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Abstract
Light comprises our visual perception that lets us experience and understand our surroundings. 
By studying how light affects us, our physical and emotional experience, the knowledge can be 
used as a tool within performing arts. The interaction between physical elements, the director, 
choreographer, and the performer on stage encompasses the final result. As a part, more 
consideration should be given to how us humans integrate, navigate and get affected by light. 
Regardless of the environment or conditions, light always has a natural position as an influential 
factor.

The fact that light with its qualities could work aesthetically and functionally as a guiding feature 
is something that could be considered to work interdisciplinary. I.e. used in the composition of 
the stage narrative, or in the design of urban environments.

In this study, thirteen professional dancers are seen in a lighting laboratory in three different 
lighting scenes. The experiment aims to see how different light scenes affect movement, as well 
as create an understanding of what establishes the ruling behaviour. To examine these factors, a 
positioning system is used, as well as half structured interviews. 

The results show that light and the shifting of light affects the performer on stage in a way that 
influences the movements and inspires the exploration of given space. The overall results show 
that a pattern can be found to present how the participants move in the room and the differences 
between how the room is utilised depending on the particular lighting scenes. The positioning 
system discovered that the light leads the improvised dance to a great degree and these findings 
were later confirmed by the interviews. What the dancers visually perceive influences how they 
interpret the given space which, furthermore, influences their movement.



Sammanfattning
Ljus omfattar vår visuella perception som låter oss uppleva och förstå vår omgivning. Genom att 
studera hur ljuset påverkar oss, vår fysiska och känslomässiga upplevelse kan den förvärvade 
kunskapen nyttjas som ett verktyg inom scenkonst. Samspelet mellan fysiska element såsom 
scenografi och rekvisita, regissören, koreografen, och aktören på scen är vad som formar 
observatörens intryck av slutprodukten, den färdiga föreställningen. Som ingående del, bör mer 
hänsyn tas till hur vi människor interagerar, navigerar och påverkas av ljus, då oavsett omgivning 
eller förutsättning har ljus alltid en naturlig plats som aktör.

Faktumet att ljus med dess kvaliteter kan verka estetiskt och funktionellt i vägledande egenskap, är 
något som också kan tänkas fungera tvärdiciplinärt. Det vill säga nyttjas i utformningen av det 
sceniska framställandet, eller i planeringen av vår urbana miljö. 

I den här studien ses tretton professionella dansare i ett ljuslabb i tre olika ljusscener. Experimentet 
syftar till att se huruvida olika ljusscener påverkar deras rörelse, samt att skapa en förståelse för 
vad som grundar det styrande beteendet. För att undersöka dessa faktorer nyttjas ett 
positioneringssystem, samt halvstrukturerade intervjuer. 

Resultaten visar att ljus och växlingar av ljus påverkar aktören, det ger en inverkan på rörelserna 
och inspirerar till utforskande av rummet. Det sammantagna resultatet visar att ett mönster 
framträder vilket visar hur dansarna rört sig i rummet och vilka skillnader som uppstår i hur de 
utnyttjat rummet när ljuset förändras i de olika scenerna. Upptäckten via positionerigssystemet 
visar att ljuset leder den improviserade dansen i hög grad, resultatet bekräftas ytterligare via 
intervjuerna. Vad dansarna visuellt uppfattar och sedermera tolkar av rummet styr till viss grad 
deras rörelse.
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1. Inledning 
Den här studien förankras i två delar, dels i tankar och ideér kring tillämpning av modernistisk 
ljusdesign, det vill säga ljusdesign för vår byggda miljö, för en bred massa i en digitaliserad tidsera. 
Men också i scenkonsten där frågeställning och problematik baserats på egna praktiserade 
erfarenheter. Det möte som uppstår mellan dessa två delar, genomsyrar en uppmuntran att 
fundera transdiciplinärt inom fältet av ljusdesign, för att utforska vilka lärdomar som kan dras 
genom att studera korrelationen mellan dans och ljus inom scenkonst, och hur kan dessa teoretiskt 
kan tänkas implementeras i vår byggda miljö.   

I scenrummet samspelar ljus och rörelse för att förmedla känslor till berättelsen. Dans som 
konstform är ofta noga utarbetad till musik för att lyfta dramaturgin i kommunikationen med 
publiken, ljuset skall i många lägen samspela med detta för att tillsammans skapa en helhet, ett 
självklart uttryck i stunden. Det är av stort värde att se till huruvida det dansare innerligt upplever 
också påverkar deras beteende och fysiska uttryck, något som till stor del påverkas av ljus. 
Studien syftar till att generera en ökad förståelse för hur ljus påverkar rörelsemönster i 
rumsligheter. 

Studien genomförs som ett examensarbete om 15 högskolepoäng, en tillhörande del i 
kandidatexamen Produktutveckling: Ljusdesign vid Tekniska Högskolan i Jönköping.      

1.1 Bakgrund
Ljus inom scenkonst nyttjas för skapande av scenografiskt uttryck, det anses idag spela en 
betydande roll för vad som vill förmedlas på scen. Ljusets roll har utvecklats från att enbart 
synliggöra scenografi och aktörer på scen till att få spela en större roll i uttrycket. Detta rollbyte har 
blivit allt mer tydligare de senaste åren i takt med den tekniska utvecklingen. 

Evolutionen av scenljus startade i det antika Grekland, föreställningarna var då utomhus eftersom 
dagsljuset var den primära ljuskällan. Spelplatsens cirkulära utformning möjliggjorde att man kunde 
nyttja dagsljusets naturliga variationer för att skapa effekter i det sceniska berättandet, de ska 
också ha använt sig av speglar för att reflektera solljuset och på så sätt skapa effekter (Pettersson 
& Lagerlöf Smids. 2004). Under romartiden började alternativa ljuskällor implementeras i spelet, de 
använde sig av eldfacklor och stearinljus för att förlänga speltiden då dagsljuset inte räckte till. Den 
största utvecklingen skedde under 1800-talet då elektriska ljussystem introducerades av Edison 
och dagens utveckling av strålkastare och LED har revolutionerat ljusets roll i skapandet av 
scenkonst. Idag framställs exempelvis hela eller stora delar av föreställningars scenografi genom 
projicerad ljusbild, så kallade ”Projection mapping” (se figur 3). 

I scenproduktioner/scenframställning, som i synnerhet fokuserar på dansen som konstnärligt 
uttryck, har ljusets roll förändrats i takt med teknikutvecklingen och det ökade intresset av att forma 
med ljus och framhäva det fysiska uttrycket samt rörelsen.

I ett berättande scenrum arbetar ljus och rörelse tillsammans för att förmedla känslor till publiken, 
där dans som konstform ofta blir noga utarbetad till musik för att lyfta dramaturgin i berättelsen 
som kommuniceras till publiken. Ljuset med dess betydande egenskaper alternerar den visuella 
kommunikationen och samspelar för att tillsammans skapa en helhet, ett självklart uttryck i 
berättelsen till publiken. 

Betydelsen av att använda ljus som ett medel för berättande och kommunikation med en publik 
sammanvävs med lusten att undersöka hur elementet ljus upplevs av aktören på scenen, samt hur 
orientering och uppfattning av den sceniska miljön påverkas. Skillnaden mot att ha arbetat med 
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dagsljus på cirkulära spelplatser i det antika Grekland till dagens moderna teaterscener med 
artificiellt ljus, vidare till frågan om hur ljusinstallationer i byggd miljö påverkar användare av 
rumsligheter skapade ett intresse att gräva djupare i frågan, via modern scenkonst med 
professionella dansare.

Figur 1 Dionysos-teatern, Aten Grekland

Figur 2 Broadway ensamble 1970, framförde shower i elektriskt scenljus

Figur 3 Projection mapping, Hakanaï 2013
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1.2 Problembeskrivning
Ljusdesign för scenkonst och arkitektur särskiljs från varandra och kopplas sällan ihop då de tillhör 
olika yrkesområden. Ljusdesign för scenkonst beskrivs som mer konstnärlig i motsats till ljusdesign 
för arkitektur som beskrivs som teknisk och relaterar till ergonomi och arbetsmiljö. Däremot verkar 
de ofta för likartade resultat, att påverka och se till betraktarens eller användarens behov i en 
bestämd miljö.

En dansares prestation och uttryck påverkas av yttre faktorer, exempelvis sådant som publikens 
jubel och omgivningens fysiska och atmosfäriska attribut. Som regel praktiserar dessutom en 
professionell dansare att ta in sin omgivning, att bli influerad och ta beslut grundade på sin 
uppfattning. Detta står i motsättning till att ljussättningen vanligtvis inleds sent i den skapande 
processen, det tillkommer normativt i efterhand när scenografi, rekvisita och koreografi fått sin 
plats och sedan länge är bestämda att förmedla ett visst intryck. Konsekvensen av detta blir att 
man riskerar att inte ta hänsyn till hur ljussättning påverkar dansarens rörelsemönster, uttryck och 
prestation och om det är förenligt med det förväntade sceniska uttrycket/slutprodukten för såväl 
dansare som publik. 

Denna problematik tar avstamp i praktiserade erfarenheter inom scenkonst, men också i fallstudier 
som stödjer hur människor ändrar sin psykiska inställning och fysiska beteende som i sin tur 
påverkas av ljus. Exempelvis orienterar vi vår kroppsliga riktning, vårt känslomässiga tillstånd och 
gör vägval utifrån belysta ytor, luminansförhållanden, ljusriktning, karaktär och ljusfärg (Flynn, E. J., 
Spencer, J. T., Martyniuk, O., Hendrick, C. 1973; Flynn, E. J., Hendrick, C., Spencer, J. Terry., 
Martyniuk, O. 1979). 

Parallellt med den tekniska utvecklingen har ljuset fått spela en allt viktigare roll, relevansen att då 
undersöka hur ljussättning påverkar aktörer på scen blir samtidigt allt högre, och ämnas kopplas 
vidare till hur ljus påverkar människor i byggd miljö. Paralleller dras också till på vilket sätt 
användaren, likväl dansare på scen som brukare av den arkitektoniska miljön, med sin unika 
upplevelse kan samverka för att skapa hållbar design med fokus på delaktighet.

1.3 Syfte och mål
Nyttan med studien syftar till att ge verksamma inom scenproduktion/scenframställning förståelse 
för hur ljus och visuell perception samverkar och påverkar fysiska rörelser. Målet är att öka 
kunskapen kring ljusets påverkan som kan generera nya tankar, i synnerhet för scenproduktion/
scenframställning, men också för ljusdesigners och fysisk planerare som arbetar med det offentliga 
rummet, exempelvis för platser där många människor är i rörelse och hur ljusdesign kan komma att 
påverka rörelsemönster på den givna platsen – detta för att bidra till social hållbarhet.
 

1.4 Frågeställningar

- Hur påverkar ljussättningen av det sceniska rummet dansarnas rörelsemönster? 

- Vilken inverkan har den visuella miljön för dansarnas utryck på scen?
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1.5 Omfattning och avgränsningar
I arbetet inbegrips professionella dansutövares upplevelse och rörelse i scenrummet.
 
Fallstudien omfattar en grupp dansare som gör en soloimprovisation i tre olika ljusscener, dessa 
ljusscener baserar sig på Adolphe Appias teorier som är beskriven av Scott Palmer (2015). De 
behandlar särskilda sätt att arbeta med ljussättning för det sceniska berättandet. 

Experimentet har genomförts vid tre tillfällen i ett ljuslaboratorium vid Jönköpings Tekniska 
Högskola, intervjuer och videoinspelat material av vardera deltagare samlades in och deras 
rörelser mättes via ett manuellt positioneringssystem.

Studien är avgränsad till en laboratoriemiljö och ser till enbart till situationen, den är begränsad till 
den studerade miljön. Deltagare ingående i studien är ett urval som tillsammans utgör en större 
geografisk bredd i världen tillika kulturell bakgrund.    

