando bailo me siento tranquilo, grande, levanto la cabeza un 

poco más. Es un poco difícil estar por acá cuando no hablas el idioma entonces cuando estas 

bailando, estas hablando tu idioma, nadie te puede decir nada. (Antonio s. 17) 

Cuando bailo me siento liberado, no quiere decir que cuando no estoy bailando no estoy libre. 

Cuando estoy bailando me siento más libre aún. Me hace sentir motivado. Me hace sentir que 

soy una persona que puede hacer cosas, que puede crear algo, que puede aprender. Conocí a mi 

persona bailando. Eso nadie me puede quitar. (Gabriel s. 17) 

Las mujeres tienen facilidad de aprender, la mujer siempre aprende más rápido, no porque sea 

más fácil, porque naturalmente la mujer baila más que el hombre. (Gabriel s. 20) 

Un hombre nunca va a bailar con esa sabrosura como una mujer! (Antonio s. 20) 

Hay hombres que se identifican más con la inclinación femenina y lo hacen muy bien, hay 

mujeres que hacen lo mismo, y todo lo intermedio. Ya no es tabu bailar como mujer siendo 

hombre o vice versa. Ya estamos acostumbrados, gracias a dios, en el mundo de la salsa! 

(Gabriel s. 23) 
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Salsa es sabor, no es necesariamente sexy. Es ese cachondeo. No es como awww que lindo, es 

algo maloso que te gusta. La estética de la salsa si usa sexualidad y sensualidad. Si es 

políticamente correcto? Tal vez no. Si lo debemos borrar de la historia? No! (Javier s. 24) 

El arte no tiene ideología. Es estética. No aplica lo racional. Que aburrido sería eso, no tiene 

sentido. *Låtsasrappar* Quiero acabar con la pobreza del mundo, a la mierda el estado!* Lo que 

yo pienso es una cosa. Pero yo quiero escuchar algo bello. (Javier s. 24) 

En base de tu tesis lees el mundo, ves y buscas esa lógica en todo. Pero es al revés! Ve el mundo 

y después lo interpretas! (Javier s. 25) 

Tiene algo en el fondo que me sigue llamando. Me ofrece algo que otros estilos no me ofrecen. 

Tiene un misterio que no acabo de entender. Cuando escucho salsa no escucho eso que la gente 

dice de alegría y eso, escucho algo muy oscuro. Es la oscuridad del alma latina. Esa no es una 

música alegre, es algo mucho más allá, algo complejo. Al mismo tiempo que lo puedo bailar, lo 

puedo sentir y me puedo huir en eso. (Javier s. 25) 

Perdono pero nunca olvido, vamos a celebrar la memoria! (Antonio s. 27) 

He estado en fiestas en Malmö donde yo soy el único latino celebrando un cumple, y al momento 

de saber que soy latino dicen ufff que bueno aquí tenemos un entretenedor, una persona que nos 

va a entretener, que va a cantar, va a bailar, nos va a poner música diferente! Los latinos tienen 

esa marca. (Gabriel s. 28) 
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Bilaga 2: intervjuguide 
 

● Berätta lite om dig själv (ålder, bakgrund, hobbies etc.) 

● Berätta lite om din salsahistoria, hur blev du introducerad, var lärde du dig, med vem etc.  

● Vilken salsastil skulle du säga att du själv utövar? 

● Hur känner du dig när du dansar salsa? 

● Varför dansar du just salsa? 

● Berätta om tillfällen när du jämför dig med andra dansare.  

● Berätta om vad du tycker är svårt med salsan. 

● Kan alla lära sig att dansa salsa? 

● Vad tycker du om salsan i Malmö? Vad saknar den, vad gör den unik? 

● (Om intervjuperson är från ett annat land) Hur skiljer sig salsan i Malmö från salsan i ditt 

land?  

(Om intervjuperson är från Sverige) har du utövat salsa på någon annan plats än Malmö? 

● Hur skiljer sig salsan på denna plats från salsan i Malmö? 

● Dansar folk salsa olika beroende på var de kommer ifrån? Motivera. 

● Dansar tjejer och killar olika? Motivera.  

● Hur känns kroppen när du dansar? 

● Varifrån tror du att salsan kommer? Har den ett “hemland”?  
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