1.6 Disposition
Rapporten disponeras i en inledande del, en huvuddel och en övrig del.

Inledande del omfattar titelsida, sammanfattningen, innehållsförteckning. 
Huvuddelen omfattar kärnan i arbetet, kapitel 1-6
• Kapitel 1 leder arbetet vidare och presenterar rapportens typ. (Inledning, Bakgrund, Syfte & 

mål, Frågeställning, Omfattning & avgränsning)  
• Kapitel 2 omger den teoretiska delen, den visar befintlig forskning som berör ämnet, forskning 

ställs i förhållande till arbetet. (Ämnesorientering)
• Kapitel 3-4 redogör metodval för att besvara frågeställningarna, samt 

genomförandebeskrivning (Metod och genomförande)
• Kapitel 5 presenteras resultatet av studien och vad man kan utläsa utav dem. (Resultat & 

analys)
• Kapitel 6 visar resultaten, diskuterar och konkretiserar dem samt beskriver slutsatser av 

studien, ger förslag på vidare forskning.
Övrig del omfattar referenser och bilagor. 
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2. Ämnesorientering 
2.1 Visuell perception och rumsperception

Visuell perception
Vad som menas med ”visuell perception" är vår fysiska möjlighet att se och visuellt uppfatta något 
bildligt. Visuell perception möjliggörs genom vår fysiologiska optik, det vill säga ögat med dess 
struktur och funktion. Richard Gregory (1970) menar att som optiskt instrument är ögats 
fulländning ett bevis på synens betydelse att kunna uppfatta tillvaron. Men visuell perception 
inkluderar också hur vi sedan tolkar det vi ser och hur vi psykologiskt behandlar den informationen 
(Farné, M. 1974). Med andra ord syftar vår visuella perception till att göra vår omvärld hel, stabil 
och möjlig att överblicka (Klarén, U. 2014).

Rumsperception
Vad som menas med ”rumsperception” eller ”rumslig perception” är den fysiska verklighet som 
inverkar på vår upplevelse. Rumslig perception är uppfattningen av en rymd och föremåls 
geometriska egenskaper så som storlek, form och karaktär – det handlar för betraktaren om att 
orientera sig. En avgörande förutsättning för att kunna erhålla god rumsperception är att röra sig i 
rummet och betrakta det från olika vinklar (Farné, M. 1974). Med andra ord handlar det om den 
medvetenhet och/eller uppfattning man får av den fysiska omgivningen, av miljön som omger oss.

Hur vi tolkar objekt eller rum sker omedvetet och intuitivt, mycket likt hur vi tolkar grammatiska och 
semantiska strukturer i språk. Vad vi visuellt uppfattar är en process där vi värderar informationen 
utifrån personliga värderingar och ideal som är kulturellt betingade, det är utifrån det som vi fattar 
olika typer av beslut vilka leder oss till en insikt om vår miljö eller hjälper oss att fatta beslut om 
vidare fysisk handling. (Kaplan, R., Kaplan, S. 1989; Fridell Anter, K & Klarén, U. 2014)

2.1.1 Rumsperception och ljus 
För människan är det viktigt att kunna utläsa och förstå sin omgivning (Kaplan, R. & Kaplan, S. 
1989). Ljus framställer ett subtilt språk av information, som omsätter rum och objekt till betraktaren. 

Exempelvis erhåller vi intryck och mening i symbolismen av ett kristet kors, i vägskyltar eller 
trafikljus. Vi kan uppleva rumsliga gränsvärden i de vita strecken i en vägbana, vilket bidrar till en 
uppfattning som influerar vårt beteende (Flynn et al. 1973; Lam, W. M. C. 1977).

Flynn (1988) menar att ljus kan ses som en ”bärande farkost” av kommunikation. Ljus har möjlighet 
att styra och forma en miljö genom exempelvis mönster eller rytm som ger ledtrådar, rumsligt 
gränsvärde och signaler. Ljus ger upphov till, hur och vad som ska kommuniceras. Argumentet 
styrks även av Boyce (2003) som menar att varje ljusarrangemang kommunicerar ett meddelande. 

Hur vi uppfattar och anpassar sinnesorganen till den information omgivningen förser oss med, 
begränsas inte bara till en automatisk fysiologisk anpassning, det vill säga ögats adaption. Enligt 
Ulf Klarén (2014) berör det snarare förmågan att intuitivt forma en förståelse för rumsliga samband 
vilket ger oss kunskap om världen. Han menar, att en av vår mest grundläggande instinktiva 
upplevelser består av att omvärlden existerar som ett objektivt faktum. Det är först när vi lärt oss 
reflektera över denna omvärld som vi själva blir medvetna om att vi har en personlig inre värld. 
Hur omgivningen och dess ”tonfall” upplevs är något som sker intuitivt. 
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2.2 Rörelse
Under denna rubrik beskrivs hur våra kroppsrörelser påverkas av arkitektur och vad rörelsen har 
för betydelse för rumsuppfattning. Som tidigare nämnt är rörelse en förutsättning för att kunna 
erhålla god rumsperception. Våra kroppsliga fysiska uttryck och handlingar är alltså variabler i sig 
som påverkar vår uppfattning av omvärlden. (Farné, M. 1974)

2.2.1 Rörelse och rumperception
Arkitektur och dess konstnärliga värden bedöms allt som oftast utifrån dess visuella egenskaper, 
det vill säga att arkitektur bedöms bildligt. En aspekt som då inte bejakas är det faktum att när vi 
interagerar med den byggda miljön befinner vi oss snarare i ett mellanrum. Där upplever vi istället 
arkitekturen annorlunda där kropp och sinne, under kontinuerlig växelverkan mellan rörelse och 
vila omsätter informationen till oss. Själva kroppsrörelsen påverkar vår upplevelse (Bergström, I. 
1996). Inger Bergström (1996) menar att magin kan tänkas ligga i upplevelsen av kroppsrörelsen. 
Rörelser känns nämligen i kroppen, det är som att dansa. På samma sätt som att dans kan 
upplevas av åskådare, upplevs den av dansaren själv men upplevelsen är då en helt annan. 

Den upplevda formen av vår rörelse är kopplad till vår uppmärksamhet. Att exempelvis flanera, det 
vill säga förflytta sig med ett avslappnat manér utan ett bestämt mål upplevs som angenämt. Det 
medför nämligen litet arbete och vår uppmärksamhet kan ägnas åt omvärlden. Att gå hastigt rakt 
fram för att nå ett bestämt mål utan att avvika kräver istället koncentration. (Bergström, I. 1996)

2.2.2 Rörelse och ljus
Liksom ljus påverkar det upplevda intrycket av en miljö påverkar det också vår motivation, vårt 
humör och välmående. Men ljus styr även sådant som vägval, vår sociala interaktion och 
huvudriktning, med andra ord vårt kroppsspråk. Översiktligt påverkar ljus alltså vårt känslomässigt 
styrda beteende, likväl vårt kroppsliga beteende (Flynn et al. 1979; Flynn et al. 1973).

Flynn et al. (1979) observerade människors fysiska beteende i en experimentell miljö, de fann att 
ljus har en påverkan på hur vi väljer att orientera vår kroppsliga uppmärksamhet. Utformad med 
högt kontrasterade belysta/icke belysta ytor (ljus/mörker), såg de mönster i hur ljus influerade 
människors rörelsemönster, val av sittplatser, huvudriktningar, kroppsspråk och ansiktsuttryck. 
Exempelvis ville människor sitta i den mörkare delen av rummet men valde att orientera sin blick 
mot rummets ljusaste del (Flynn et al. 1979). Ur ett annat perspektiv visar Taylor och Sucov (1974) 
att intensiteten av ljus spelar en avgörande roll gällande vägval när två helt identiska möjligheter 
ges en användare. De fann att majoriteten av personer som stod inför ett vägval, för att nå ett rum, 
tenderade att gå höger vid lika ljusnivåer. Först när ljusnivån höjdes åt vänster tenderade folk 
istället att välja vänster.

2.2.3 Rörelseimprovisation
Oavsett genre eller typografisk form av rörelse, det vill säga stil och utformning, kan dans härledas 
till rörelseimprovisation. Ämnet är ett stort och komplext område, därmed riktas fokus åt att enbart 
artikulera samt klargöra hur denna studie förhåller sig till begreppet. Översiktligt handlar det om 
vad som särskiljer erfarna utövare från amatörmässiga utövare, och hur de behandlar den 
komplexitet som rörelseimprovisation innebär.
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Rörelseimprovisation inom scenkonst berör en tydlig faktor, ingen vet i förtid vad som kommer att 
inträffa. Utövare med en större erfarenhet har däremot en mer kunskap, de kan i större 
utsträckning göra medvetna val sett till deras resurser i kropp och tankar. De har även vetskap 
kring de hinder som de kan stöta på. Dessa val kan ses som beslut likt de snabba intuitiva beslut vi 
fattar i vardagen, vi blir bättre och mer medvetna ju oftare vi utsätts för en viss situation. 

Rörelseimprovisation refereras ofta i dagligt tal till dansimprovisation men är nödvändigtvis inte 
alltid detsamma. Under begreppet ryms exempelvis kontaktimprovisation eller stridskonstformen 
”Tai-chi”. Ur ett annat perspektiv kan dessa regler tänkas tillämpas synonymt för alla människor i 
samhället, då improviserad rörelse inte behöver begränsas som ämne att enbart beröra scenkonst 
(Spain, K. D. 2014). I grund och botten handlar det om fysiska och känslomässiga impulser vi får 
och som kan leda till fysisk handling. 

Dessa impulser, uppkomna ur externa faktorer, är nödvändiga för oss och vår utveckling. Det kan 
exempelvis ses hos barn som reagerar till musik, kroppen går eller rör sig i takt, de uttrycker 
känslor med kroppen i sättet de gungar starkt och svagt (Wedin, E. 2011). Eva Wedin (2011) 
menar att dessa spontana kroppsliga reaktioner är hjälpmedel för lärande och ger ökad förståelse 
om kroppsuttryck. Rörelsen får inte bara effekt i nuet, den lagras i den del av vårt långtidsminne 
som kallas procedurminne. Det är vad vi i dagligt tal kallar kroppsminne. Vikten av att vara 
mottagliga för yttre faktorer sträcker sig ända tillbaka till urmänniskan som behövde upptäcka faror 
och i jakt. (Kaplan, R., Kaplan, S. 1989)

2.3 Co-design för social hållbarhet 

Co-design är ett sätt att arbeta med design för att involvera användaren och göra en behovsanalys 
via exempelvis workshops, intervjuer eller observation (Burkett, n.d). Ann Thorpe (2007) menar att 
kommunikation är en av grundstenarna i social hållbarhet, framförallt tillgivenhet, förståelse och 
delaktighet. Kommunikation är även direkt kopplat till att skapa samhörighet och främjar 
interaktion. Att inte bara involvera användaren men också visa på vikten av dess påverkan skapar 
en samhörighet i skapandeprocessen, och kan utvecklas mot ett unikt samarbete i likhet med 
projektet “Dancing In The Streets” av Scott Palmer (2008). Projektet ämnade att undersöka hur en 
interaktiv, tillfällig installation på ett torg nattetid kunde öka känslan av säkerhet och engagera 
besökarna i lek och utforskande av platsen.

2.4 Perception av scenkonst
Vår visuella perception i sociala sammanhang rör distanser mellan 25–100 meter. Närmare än så 
ökar detaljrikedomen dramatiskt, meter för meter. Mellan 0–7 meter kan samtliga av våra sinnen 
involveras, alla detaljer kan upplevas och våra mest intensiva känslor kan utbytas. (Gehl, J., 
Rogers, L. R. 2013).

Ett av de mest primära syftena inom scenkonst handlar om att kommunicera ett budskap. Det ska 
framkalla känslor och sinnesstämning hos betraktaren. Ser man till teatrar och operahus runt om i 
världen så mäter den mest distanserade sittplatsen ifrån scenen ungefär 35 meter bort. Det är 10 
meter längre ifrån en så kallad ”kritisk distans”. En kritisk distans innebär att det längre bort än 25 
meter försvårar möjligheten att kommunicera ett budskap, det blir avsevärt svårare att uppfatta och 
uppleva sådant som ansiktsuttryck, artikulerad sång och konversation. Anledningen till den då 
”överdrivna” distansen på 35 meter ofta återfinns vid teatrar, kan då reflekteras i 
scenkonstutövarens kroppsspråk, smink och sättet att tala, där är dessa attribut och andra medel 
är genomtänkta sätt att överdriva och förstärka kommunikationen av budskapet. Exempelvis 
används smink för att accentuera ansiktsuttryck, språket artikuleras överdrivet, rörelser förstärks 
listigt och kroppsspråk framhäver dramatisk hållning. På så sätt kan alltså betraktare bortom den 
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kritiska distansen erhålla starka intryck, och känslor kan bättre förmedlas från scenen (Gehl, J., 
Rogers, L. R. 2013). Detta påverkas och står i relation till scenljuset, eftersom ljuset synliggör och 
förmedlar karaktären av det som synliggörs. Men likt det Bergström (1996) författar om arkitektur 
under rubriken 2.2.1 - Rörelse och rumsperception, finns det en problematik i att behandla 
perceptionen av scenkonst bildligt, man ser då inte till helheten. Aktörer på scen interagerar med 
miljön och påverkas av upplevelsen, vilket i hög grad förmedlas av ljus. I slutändan inverkar det på 
hur scenkonst visuellt uppfattas som åskådare. 
 
Något som vidare stödjer det upplevelsemässiga värdet samt att distansen direkt kan kopplas till 
kvalitet är det faktum att biljettpriset ofta speglar distansen till scenen. Exempelvis är de högsta 
priserna vanligt återkommande i mittpartiet närmast scenen. Det gäller även i de närmaste raderna 
samt de platser i planhöjd med scenen. Det är främst för att betraktaren får en frontal vy som är 
nära scenen och nära planhöjden (Gehl, J., Rogers, L. R. 2013).

De visuella elementen är av största betydelse för såväl publik som framträdande artister. 
De bör uppleva en förändrad atmosfär i olika ljussättningar för att få publiken att engagera sig 
emotionellt, att publiken gör en koppling till att ljus och färg påverkar människan i ett fysiologiskt 
tillstånd. (Högberg, 2010)

2.5 Att välja ljusscener
Scenografen, arkitekten och teoretikern Adolphe Appia var en föregångsman och nyttjade ljuset på 
scenen annorlunda sett till sin tid. Tvärtom att se scenljuset som ett sätt att förgylla scenografin 
bildligt, att tänka och rita piktogram, underströk han istället vikten av att återskapa trovärdig 
atmosfär i varje scen. Han menade att ljuset inte var där som en passiv aktör utan som en levande 
deltagare i spelet som i sig spelar med i historien som ljusets koreografi. Appia var verksam 
ljussättare i början av 1900-talet och är mest känd för sina iscensättningar av Richard Wagners 
verk. Appias egna skrifter visar hans syn på ljus och scenografi, vilka översatts av bland annat 
Scott Palmer (2015).

Appia var revolutionerande i sin tid då ljussättning av teaterscenen bestod av armaturer monterade 
vid scenkanten för att lysa upp aktörerna på scenen. Appia menade på att ljuset som medaktör 
skulle ge dimension till aktörerna och lyfta den då monokroma scenografin för att aktivera punkter i 
spelet som var viktiga för historien. Ljuset fick här en viktig roll i att berätta exempelvis tid på 
dygnet, vad som var fokus på scen och inte minst synliggöra aktörernas kroppar som levande 
former på scen. Ljuset var för Appia den viktigaste aktören vilket syns i hans skrifter om den 
förändringstörstiga synen på scenens ljus som under den tidiga delen av nittonhundratalet ansågs 
sekundär. Genom att leka med skuggor lika mycket som ljuset, skapa kontraster mellan ljus och 
mörker till de vertikala ytorna precis som de horisontella gavs den sceniska miljön ett djup och en 
egen tydlig atmosfär (Palmer, S. 2015).

Enligt Palmer (2015) delade Appia in ljuset i två kategorier som han kallade ”Diffuse light” (se figur 
4) som även kallades det passiva ljuset, vilket kan beskrivas som en allmänbelysning av det 
sceniska rummet. Detta skapades med strålkastare från scenkant. ”Active light” (se figur 5) 
beskrivs som ett intensivt fokuserande ljus som skapar distinkta skuggor i rummet med möjlighet 
att illustrera visuella effekter såsom en månstrimma eller ljuset från en dörr på glänt.
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Figur 4 Exempel på Diffuse light,  Rhinegold, Basel 1924

Figur 5 Exempel på Active light med en tydlig strimma ljus från taket. 
Norman Bel Geddes: Dante’s Divine Comedy 1921
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3. Metod
Typ av studie
Metodiken har en deduktiv ansats med två tillvägagångssätt för att kartlägga den experimentella 
situationen, tillika besvara frågeställningarna. Utformningen är enligt Jacobsen (2002) lämplig 
eftersom arbetet ska beskriva ett fenomens frekvens och omfattning, det vill säga en typ av 
beteende och människors inställning. Dessa antaganden och hypoteser bottnar från egen 
praktiserad erfarenhet. Arbetet bör ses som en fallstudie eftersom vi undersöker våra 
frågeställningar i en specifik experimentell situation.

3.1 Metodik för att besvara frågeställning
- Påverkar ljussättningen av det sceniska rummet dansarnas rörelse?  
För att besvara denna frågeställning har ett positioneringssystem tillämpats, metoden syftar till att 
identifiera rörelsemönster utifrån videoanalys från inspelat material. Datainsamlingen ska kartlägga 
rörelsemönster hos försökspersonerna.

- Vilken inverkan har den visuella miljön för dansarnas arbete på scen?
För att besvara frågeställningen har intervjuer genomförts, metoden syftar till att identifiera flera 
förhållanden och se till nyanser och detaljer som besvarar frågeställningen (Jacobsen, D. 2002). 
Datainsamlingen ska bättre säkerställa relevansen av rörelsemönster, men även se till hur de 
upplever och uppfattar ljusscenerna. Intervjuerna ses i förhållande till positioneringssystemet. 

3.2 Positioneringssystem (”MOVE”) 
Positioneringssystem bygger på en manuell beräkningsmetod över digitalt material, det vill säga, 
över inspelat videomaterial. Metoden uppkom under arbete med det inspelade materialet för att 
skapa ett sätt att kategorisera uppgifterna från experimentet. 

Ett symmetriskt digitalt rutnät är lagt över den totala experimentella rumsytan, 6 x 8 kvadratmeter 
(se figur 6). Rutnätet skapar 3 x 6 rutor, totalt 18 stycken i rummet varav 15 av rutorna namnges 
med en bokstav A–O. De tre resterande rutorna var fördelade till ett område som användes till att 
sköta teknisk utrustning, det var med andra ord ett utrymme under experimentet som 
försökspersonerna inte hade möjlighet att nyttja. 

Filmupptagningen av varje försöksperson var monterad i taket med riktning nedåt i rummet. 
Filmmaterialet överfördes via en mobilapplikation vid namn “Video to Image” (INTEE SARL, 2016). 
Genom applikationen har materialet använts för att manuellt beräkna rörelsemönster i rummet, det 
vill säga, genom att se till antalet gånger en individ varit i exempelvis ”ruta A” (se figur 6). För 
vardera gång försökspersonen befunnit sig i en ruta har det noterats, noteringen genomfördes med 
ett intervall om, 1 gång varje 10 sekunder. I varje ruta har det slutligen givits en siffra per 
försöksperson, vilket representerar det totala antalet försökspersonen varit i det specifika området. 
Varje färg som siffran har representerar en och samma försöksperson.

Utifrån tre ljusscener som vidare beskrivs under rubriken 4.2 - Beskrivning av ljusscener, har den 
insamlade datan blivit underlag för hur ljusförändringarna, det vill säga hur de tre ljusscenerna i 
rummet påverkar rörelsemönster hos försökspersonerna. Sammantaget har ett gemensamt 
mönster sammanställts i samband med varje ljusscen, och de rutor tillika områden som totalt varit 
mest aktiva har markerats med ett färgblock (se figur 7).
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Datan har i sista skedet bearbetats i programmet Excel för att ta fram grafer som visar aktiviteten i 
rummet, hur många positioneringar i A–O samt hur många försökspersoner som varit aktiva under 
de sammanlagda positioneringarna under den givna ljusscenen.
 

 

Figur 6 ”MOVE” metodförklaring

Resultatet kommer sedan att visa inom vilka områden samtliga försökspersoner varit mest aktiva. 
Detta görs här genom att räkna på tredjedelar, eftersom det under dessa beräkningar gav ett tydligt 
utslag och ett synligt mönster i rummet.  

När ett område markeras som högaktivt ska minst ⅓  av försökspersonerna gjort minst tre 
positioneringar inom aktuellt område, det vill säga här räknas ⅓ av 13 försökspersoner vilket blir 
fyra försökspersoner. När ett område bedöms som högaktivt markeras detta med en färg (se figur 
7).
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med en färg för att de ska 
kunna särskiljas från varandra 
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den aktuella rutan, här 
inom område H där 
Försökspersonen 
markerad med rött gjort 
10 positioneringar.



 

  
    

Figur 7 förklaring av färgblock

För att vidare redovisa övergripande resultat per ljusscen i samtliga områden A–O 
används dubbla stapeldiagram, för att visa antal försökspersoner och antal sammanlagda 
positioneringar i vald ljusscen (se bilaga 2).

3.3 Intervju
Intervjuer är ett komplext ämne att behandla (Alvesson, M. 2011). Intervjuernas utformning bygger 
på kvalificerad teori och då olika metoder, ibland motsägelsefullt föreskriver att skilda 
tillvägagångssätt har flera litteraturförfattare istället för en fått färga den slutgiltiga utformningen. 
Mindre vikt har lagts vid att vara teknisk och procedurinriktad, intentionen med insamlingen och 
bearbetningen av intervjuerna var aldrig tänkt att de skulle behandlas som ensam grund för 
studiens räkning. Inställningen har varit att god teori ska generera starkt stöd till praktiseringen av 
intervjun men snarare via insikter och tankesätt än mallar att följa. Intervjuernas syfte handlar mer 
om att bättre förstå försökspersonernas rörelsemönster psykologiskt, det vill säga ljusets påverkan 
på upplevelsen och tanken hos försökspersonerna, huruvida samspelet mellan ljus och visuell 
perception inverkar på försökspersonerna.  

Valet att som metod nyttja intervjuer för datainsamling var inledelsevis inget självklart val. 
Ur boken ”intervjuteknik” av Björn Häger (2007) hämtades inspiration. Häger (2007) menar att 
frågorna ska vara öppna, enkla och neutrala, något som kontrasteras i boken ”Developing a 
Questionare” (Gillham, B. 2008). Den ansågs tala negativt för vårt ändamål, gällande hur, när och 
varför man bör nyttja ett frågeformulär. Det skulle bland annat genererat ytlig information som mer 
lämpas för datainsamling av stort antal försökspersoner. Det riktas mot att mäta omfattning/
frekvens av något, exempelvis hur ofta ett fenomen uppträder. Frågeformulär inriktar sig mer till 
generalisering av en större population, och skulle utföras med standardiserade frågor och 
svarsalternativ, vilket hade inneburit sämre analytiska förmågor, det vill säga sämre förståelse för 
helheten av fenomenet/situationen, och utan flexibilitet under datainsamlingen. Detta stärkte att 
intervjuer som metod för datainsamling var bättre lämpad för vårt ändamål.

�12

Här har < 1/3 av 
försökspersonerna 
gjort över 3 
positioneringar. 
exempelvis ”röd 10” 
och ”mörkgrön 12” 

Område ”H” 
räknas som 
högaktivt och 
markeras med  
bakgrundsfärg.



Inom intervjuforskning kan utformningen variera, men liknar mer eller mindre en av två typer. Hög 
och låg grad av strukturerade frågor. Hög grad nyttjas i de fall då frågorna har fasta svarsalternativ, 
så kallade talande enkäter. Vid låg grad är karaktären på frågorna öppna eller fria som alternativ, 
då leder istället den tillfrågade vilken struktur svaret får (Trost, J. 2007; Alvesson, M. 2011). 
I denna studie valdes formen av halvstrukturerade intervjuer. Frågorna utformades utefter 
ämnesteman men gav samtidigt utrymme för både utvikning och fördjupning, de möjliggjorde att 
den insamlade datan kunde generera insikter och upplevelser, rika nyanserade beskrivningar, 
samtidigt som de öppnade upp och för att välkomna nya och oväntade uppslag (Alvesson, M. 
2011). Människor berättar nämnligen mindre ju fler slutna frågor som ställs, och genom att ställa 
öppna frågor har det undvikts att det blir ett samtal mer än ett förhör (Häger, B. 2007). Och för att 
formulera öppna frågor, att undvika böja frågor i verb har exempelvis frågeord som, ”gör du”, ”har 
ni”, ersatts och nyttjat ord som ”vad”, ”hur” och ”varför”. Och för att rikta frågor mot specifik fakta 
har frågeord som ”vem”, ”var” och ”när” nyttjats. 

En annan viktig utgångspunkt handlar om att ej ställa ledande frågor. Det finns en risk att det för 
studiens räkning skulle fokuseras till att bekräfta våra hypoteser. Arbetet med intervjuerna 
inspirerades också av Ruthellen Josselson (2013). Hon menar att som en del i förberedelsen av en 
intervju, bör det ägnas tid till att låta sig själv intervjuas av någon annan. Författaren har nämligen 
oftast en bakgrund kring ämnet sedan tidigare, vilket kan ge intervjun en helt annan detaljrikedom. 
Försökspersonen söker nödvändigtvis inte de svar som författaren tänker att försökspersoner 
kommer delge. De hela genererar att författaren är bättre förberedd, öppen och redo att bli 
överraskad.

Att redovisa intervjun 
En viktig aspekt är de kunskaper och erfarenheter som de undersökande besitter. De kan ha stor 
inverkan över det som inventeras och sedermera analyseras (Gillham, B. 2008). Arbetet har till stor 
del inspirerats av Glaser & Strauss (1967) och Corbin & Strauss (2008) teorier. Deras systematiska 
metoder för att sortera, analysera och kategorisera intervjuutsagorna bidrog till att finna mönster 
och generera resultat. Men i motsats till Glaser & Strauss (1967) kan det noggranna och 
detaljerade arbetet inte alltid ses som ett framgångsrikt närmande. Det baseras nämligen på en 
övertygelse att intervjuutsagor utlämnar pålitligt material vilket är synonymt med en bestämd 
inställning, att materialet självklart går att vidareutveckla. Sannolikheten att man lätt fastnar i 
detaljsortering blir påtaglig, samt att kreativa tolkningar blir lidande eller och förskjuts till periferin 
(Alvesson, M. 2011).

Denna process bearbetades i ett datorprogram vid namn MAXQDA 12. Programvaran är särskilt 
utvecklad för forskningsarbete, för att bearbeta och analysera kvalitativ likväl som kvantitativ data.
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Steg 1. Att ”koda” handlar inledelsevis om att bryta ner och transkribera de inspelade intervjuerna 
för att fånga essensen ur den intervjuades utsagor. Det innebär att analysera och interagera med 
datan utifrån strategier. Närmandet i det här stadiet kan liknas vid brainstorming och syftar till att 
extrahera koncept utifrån rådatan, för att sedan bilda termer och kategorier att använda för att 
redogöra datans egenskaper och dimension.

Steg 2. Konceptualiseringen av datan syftar till att minska mängden data som ska bearbetas, men 
också forma ett språk av datan som förmedlar information. I vissa fall är intervjuutsagor så 
beskrivande att de faktiska uttalade orden bildar koncept, snarare än att författaren bildar dessa.

Steg 3. Efter att ha studerat koncepten så etableras ”huvudproblem” eller ”nyckelord” som ger 
information och delvis indikerar mönster. För att bättre förstå vad koncepten berättar utforskas 
också kontexten som koncepten hämtats från, något som vidare kan relateras till arbetets 
frågeställningar. 

Slutligen handlar det om att utvärdera processen, att ta ett steg tillbaka och se till helheten, hur 
personer svarade/reagerade på huvudproblemet genom att studera aktion, interaktion och 
känslomässig respons.
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Figur 8 MAXQDA 12 - Analytiskt verktyg för bearbetning av data
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4. Genomförande

4.1. Experimentell situation
Platsen för experimentet ägde rum i ett ljuslabb vid Tekniska högskolan i Jönköping. Experimentet 
genomfördes den 13–16 Mars och rummets yta mätte totalt 6 x 8 kvadratmeter med en takhöjd på 
3,4 meter. Ytan avsedd för försökspersonen att röra sig fritt inom uppgår till 6 x 7 kvadratmeter.
  
Rummet bestyckades med tolv armaturer på stativ, samtliga armaturer var strålkastare av sådan 
typ som är vanligt förekommande inom scenframställning, det vill säga glödljusarmaturer från 
profilstrålkastare, Fresnel och PAR-kannor. De programmerades att styras via ett ljusbord vilket 
tillsammans med dimmer och ljudutrustning är placerade på ett bord enligt figur 9, 10 och 11. 
Författarnas placering tillika platsen av observeringen var bakom bordet.

Två filmkameror monterades i rummet, en ”GoPro - Hero 4” i takets mittpunkt, samt en Panasonic 
LX100 i framkant på bordet, vilket illustreras i figur 9, 10 och 11. Dessa var direkt kopplade till 
datorer och minneskort för att direkt spara all data, likaså styrdes musiken och högtalaren från en 
dator.  Musiken som spelades under experimentet var av artisten: ”For A Minor Reflection” med 
låttiteln ”Ókyrrð”.

Figur 9 Översikt ”Diffuse light”                    Figur 10 Översikt ”Active light spot”           Figur 11 Översikt ”Active light ramp”

Antalet försökspersoner som deltog uppgår till totalt 13 stycken professionella dansare. De var 
professionella dansare i den bemärkelsen att de vid tillfället var aktiva som danslärare, koreografer, 
eller att de tidigare varit professionellt aktiva dansare under flertalet år. Försökspersonerna 
behövde inte vara skolade dansare och urvalet har inte begränsats till varken kön eller ålder.  
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Illustrationerna som framgår nedan i figur 12, 13 och 14 är ett förtydligande av ljusscenernas 
karaktär i rummet, de illustreras i form av gråskala där den mörkare nyansen representerar det 
mörkare området, den ljusare, ljusets karaktäriserande form. Ljusscenerna beskrivs mer i detalj 
under avsnitt 4.2 - Beskrivning av ljusscener.

Figur 12 Ljusscen 1 ”Diffuse light”           Figur 13 Ljusscen 2 ”Active light spot       Figur 14 Ljusscen 3 ”Active light ramp”

Försökspersonerna genomförde experimenten enskilt. De hade på förhand informerats om att det 
utgår ifrån dansimprovisation. Försökspersonerna informerades inte om vad experimentet syftar 
till, inte heller vad som skulle observeras men delgavs att det handlar om ljus. Försökspersonerna 
fick sedan 15 minuter på sig, fri tid att förvärva som de själva önskade, tid avsedd för att 
exempelvis värma upp eller känna in rummet innan experimentet påbörjades. När den tiden 
passerat fick de själva välja sin utgångspunkt i rummet. 

Experimentet startade genom att musiken och ljusscen 1 (Diffuse light) växlade upp samtidigt. 
Efter 3 minuter och 30 sekunder växlade ljusscenen till ljusscen 2 (Active light spot), efter 
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ytterligare 3 minuter och 30 sekunder växlades ljusscenen igen till den sista och 3:e ljusscenen 
(Active light ramp.) När de sista 3 minuterna och 30 sekunderna passerat var själva 
experimentdelen över. Försökspersonen fick då ca 5–10 minuter på sig att hämta andan och dricka 
vatten. Därefter inleddes nästa moment, själva ”intervjudelen” som vidare beskrivs i detalj under 
avsnitt 4.3 - Mötet med försökspersonen.

 
4.2 Beskrivning av ljusscener 
Ljusscenerna i undersökningen är fritt skapade av författarna utifrån Appias arbetssätt  Active och 
Diffuse light, se figur 12, 13 och 14. Framförallt har dessa valts för att ljusscenerna som används i 
undersökning ska ha en bakgrund och ytterligare basera testet på, eftersom det visar på att vi 
aktivt i experimentell situation undersöker vad som händer då MOVE observeras utifrån Appias syn 
på ljus på scen. 

För aktivt ljus har 2 ljusscener skapats i horisontalplan, ett med ett nedslag mitt i rummet som 
skapar en elliptisk ljusbild på horisontal yta namngiven Active light Spot. Nästa ljusscen inom aktivt 
ljus är en strimma ljus som löper över golvet i mitten av testområdet, denna kallas Active light ramp 
där namnet är taget från den armaturplacering som inom scenspråk kallas balettramp. Dessa 
används inom balett och övrig dans för att skapa ett starkt sidoljus för att framhäva kroppen i 
rummet och skapa konstraster. I Appias memoarer har det kunnat utläsas att han använde dessa 
typer av ljusbilder för att skapa en strimma ljus över golvet för att efterlikna månljus. 

Diffuse är skapad efter den belysningsprincip som ämnar att ge ett diffust ljus över hela scenen, 
där alla aktörer syns lika bra när de rör sig i rummet och där det till skillnad från scenerna inom 
Active läggs ljus på både horisontala- och vertikala ytor.

Diffuse light -  bas i rummet, detta är det första ljuset som försökspersonen kommer in i och 
kommer också vara det som ligger till grund i de andra adderande ljusscenerna i active light. 
Illustreras av figur 15.
Active light spot - ljusscen med centralt nedslag i rummet för att skapa en cirkel på golvet, 
illustreras av figur 16.
Active light ramp - ljusscen med en remsa eller gata av ljus i rummet. Illustreras av figur 17. 
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Figur 15 Ljusscen 1, skapad efter Appias princip Diffuse light

Figur 16 Ljusscen 2, skapad efter Appias princip Active light spot, här med ett runt nedslag i mitten av rummet

Figur 17 Ljusscen 3, skapad efter Appias princip Active ramp med en strimma av ljus över golvet
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4.3 Mötet med försökspersonen

Genomförande av intervju

Som tidigare nämnt berättar människor mindre ju fler 
slutna frågor som ställs. Att ställa öppna frågor har varit 
viktigt ur flera avseenden, men främst för att undvika 
att det blir ett förhör mer än ett samtal (Häger, B. 
2007). För att formulera öppna frågor har vi alltså 
undvikit att böja frågor i verb, så som ”gör du”, ”har ni” 
och istället valt att nyttja frågeord som ”vad”, ”hur” och 
”varför.” För att peka på specifik fakta nyttjas orden 
vem, var, när.

En annat viktig utgångspunkt handlar om att ej ställa 
ledande frågor, då det finns en risk att det för studiens 
räkning skulle fokuseras till att bekräfta våra hypoteser.   

Intervjun delades in i Steg 1, Steg 2 och Steg 3 (se 
figur 18). Intervjun inleddes med att söka en 
samarbetsrelation med försökspersonen. Denna 
inledningsfas var relativt kort där information delgavs 
om intervjuns upplägg, vad forskningsprojektet handlar 
om och sådant som beskriver studiens bakgrund, syfte 
och användningsområde. Inledningen innehöll också 
intervjufrågor där den intervjuade ombads berätta om 
sitt egna förhållande till dans.

Frågorna var helt icke-styrda och som regel avbröts 
aldrig den intervjuade, utan intervjuaren vidtog en 
beaktade, uppmuntrande och lyssnande roll. 
Inledningens utformning var ämnad att ge en överblick 
över helheten men också indikera vad som kan vara 
väsentligt att närma sig under det andra steget.

I Steg 2 presenterades de teman vilka innefattar fyra ämnen: Ljus, Rörelse, Rumslighet, 
Upplevelse. Vardera temafrågor uppkom som regel 
intuitivt anpassade till samtalet, men kunde göra 
avstamp ifrån frågorna som visas i figur 18. 
Uppföljningsfrågor och fördjupningsfrågor förekom i 
stor utsträckning baserade på intervjuarens nyfikenhet, 
insikter, tankar och teoretisk kunskap om praktiserande 
av intervjuteknik.  

Steg 3, tillika den avslutande delen handlade om att 
revidera och komplettera, det vill säga att fråga om 
försökspersonen ville addera något till det som hade 
sagts, eller om intervjuaren missat att ta upp något eller 
inte givit möjlighet att beröra under intervjun. Intervjun 
ämnade i den avslutande delen att ge försökspersonen 
en chans att slappna av och därmed låta 
försökspersonen tala friare genom att markera att 
inspelningen stängts av. (Trost, J. 2007; Alvesson, M. 2011)

Figur 19 Bild ifrån Intervjusituation

�19

Figur 18  Exempelbild av intervjuns upplägg. 
Frågorna är enbart utdrag och figurerar som exempel.

(Steg 1.)
Inledning
Informera om vad projektet handlar om - 
bakgrund, syfte, användningsområde

Hur skulle du beskriva ditt förhållande till dans?
Hur skulle du beskriva din erfarenhet till 
rörelseimprovisation?

(Steg 2.)
Tema: Ljus
Hur skulle du beskriva hur ljus påverkar dig 
Vad tänker du att ljus adderar till din rörelse?

Tema: Rörelse
Hur skulle du vilja beskriva din rörelse?

Tema: Rumslighet
Hur skulle du beskriva att den fysiska rummet 
betydelse till ditt sätt att uttrycka dig?

Tema: Upplevelse  
Vad skulle du vilja beskriva var höjdpunkten?

(Steg 3.)
Avslutande
Finns det något du känner att vi har missat? 
Något vi inte frågat? 



5. Resultat och analys

5.1 Resultat - Positioneringssystem (”MOVE”)
Utifrån processen som närmare beskrivs under avsnitt 3.2 - Positioneringssystem (”MOVE”), 
presenteras under denna rubrik kartläggningar av försökspersonernas sammantagna 
rörelsemönster. Som figur 20, 21 och 22 illustrerar, förtydligar bakgrundsfärgen de mest högaktiva 
områdena i vardera ljusscen. Resultaten visar att ruta ”E” är högaktivt under samtliga ljusscener. 
Bakgrundsfärgerna visar var >1/3 av försökspersonerna haft ett sammanlagt högt antal 
positioneringar och sammantaget går det att utläsa att de rört sig i den bortre änden av rummet i 
ett område som blir sammanlänkat enligt samtliga färgblockeringar: B, D, E, H i olika 
kombinationer. I Diffuse light syns aktivitet i rutorna B, D, E, för Active Ramp syns ett liknande 
utslag med tillägget H och I Active light spot syns den högaktiva rutan E tillsammans med ruta H, 
(se figur. 20, 21 och 22).

I tillhörande grafer till figur 20, 21 och 22 (se bilaga 2) redovisas summan utav positioneringarna i 
A–O samt antal försökspersoner som positionerat sig minst 1 gång. För helbild av 
positioneringskartorna med läsbara nummer se bilaga 1, i bilaga 2 syns stapeldiagram över antal 
försökspersoner och positioneringar i A–O.

                  
 Figur 20 Diffuse light                           Figur 21 Active light spot                   Figur 22 Active light ramp
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5.2 Resultat - Intervju 
Utifrån processen som beskrivs i avsnittet 4.3 - Mötet med försökspersonen, presenteras under 
denna rubrik en sammanfattning av resultaten. Resultaten delas in i kategorierna: ”Ljus”, 
”Rumslighet” och ”Upplevelse”. vilka är direkt kopplade till de teman som frågorna i intervjun 
baserades på. Kategorierna är riktade att ge klarhet till frågeställningen: Vilken inverkan har den 
visuella miljön för dansarna på scen.

Kategori: Ljus

 Daniel: Hur skulle du beskriva att ljuset påverkar dig?
Deltagare: Ljuset är fantastiskt inspirerande. Man har ett rum att röra sig i och musik som man lyssnar 

på, men så har man också ljus som kan vägleda improvisationer eller ge impulser till nästa rörelse. Det 
är en helt ny komponent, vilket är jätteroligt! 

  Daniel: Vad tänker du att ljus adderar till rörelse? 
Deltagare: Jag tänker mig att det handlar ganska mycket om att det inte är en form, exempelvis spotlight på 

golvet, utan om det handlar mer om ljuset i rummet, att det handlar mycket om rymd. Om jag får känslan 
eller känner utrymmet ovanför mig, eller om jag upplever det mer tryckande så kan jag tänka mig att det 

påverkar mig.

Daniel: Was there a difference to the changed light situations?
Deltagare: I felt something had changed, the performance was different, like all of us felt that we rocked that 

show, but it wasn't until we saw ourself on the movie that we understood that it was due to he lights.

Nyckelord (Punkter som sammanfattar huvudproblem) 

• Påverkar prestation och inspiration.
• Förhållandet mellan ljus och mörker inverkar starkt på förhållningssätt och uttryck.
• Ljus kommunicerar budskap och handling, ljus vägleder, exempelvis ”här vill jag vara” eller ”här 

rör jag mig från”.
• Ljus har koppling till vilken relation man har till olika ljustypografier, det vill säga ljusets form 

och karaktär samt ljusfärg. Relationen är kulturellt betingad och baserad på erfarenhet. 
• Interagerar med ljuset, medvetet visualiserande och fysiskt, exempelvis skapande av 

skuggspel.
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45 %

9 %
Inte alls
Låg grad av påverkan
Väsentlig grad av påverkan
Hög grad av påverkan

Figur 23 Visar försökspersonernas värdering av ljusets inverkan på den rumsliga perceptionen 
under experimentet. (Rumsperception beskrivs i 2.1.1-2.1.2.) 

 Nyckelord är punkter som sammanfattar ”huvudproblem” i respektive kategori. 
Summeringen av processen som beskrivs som steg 3, i 3.3 ”Att redovisa intervjun”

Citaten är ett urval som syftar till att återge intressant och representativa resonemang 
från deltagare. Fler konversationer än de framhållna kan ses i bilaga 3.

Procentsatsen som illustreras i figurerna 23, 24 och 25 är grundade på samtliga 
försökspersoners intervjuutsago. Diagrammen visar en helhetsbedömning gjorda av 

författarna.  



Kategori: Rumslighet

 Daniel: Hur skulle du beskriva det fysiska rummets betydelse för ditt sätt att uttrycka dig? 
Deltagare: Jättemycket, det betyder mycket, man måste ju alltid förhålla sig till rummet som dansare.

 Daniel: Vad tänker du att det är i ljuset som påverkar dig?
Deltagare: Det förändrar ju rummet, det påverkar och skapar ett nytt utseende där man är.

Daniel: Vad har det fysiska rummets miljö för betydelse?
Deltagare: Jag tycker absolut att det har betydelse. Jag har en bild av en danssal, att det inte ska vara ett för 
stort rum eller att ljuset är för kallt. Det ska kännas varmt och speglar är viktiga – att kunna komma nära utan 

att rummet försvinner.

Nyckelord (Punkter som sammanfattar huvudproblem)

• Tonvikten av betydelsen i miljön refereras till ytan och funktionalitet. Att miljön är tilltalande 
tolkas som sekundärt. 

• Miljön är bunden till samspel mellan musik, ljus och fysisk ytmässigt förutsättning, det vill säga 
varje del behöver vara tillfredsställande för att miljön ska anses som perfekt eller högt 
stimulerande. 

• Miljön är viktig i det avseende att dansare aktivt försöker ta in rummets attribut och atmosfär.
• Ljuset förstärker rumslighet och förhöjer atmosfär.
• Dans gestaltar rumsligheten.
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36 % Inte alls 
Betydelse av låg grad
Betydelse av väsentlig grad
Betydelse av hög grad

Figur 24 Visar försökspersonernas värdering av rum och rumslighetens 
betydelse.



Kategori: Upplevelse

Daniel: Hur känns det att vara i ljuset? 
Deltagare: När det är så pass centrerat blir det en energiansamling, det ökar min energi och jag känner mig 
stark. De skiljde mot det andra ljuset som kom sen då jag tyckte att det blev mer sorgset i kombination med 

musiken.

Daniel: Hur tänker du att ljuset adderar till din rörelse? 
Deltagare: Ljuset gör att energin och fokus ökar. Någonting händer när ljussättningen läggs till i 

produktionen eftersom vi ser annorlunda ut, ljuset påverkar våra kroppar, texturer på kläder och färger i 
miljön.

Daniel: Hur skulle du beskriva din upplevelse?
Deltagare: Mot slutet var det roligare, ljuset kändes mer markant. Det blev ett skönt ställe att vara på. 

Jag vill vara i ljuset, men i nedslaget blev det en inre konflikt eftersom jag ville vara i ljuset men samtidigt 
använda ytan bakom.

Nyckelord (Punkter som sammanfattar huvudproblem)

• Olika ljusscener påverkar upplevelsen olika, refereras till tidigare erfarenheter och minnen.  
• Svårighet i att koppla bort tankar och prestation i undersökningen. Att finna ett stadie av det 

undermedvetna (flow), att det inre manifesteras i det yttre. Detta minskar med erfarenhet av att 
praktisera improvisation.

• Musikens personliga tilltal påverkar deltagarens upplevelse. 
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Nämner inget kopplat till alternativen
Föredrar active light spot
Föredrar active light ramp
Föredrar diffuse light 

Figur 25 Visar försökspersonernas värdering av föredragen ljusscen i 
experimentet. 



6. Diskussion

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Resultatdiskussion - Positioneringssystemet (”MOVE”)

Resultatet visar att samtliga ljusscener har haft ett högt fokus på den motsatta sidan av rummet än 
den sida författarna befunnit sig på. Trots att det under inledningen till experimentet förklarades att 
det inte skulle finnas några riktningar i rummet så blev det tydligt att författarna upplevdes som en 
publik eller som betraktare. Även om det finns resultat från försökspersoner som via sina rörelser 
motbevisar detta har det samtidigt inte givits tillräckliga utslag för att den främre delen av rummet 
ska kunna avläsas som ett aktivt område.
 
Å andra sidan så skulle rummets geometriska egenskaper kunna tolkas utifrån hur ljuset faller, att 
den sidan som blev mest aktiv i rummet också var den som tilltalade mest. I den ende som 
författarna var placerade fanns en annan struktur i rummet, den var möblerad och här fanns även 
dörren till och ut från rummet. Här kan en riktning i rummet ha presenterats, utifrån de rent 
arkitektoniska elementen av försöksrummet.  
 
Fördelarna med hur positioneringssystemet är upplagt är att det ger en rättvis bild av hur samtliga 
personer har rört sig i rummet utifrån aspekten tid. Nackdelen blir istället att de små variationerna i 
rörelserna avgränsas och inte tas i beaktning. De som varit länge i samma område har visat stora 
utslag medan de som rört sig över hela rummet har lämnat ett splittrat utslag i 
positioneringsystemet och datan har tagits bort eftersom att tiden understigit 10 sekunder. Däremot 
går det att utläsa att de aktiva områdena visade på en homogen grupp, det vill säga att deltagarna 
valt att agera liknande under experimentet. Även om de olika personerna har olika bakgrund i dans 
och kommer från olika discipliner så har ett samlat resultat och mönster kunnat arbetas fram, vilket 
visar på att frågeställningarna om ljusets påverkan på dansares rörelse i rum har betydelse. 

6.1.2 Resultatdiskussion - Intervju

Kategori: Ljus
Utifrån författarnas utsagor var det tydligt att deltagarna associerar fysiska eller visualiserade 
element genom ljus. Ljuset skapar dialog och samspel som kan nyttjas som verktyg i sättet att 
uttrycka sig på. Detta är i linje med Flynn et al. (1973) och Lam, W. M. C. (1977), som menar att 
ljus kommunicerar ett subtilt språk, att vi erhåller intryck och mening i symbolism. Det är också 
möjligt att se ett samband mellan låg ljusnivå, stämningsljus och utövandet av improvisation, då 
försökspersonerna beskriver den typen av arrangerade ljusmiljö ger möjlighet att bättre känna 
både musik och rörelse. I en varierad ljussättning beskriver deltagare uppleva sig vara mindre 
”nakna”, att de känner sig mer bekväma i situationen. 

Ingen av deltagarna framhåller att ljus inte skulle ha någon påverkan, utan snarare att det har en 
väsentlig eller hög inverkan. För dansaren som utövare och i experimentets situation inverkar ljus 
på prestation och intryck. Prestationen och intrycket har en nära koppling till varandra, det vill säga 
hur vi upplever/mår speglar också hur vi presterar. Ljus som en del i den visuella miljön inverkar på 
dansaren. Detta anses vara essentiellt viktigt för dansarens generella arbete. 

Förutom att ljuset anses fungera kommunikativt, visar intervjuerna att det också influerar till intryck 
och fysisk handling. Flertalet av deltagarna berättar återkommande att ljuset formar en vilja och/
eller handling, exempelvis ”här vill jag vara” eller ”här rör jag mig från”. Vilket styrks av Flynn et al. 
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(1973) som menar att ljus influerar människors rörelsemönster, val av sittplatser, huvudriktningar, 
kroppsspråk och ansiktsuttryck. Exempelvis vill människor befinna sig i mörkare delen av rummet 
men orientera sig mot rummets ljusaste del. Det är också tänkbart att dra paralleller till Taylors och 
Sucovs (1974) teorier, som menar att intensiteten av ljus har en avgörande roll gällande vägval. 
Liksom ljus och dess påverkan är kulturellt betingat (Kaplan, R., Kaplan, S. 1989), så redogör en 
intervju om att både dansens rörelser, ljusets och färgens typ kan ha stark koppling till den egna 
kulturen och den erfarenhet man har. 

I både tankar och fysisk handling interagerar samtliga med ljuset i olika grad. Det kan röra sig om 
att aktivt förhålla sig till ljuset som ett fysiskt objekt, att medvetet agera eller inte agera utefter 
impulsen som ljuset kommunicerar, exempelvis forma skuggspel i rummet eller låta bli.

Kategori: Rumslighet
Vid frågor kretsande kring huruvida försökspersoner värderar den fysiska rummets miljö, 
refererades ofta svaret till golvets yta och funktionaliteten av rummet exempelvis om dansstilen 
kräver utrymme eller är i behov av speglar. Sällan kunde värdet av den fysiska miljön förknippas 
med rummets estetik. Det som är motsägelsefullt var att de två mest erfarna försökspersonerna 
värderar estetiken eller rummets poetiska/historiska tilltal framför ytan och funktionaliteten. Det är 
en mer professionell och generell hållning i deras mening, de anser att dansen gestaltar rummet, 
framför att rummet gestaltar dansen. I improviserad dans i professionella sammanhang bör 
rörelsen alltså ge uttryck till sin omgivning, men låta sig bli påverkad av rumsligheten. Det är den 
typ av samspel/kommunikation som rum och dansare bör sträva efter. Något som ger stöd åt detta 
är att majoriteten försökspersoner menar att dansare söker efter och tar in rummets attribut och 
atmosfär. 

Vad som utgör en stimulerande miljö att dansa i författas främst till tre faktorer: musik, ljus och 
tillräcklig golvyta. Dessa tre faktorer är vad som anses som viktigast. Det råder blandad mening om 
enbart en eller flera av dessa faktorer behöver uppfyllas. Men det var unisont hos både de 
försökspersoner som såg experimentets utformning som god och de försökspersoner som 
exempelvis ansåg att musiken inte var tilltalande. Att ljus har en stark förmåga att alternera 
rummets karaktär och atmosfär var samtliga försökspersoner enhälliga om.    

Kategori: Upplevelse
Två utav de tre ljusscenerna var starkt favoriserade, ”Active light spot” samt Active light ramp”. Det 
var ingen som yttrade något om ”Diffuse light” i direkt positiv bemärkelse. Exempelvis kunde 
karaktären tydligt beskrivas, men då varken i positiv eller negativ mening. Upplevelsen i 
förhållande till de två favoriserade scenerna beskrivs generera känslor och ett viss sinnestillstånd. 
Sådant som högre fokus, känslan av att vara stark, tankar och tillstånd till tidigare erfarenheter eller 
platser. Hur ljuset som en extern faktor stimulerar till den typen av känslor, tankar och 
sinnestillstånd kan ses vara i led med Wedin (2011). Wedin menar att barn som reagerar till musik, 
som går och rör kroppen i takt, uttrycker känslor i starkt och svagt och nyttjar det som ett medel för 
att utvecklas. Det är då tänkbart att ljuset som också är ett externt stimuli, kan bidra till vår 
utveckling, särskilt då det omger oss normativt under längre perioder, vilket stöds av paret Kaplan 
(1989) som menar att det vi visuellt uppfattar formar oss undermedvetet. 

I vår byggda offentliga miljö, och i vår arkitektur är det alltså möjligt att se på ljuset som ett verktyg 
annat än ”bara” bildligt stödjande. Enligt Flynn et al. (1973) styrs våra vägval och orienteras vår 
kroppsliga uppmärksamhet och hur vi förflyttar oss. Hur vi rör oss och observerar ökar vår 
förståelse för den miljö vi förflyttar oss i (Farné, M. 1974). Ljus bör behandlas med stor respekt till 
upplevelsen, dock handlar det inte om att skapa en så jämn belysning som möjligt utan snarare en 
situation där ljussättningen är kontrastrik och atmosfären upplevs inspirerande och berättande
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Samtliga deltagare beskrev att de minst en gång fann ett stadie där det ”undermedvetna” styrde 
dansen. Det vill säga, ett stadie där de lyckades koppla bort tankar helt och hållet och där de 
hittade ett ”flow”, att vara i ”nuet” i sin dans. Det är värdefulla utlåtanden då frågeställningen berör 
yttre faktorers påverkan, att deltagarna bedöms vara mottagliga för dessa är värdefullt för studiens 
räkning.  

6.2 Metoddiskussion

6.2.1 Experimentell situation
Då det är en fallstudie bör studien ses i förhållande till platsen och den givna experimentella 
situationen.

Reflektion, styrkor och svagheter, för- och nackdelar
Att se till ett beteende (positioneringssystemet) och vidare ifrågasätta det genom att se till 
upplevelsen (intervjun), både stärkte och dementerade föraningar och hypoteser. Sammantaget 
hjälpte de till att skapa en bra helhetsbild, men helhetsbilden hade troligtvis varit tydligare om de 
experimentella förutsättningarna varit optimala. 

En större nackdel rör sig om rummets yta, utrymmet att röra sig på är väldigt begränsat och detta 
var något som också påtalades vid ett flertal tillfällen under intervjuerna. När man speglar det mot 
resultatet av rörelsemönstret så innebär det också att det mest aktiva området kanske bara är ett 
resultat av att rummet är såpass begränsat till ytan, att området ofta måste passeras. Det är 
möjligtvis inte ett resultat styrt av ljuset i ljusscenerna. Kontentan är alltså att en större 
experimentell yta hade kunnat öka reliabiliteten i resultaten av MOVE. En annan svaghet rör också 
den närvaro författarna i egenskap av observatörer tillförde. Att utläsa i intervjuerna stärktes 
farhågan att det skulle ha någon effekt hos försökspersonerna. Vid några tillfällen upplevde 
nämligen försökspersoner att det var svårt att koppla bort att det fanns fler personer i rummet. 

En styrka i experimentet var att deltagarna inte visste eller kunde gissa vad som studerades. Att 
utläsa i intervjuerna var det enbart en försöksperson som misstänkte att vi studerade 
rörelsemönster, det fanns heller aldrig några oklarheter hos försökspersonerna gällande vad som 
skulle ske. 

Den utvalda försöksgruppen uppfyllde erfarenhetsmässigt kriterierna på ett tillfredställande sätt. 
Deras professionella erfarenhet var för samtliga tillräckliga till den nivå att de ansågs som lämpliga 
för studiens räkning. Det ses som en styrka då de med större sannolikhet har ett högre 
självförtroende, lättare för att slappna av och vara mottagliga för externa faktorer. Det vill säga 
ljusets påverkan av förändring i rummet, där ljus kan leverera information, ge externa impulser som 
mottagaren tolkar (Flynn et al. 1973; Lam, W. M. C. 1977). Experimentets utformning upplevdes av 
ett flertal av försökspersonerna som god och inspirerande, en fördel med det transdiciplinära 
arbetssättet att förena dans med ljusdesign. En av försökspersonerna delgav under intervjun att 
hon vill arbeta med ljus i framtiden för att skapa koreografier. På detta sätt skulle ljus kunna skapa 
en ny funktion, komma in tidigare i produktionsarbetet och verka inspirerande samt medskapande. 
Den experimentella situationen utvecklandes i den stunden till ett professionellt utbyte där nya 
idéer om co-design tog form.

Ljusscenernas utformning är baserade på inspiration utifrån bilder, förhållningssätt och koncept av 
Adolphe Appias arbete (Palmer, S. 2015). Valet att utgå ifrån just hans teorier är kopplat till att vi 
som en del i arbetet studerar upplevelsen, något som i synnerhet understryks och kretsar att vara 
betydelsefullt i scenframställningen enligt Appia. Det ska däremot tilläggas att metoden 
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nödvändigtvis inte är kvalificerad eller praktiserade teorier. Huruvida ljussättare inom scen arbetar 
är högst individuellt och skiljer sig i stor utsträckning bland yrkesgruppen idag.   

Vidare har troligtvis musiken som användes under experimentet också påverkat 
försökspersonerna. Under intervjuerna framgick det att tre försökspersoner ansåg att musiken inte 
var den typ av musik som de föredrog. Samtidigt fanns det försökspersoner som älskade valet och 
var bekväm i musiken som användes vid experimentet.

6.2.2 Metoddiskussion - Positioneringssystem (”MOVE”) 
Reflektion, styrkor och svagheter, för- och nackdelar
Vikten av att kunna kartlägga dansarnas rörelser under den experimentella situationen fick hög 
prioritet för att kunna skapa ett system där man besvarar frågeställningen Hur påverkar 
ljussättningen av det sceniska rummet dansarnas rörelsemönster.

Med avstamp i Flynn et al. (1979) teori om hur ljus påverkar vägval, transkriberades 
videomaterialet till bildserier, till dessa bildserier delades rumsytan in i zoner för att kunna kartlägga 
dansarnas positioneringar i rummet under 10 sekunder långa intervaller. Bildserierna visar att ljus 
påverkade dansarnas val i att röra sig i rummet, och att metoden visade på likheter mellan hur 
försökspersonerna rört sig i rummet.  

Resultatet visar att samtliga ljusscener har haft ett högt fokus i den bortre sidan av rummet, 
möjligheten finns att rummets geometriska egenskaper kunnat tolkas utifrån hur ljuset faller, att 
den sidan som blev mest aktiv i rummet var den som blev mest tilltalande. I det område författarna 
var placerade fanns en annan struktur i rummet, då den var möblerad och även dörren in i rummet. 
Här kan en riktning i rummet ha presenterats, utifrån de rent arkitektoniska elementen av 
försöksrummet.

Styrkan med MOVE är att ett tydligt resultat kan utläsas, då mönster blev synliga, vilket gav 
möjligheten att se likheter i dansarnas rörelse under experimentet. Då ingen av dansarna använde 
förutbestämda rörelser ger positionerigssystemet ett rättvist resultat. Däremot är svagheten att 
nyanseringar försvinner, när videomaterialet transkriberades föll bitar bort, såsom dansarnas 
uttryck och tempo i rummet, snabba rörelseriktningar på en plats i rummet och utforskanden av 
nivå och gester finns inte med i det slutgiltiga materialet. MOVE visar endast stillastående 
positioneringar klippta ur de bestämda intervallerna, var dansarna befann sig i rummet under den 
bestämda tidpunkten. 

Ljus påverkar vägval, det syns av resultatet som markerar de högaktiva områdena, däremot syns 
inte varför eller hur de förändrade ljusscenerna påverkade dansarnas vägval i rummet. 

Enligt Kaplan (1989) är vikten att vara mottaglig för yttre faktorer djupt rotade i människan, och att 
presentationen av rummet påverkas av hur ljuset förändras blir ett påtagligt resultat av den 
använda metoden att konkretisera hur positionerna förändrar sig under experimentet. Det visar 
också på viktiga likheter även om de olika personerna har olika bakgrund i dans och kommer från 
olika discipliner så ger de ett samlat resultat och ett mönster har kunnat arbetas fram. Vilket visar 
på att frågeställningarna om ljusets påverkan på dansares rörelse kom att bekräftas av ett tydligt 
mönster.

Fördelarna med hur MOVE är upplagt är att det ger en rättvis bild av hur samtliga personer har rört 
sig i rummet utifrån aspekten tid, då materialet behandlas enhetligt genom transkribering av video 
till stillbild. Aspekten tid visar 10 sekunders intervaller i samtliga experimentella tillfällen, en bild 
representerar alltid brytpunkten. 
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Nackdelen blir istället att de små variationerna i rörelserna avgränsas och inte tas i beaktning. De 
som varit länge i samma område har visat stora utslag medan de som rört sig hastigt över hela 
rummet har lämnat ett splittrat utslag i positioneringssystemet. Däremot går det att utläsa att de 
aktiva områdena visade på en homogen grupp.

De små variationerna hamnade inte i skymundan då de istället fick utrymme för reflektion i 
intervjuerna. MOVE hade inte ensamt kunnat ge tillräckligt med material för att besvara 
frågeställningarna. 

6.2.3 Metoddiskussion - Intervju
Reflektion, styrkor och svagheter, för- och nackdelar
Då intervjuerna baserats på kvalificerad litteratur och teorier har god reliabilitet stärkts, men vad 
intervjumaterial egentligen betyder, är inte en helt enkel fråga att besvara. Vad försökspersoner har 
sagt i en intervju ger per automatik inte självklara skäl att behandla och bearbeta utsagorna som 
data. Förhållningssättet att intervjusituationen ska generera data kommer med en komplexitet, 
denna problematik kan återfinnas i en vardaglig, social verklighet utanför intervjusituationen. Det är 
helt enkelt inte en garanti att utsagor säger så mycket om försökspersonens tankesätt, 
erfarenheter, upplevelser, känslor eller värderingar (Alvesson, M. 2011). 

Även om förberedelserna ansågs som goda, blev det tydligt att det krävs mycket i flera avseenden 
hos båda parter i en intervjusituation. Sådant som erfarenhet, social kompetens, ämnesspecifik 
kunskap och personlig mognad. 

Enligt Alvesson (2011) krävs det kvalificerat tolkningsarbete med kritiskt ifrågasättande som 
grundingredienser för att denna typ av intervjustudie ska vara värdefull. Alvessons utlåtande bör 
vägas mot arbetets omfång med sin tidsram, samt författarnas ringa erfarenheter att intervjua.

I tillbakablicken ligger inte det svåra i att ställa frågor till de intervjuade, utan snarare att fånga 
värdet i stunden, förmågan att ställa följdfrågor som bättre förmår generera värdet till efterarbetet. 
Det rör sig inte om att frågorna i efterhand upplevs och anses som felaktiga, eller att upplägget av 
intervjun ses som dåligt. Mer specifikt rör det arbetet med att avkoda intervjuerna. Under den 
processen uppstår det konstant nya frågor och sidospår som nyfikenhet och magkänslan önskar 
följa, en vilja att kunna se och vandra runt hörnet har varit återkommande, men också en viktig 
lärdom. Arbetet måste väga sin vikt mot tidsaspekten och den omfattning som efterarbetet har. 

Samtidigt väcks insikten att det är ett nödvändigt ont att gräva djupt i datan för att undvika 
presentera ytlig och ointressant information. Sammantaget för studiens räkning upplevs alltså 
tillämpande av intervjun som rätt val. Kanske ligger det något särskilt i Karin Fridell Anters ord: Det 
enda sättet att ta reda på vad en person ser är att fråga honom eller henne, och för att kunna 
förmedla våra upplevelser behöver vi ord som alla iblandade förstår på samma sätt (Fridell Anter, K 
& Klarén, U. 2014). Med andra ord, för att skapa en dialog, en tvåvägskommunikation upplevs 
intervjuer tillika samtal som ett väldigt bra sätt att säkerställa en förståelse för varandra.    

Att strukturera och presentera utefter ämnesteman, där formen av halvstrukturerande frågor aktivt 
tillät de intervjuade att tala öppet, upplevs i stort som ett framgångsrikt tillvägagångssätt. 
Informationen som erhölls gav tillräcklig, nyanserad och detaljrik information sett till 
frågeställningen. Likaså att tillämpa psykosociala tekniker, så som ”ljudliga hummanden”, genom 
ögonkontakt eller tystnad för att de deltagande själva verbalt ska utveckla sina resonemang, tankar 
och svar. Det går alltid att direkt muntligt be försökspersonen utveckla sitt svar, vilket det vid ett få 
enstaka gånger också gjordes. 

Sammantaget har den investerade tiden av teori för tillämpandet av intervjuer upplevts som 
värdefullt och resulterat i insiktsfull data för studiens räkning.
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Som tidigare nämnt, ligger den främsta svårigheten i att lyfta ut intressanta kopplingar, att ge förse 
den intervjuade med påståenden som vidareutvecklar svar i den omedelbara stunden av intervjun. 
Det var med avseende att intervjun inte skulle förvandlas till en verbal form av enkätstudie, det vill 
säga undvika syna samtliga hypoteser, hellre se till att hjälpa försökspersonen föra sin egna talan 
om sina tankar och insikter. Erfarenheten visar att när diskussionen tillåter sig utvecklas, det vill 
säga ta avfarter ifrån huvudämnet så genereras också väldigt intressant och relevant innehåll. Med 
andra ord, att följa magkänsla är icke-vetenskapligt som metod men den upplevs bidra mycket till 
intervjuns sociala räkning.

En annan aspekt av intervjufrågor berör problematiken vilket intervjuaren inte alltid får veta det 
man frågar efter. En viss del av skulden kan möjligt läggas på formen av frågor, det vill säga 
halvstrukturerade. I det här arbetet handlar det troligast om en krock, vad som beskrivs i litteratur, 
inte benämns eller sympatiseras i folkmun och kultur. Som tidigare nämnt i detta arbetet betonas 
betydelsen av de undersökandes erfarenheter och kunskap (Gillham, B. 2008). Det är tänkbart att 
möjligt mer research och kunskap inom dans hade genererat i bättre lämpade frågor.

Försökspersonerna delgavs vad som studerades först efter dansmomentet, som en inledande del 
av intervjun. De fick då själva gissa vad som hade studerats, vilket majoriteten förstod var 
ljusrelaterat, men inte att det rörde sig om rörelsemönster. Det finns därmed skäl att anta att 
försökspersonerna förhållit sig till ljuset med en viss medvetenhet. Kontrasterande så uttalade flera 
av försökspersonerna att det inte lade märke till att ljusscenerna förändrades.      
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7. Slutsatser
Ambitionen var att nyttja två metoder för att redogöra huruvida ljus påverkar dansare på scen. 
Ena metoden ser till huruvida försökspersonerna rört sig i förhållande till tre ljusscener, den andra 
metoden behandlar försökspersonernas upplevelser och tankar i situationen utifrån intervjuer. 

Sammanfattat dras följande slutsatser:

• Ljuset i ljuscenerna kommunicerar budskap som inverkar på upplevelsen för 
försökspersonerna. Ljus bidrar till associationer som grundar sig på försökspersonernas 
tidigare erfarenhet. 

• Ljus påverkar försökspersonernas prestation i avseendet att ljus i hög grad inverkar på 
upplevelsen.

• Ljus bidrar till associationer som uppmanar till fysisk rörelse, såsom förflyttning mot platser i 
rummet som försökspersonen vill befinna sig på.

• Ljus har en hög förmåga att alternera rummets karaktär och atmosfär.

• Miljön är viktig i det avseende att dansare arbetar aktivt för att ta in rummets attribut och 
atmosfär.

För ljusdesign i byggd miljö kan vi dra en parallell till lekfullt utforskande av en plats, då 
slutsatserna för denna forskning tydligt visar på ett kommunikativt samspel mellan människors 
rörelse och perceptiva förmåga att låta oss tolka vår omgivning. Att skapa möjligheten för ett lekfullt 
utforskande via ljusdesign ger vi möjligheten för individen att skapa sig en egen uppfattning av en 
rymd och syftet med platsen. Ur ett socialt hållbarhetsperspektiv bidrar detta till välbefinnande och 
jämställdhet hos människor eftersom individens reaktioner och egna berättande får stå i centrum. 
Precis som att dansaren i sin improvisation upplever sig utforma platsens mening i stunden kan 
metoden att påverka upplevelse, tankar och rörelse skapa en frihet i det aktuella rummet. 
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8. Vidare forskning
Med anledning av arbetets höga relevans för verksamma inom arbete med aktörer på scen och i 
rum där människor rör sig i ett oförutsett mönster, kan detta arbete ligga till god grund för vidare 
forskning av hur ljus påverkar människors sätt att fysiskt uttrycka sig. 
 
Vidare forskning kan avgränsas till en yrkesgrupp eller konstform inom scenkonst. Likväl kan 
forskningen inom den byggda arkitektoniska miljön använda sig av de metoder som användes i 
detta arbete för att nå resultat. Hur skulle till exempel de två kombinerade metoderna kunna 
appliceras under arbetet med en tillfällig ljusinstallation på ett torg eller en dynamisk interaktiv 
ljusinstallation i en stationsbyggnad? Med andra ord, ljussättning som inverkar på människors 
rörelsemönster kan vara av intresse även utanför scenkonsten – för de som på något sätt arbetar 
med planering av vårt offentliga stadsrum.  
 
Metoderna för att besvara frågeställningarna kan i sig själva bli underlag för vidare forskning kring 
hur metoderna är till nytta för studier liknande denna, och hur de kan utvecklas för att användas i 
det offentliga stadsrummet. MOVE används här på en liten avgränsad skala, vidare undersökning 
om hur metoden fungerar i ett större utrymme kan svara på hur ljus påverkar rörelse i det offentliga 
rummet, detta är tankar som väckts under arbetets gång. För att bättre kunna säkerställa 
relevansen av det rörelsemönstret i ett större skala, kan intervjuer tänkas användas på snarlikt sätt 
som nyttjats i denna studie. Genom att göra ett, för platsen, representativt urval av människor från 
den målgrupp som rör sig i det undersökta rummet kan slutsatser nås för en större mängd 
människor.    
 
Med underlag av denna studies slutsatser bevisas ljusets egenskaper att påverka perception av 
rum och val av orientering, i likhet med tidigare forskning. Akademisk forskning där detaljerna i 
problemet undersöks djupare har varit bristande. Ljusets roll för aktörerna beskrivs vanligast ur 
publikens synpunkt eller ur en historisk kontext med fokus på tekniska applikationer mer än 
aktörens upplevelse.

Inom arbete med ljusdesign för scenkonst är det många problem som blir lösta med hjälp av 
magkänsla och tidigare erfarenheter. Forskning som tar upp och ifrågasätter invanda sätt att arbeta 
ger verksamma aktörer fakta att luta sig på när de tar beslut i hur föreställningar utformas. För att 
vidare kunna argumentera för hur föreställningar bör utformas rekommenderas vidare forskning 
(likt den som finns inom det tekniska området) som fokuserar på att mjuka värden konkretiseras för 
att redogöra tydliga svar på hur ljus påverkar aktörers rumsliga perception.
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10. Bilagor

Bilaga 1 - Positioneringskartor
Förstorade versioner med läsbara nummer.

• Ljusscen Diffuse light 
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• Ljusscen Active Light Spot

�35



• Ljusscen Active Light Ramp
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Bilaga 2 - Resultatdiagram - Positioneringssystem MOVE
Diagrammen visar en sammanlagd bild av hur samtliga försökspersoner rört sig över rummet i 
given ljusscen. De ljusa staplarna visar antal försökspersoner (Antal fp) som rört sig över det 
aktuella området, och de mörka staplarna visar sammanlagt antal positioneringar under hela 
experimentet i angiven ljusscen.
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Bilaga 3 - Resultat - Kategoriserade intervjuutsagor
Rådata som blivit kategoriserad utifrån egenskaper och beskrivna dimensioner 
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 ett kärleksförhållande, Ibland så är m
an jätterädd att det ska 

ta slut, eller att det inte ska fungera m
er. O

ch det är precis 
sam

m
a sak m

ed dansen, m
an har en glädje för det och m

an 
brinner för det på ett visst sätt. O

m
 den lågan försvinner finns det 

ingen m
ening kvar längre, som

 i kärlek. Ett starkt band. M
an får 

utlopp för det som
 behöver kom

m
a ut, tycker att jag fick det nu. 

D
els fungerar det som

 ett uttryckssätt, vissa skriver, jag dansar 
och utöver det är det något som

 definierar m
in identitet. Innan 

dansen vet jag inte riktigt vem
 jag var. Idag är det en stor del av 

m
in identitet m

ed en resa som
 form

at m
ig till den jag är.  

4 - 4 (0) 

Elin: I det här m
ed hur m

an identifierar sig m
ed dansen, du blir 

bedöm
d ganska hårt på den typen av skolor. Eftersom

 ditt verktyg 
för dansen är din kropp, kan det var svårt att inte ta kritiken 
riktat m

ot ”m
ig” eftersom

 dansen kom
m

er ifrån m
in kropp. m

en 
kritiken är ju riktad m

ot tekniken.  
5 - 5 (0) 

D
aniel: H

ow
 w

ould you describe you relationship tow
ards dancing? 

Roksana: to dancing at all?!  Im
 dancing m

ore energetic, m
ore 

dancehall, m
ore latinom

usic.  
2 - 3 (0) 

D
aniel: how

 often do you dance? 
Roksana: haha, I dance everyday, i am

 trying to study, do one 
thing and not to dance but it is kind of im

possible for m
e. 

Everytim
e i go shopping, im

 cooking or at the gym
. It´s like, every 

tim
e i hear som

e m
usic im

 alw
ays dancing.  

D
aniel: so w

ould it be fair to say that dancing is alw
ays present?  

Roksana: O
h yeah! its like true love for m

e <3  
6 - 9 (0) 

D
aniel: H

ur skulle du beskriva ditt förhållande ditt dans 
Em

m
a: Jag tyckt om

 att dansa sen jag var liten, m
en fastnat m

est 
för hiphop och soul, jag tycker om

 att ha attityd i dansen. Idag 
var det en utm

aning m
ed den nya typen av  

 
• 

m
usik m

en tycker ändå att det gick bra trots att 
jag själv tycker att jag har begränsad erfarenet.  
1 - 2 (0) 

D
aniel: H

ur skulle du vilja beskriva ditt förhållande till dans? 
Annie: jag har ingen  speciell stil, jag anpassar m

ig efter stil.  
Skulle säga att jag generellt är im

proviseande dansare m
ed 

bakgrund ifrån flera dansstilar. Jag har dansat i m
ånga år, m

en 
inte på någon hög nivå.  
D

aniel: m
en du är ändå bekväm

 i denna situationen?  
Annie: ja, ja, Jag älskar ju att dansa. I denna situationen vad jag 
bekväm

. 
1 - 4 (0) 

 
• 

        D
aniel: H

ur skulle du vilja beskriva ditt 
förhållande till dans 
 

• 
Elin: Förhållande till dans, dansen har alltid 

funnits där sen jag var lite och det är något jag trivs m
ed att hålla 

på m
ig. D

et är en naturlig del för m
ig och m

in härna börjar direkt 
snurra när jag hör m

usik och tänker på m
öjliga koreografier. D

ans 
och m

usik är alltid m
ed m

ig.  
1 - 2 (0) 

D
aniel: H

ur skulle du vilja beskriva ditt förhållande till dans? 
Elin2: D

et är första gången jag im
proviserat solo på detta sättet, 

det är en speciellt situation. Jag sker i et efter en m
inut och jag 

kände att jag kunde gå in i m
ig själv och gå in i m

usiken.  
1 - 2 (0) 

D
aniel: H

ur skulle du beskriva ditt förhållande till dans 
Valentina: Jag älsakr dans, jag är självlärd och jag tog tag i dans 
när jag var 18 efter att ha dansat själv hela livet. Jag älsakr att 
uppträda, jag är koreograf i cellskapetoch varit det i snart den 2 
år. Jag m

ålar också och dansen inspirerar m
ig i det. 

1 - 2 (0) 

D
aniel: D

u har alltid dansat? 
Valentina: Ja, även om

 jag inte alltid varit i en grupp, eller 
klasser så skulle jag ändå vilja säga att jag alltid har dansat.  
3 - 4 (0) 

D
aniel: H

ur skulle du vilja beskriva ditt förhållande till dans?  
Stina: D

et är m
itt yrke, jag är utbilad dansare. Sedan jag flyttade 

tillbaka till Jönköping så undervisar jag m
est. 

1 - 2 (0) 

D
aniel: Var är du utbildad någonstanns?  

Stina: Först danshögskola i Köpenham
n, sedan i Berlin. M

itt 
förhållande till dans, ja, är m

ånga år. För m
ig har det gått ifrån 

att jag dansat sedan jag varit liten, när det var m
er att m

an 
gjorde som

 läraren sa, m
an gjorde steg och koreografi och sådär. 

Sedan gick jag en fyraårig dansarutbildning, efter det var jag bara 
så less på alla produktionerna och allt det, så då började jag 
jobba m

ed bara m
ed im

provisationer, och det är i stort sett det 
enda jag har jobbat m

ed i m
in karriär. Så jag har liksom

 tagit 
tillbaka dansen någonstanns till m

ig själv, och im
provisation är för 

m
ig, eller det är att vara närvarande i nuet och det är egentligen 

m
er centralt än själva stegen, att liksom

 producera en intresant 
koreografi. Sedan har jag rört m

ig m
ycket m

ellan att: behöver 
m

an ens rörelse, eller behöver m
an bara.  

3 - 4 (0) 

D
aniel: Vad var det som

 fick dig att tröttna på dig gam
la utb? 

Tröttnade du på den approachen.  
Stina: Ja, det var ju inte alla det fanns vissa som

 gjorde det 
m

eningsfullt. M
en dels är det att m

an är ju bara ett verktyg, det 
är någon annans konstverk som

 m
an inte ens får vara m

ed att 
skapa, de blir m

est, gör såhär, aya, har ju inte en aning om
 

varför.. det är ju inte så kul helt enkelt. Sedan har jag någon grej 
att jag tycker det är så sjukt tråkigt  att göra sam

m
a sak,  

5 - 6 (0) 

D
aniel: Vad tror du är det som

 gör att det upplevs som
 tråkigt, är 

det för att det inte känns utvecklande för dig som
 dansare? 

Stina: Jag tror bara inte det passar m
ig att jobba på det sättet. 

D
ärem

ot har jag jobbat m
ed en koreograf som

 jobbade m
ed 

bildligt och det gav en annan m
ening till rörelserna. 

D
et är ju också att m

an inte får vara kreativ, m
an har ju en 

konstnärlig utbildning för att m
an vill vara kreativ. Sedan inser 

m
an att det inte handlar om

 att vara kreativ m
estadels av tiden. 

7 - 9 (0) 

D
aniel: Beskriv ditt förhållande till dans: 

H
ank: Jag identifierar m

ig inte som
 dansare m

en jag blir glad av 
att dansa och jag dansar när jag är glad. Jag skäm

s inte om
 jag 

får en feeling, dans för m
ig är glädje och fram

förallt glada källor. 
Jag m

år bättre av att dansa, jag dansar m
indre när jag inte m

år 
bra. D

ans för m
ig är glädje. Jag skulle klassas som

 en dansare, för 
att jag utövar konsten das och hem

tar inspiration från dans. Jag 
har ingen speciell stil eller så jag dansar allt. O

fta väldigt 
fem

inint  det är kul och glädje.  
1 - 2 (0) 

jag är väldig skapande och artistisk av m
ig. Jag har varit 

dansintruktör m
en scen är inte m

in grej för att jag för m
ycekt 

koreografi dödar m
itt sätt att utrrycka m

ig. Koreografi dödar m
in 

känsla till m
usiken, till slut blir jag så låst av m

uskelm
innet och 

det dödar känslan. Kan m
an inte im

provisera är det svårt att 
skapa, eftersom

 skapande behöver vara fritt.  
25 - 25 (0) 

M
ai: Im

 studying buisness, its w
hat im

 going to do for professional 
life, dancing keeps m

e alive for, its for m
y soul. Its a such a good 

souce, i can m
eet up w

ith people w
ith the sam

e hobbie.  
3 - 3 (0) 

Its good balance in life, its the souce (feeding) for m
y soul. 

4 - 4 (0) 

Erfarenhet dans och rörelseim
provisation

D
aniel: hur skulle du beskriva din erfarenhet av im

pro inom
 dans/

rörelse 

Tevin:, Jag har inte så m
ycket erfarenhet, m

er att köra hem
m

a. 
jag kör alltid freestyle efter hur jag vill. G

enom
 det jag vet 

kom
m

er det alltid finnas en punkt där m
an fastnar, för att jag 

inte utvecklas därför att m
an enbart kör m

ed sig själv. D
ans gäller 

att ta från andra m
en också ge, i grunden är det alltid att du 

alltid ska göra dansen till sin egen.  
Im

provisation är att du kör m
ed andra, och tar från andra för att 

utveckla dig själv. 
Rörelseim

pro är att du experim
enterar m

er, hur kan jag jobba 
m

ed m
in kropp för att se olika förändringar.  

6 - 9 (0) 

D
aniel: D

u skulle ändå beskriva din erfarenhet att im
provisera 

som
 väldigt bred?  

Tevin: Ja, jag är sm
ått erfarenhen. M

en någon som
 gjort det i 

flera år är det en stor skillnad. N
är jag började, kunde jag snappa 

upp saker lätt, då kollade jag m
ycket på videos, så m

an skulle 
kunna säga att m

ina ögon är erfarna, m
en inte m

in hjärna och 
m

in kropp. så sätt har jag låg erfarenhet eftersom
 jag inte 

upplevt så m
ycket. 

80% im
pro, 20% för koreograferat  

10 - 12 (0) 

D
aniel: H

ur skulle du beskriva din erfarenhet av dans/
rörelseim

provisation? 
Elin Andersson: dans och rörelseim

provisation har jag haft nära 
sen jag var liten, jag var där i 2 veckor under gym

nasiet på 
praktik och det var första gången som

 jag m
ötte im

provisation på 
det sättet. 
D

aniel: H
urdå, på det sättet?  

Elin: N
ä m

en det är m
ycket m

ed än bara danssteg. Im
pro kom

m
er 

ut när du får skapa själv, när du tillåts landa i dig själv och låta 
din egen dans kom

m
a ut.  

6 - 9 (0) 

D
aniel: O

m
 du skulle näm

na en sak som
 beskriver svårigheten m

ed 
im

provisation, vad skulle det vara?  
Elin: D

et svåraste är att koppla bort prestationen i det hela, för 
alltid när du dansar ska det vara rätt, det ska vara det bästa hela 
tiden. D

et svåra när det kom
m

er till im
provisation är att det inte 

finns något rätt eller fel ppå sam
m

a sak som
 det gör i en 

balletklass. D
u som

 dansare ska gå dit och prestera, istället för 
att du ska gå dit och skapa låta din kreativitet kom

m
a ut. Så just 

prestationen.. för jag tänker i m
itt huvud tänker jag ”det m

åste 
se bra ut, det m

åste se bra ut, det m
åste se bra ut”  

10 - 11 (0) 

D
aniel: O

m
 du hade fått praktiserat rörelse eller 

dansim
provisation i högre utsträckning, tror du att du hade blivit 

bättre.  
Elin: M

in erfarenhet är att jag blivit bättre på det när jag blivit 
äldre, m

en jag tror snarare vilka erfarenhet du har.  
alltid känner du i din kropp vad som

 känns bra, och det det är vad 
som

 används i im
provisationen.  

12 - 14 (0) 

D
aniel: W

hat is you experience tow
ards im

prov dance, or 
m

ovem
ent im

provisation? 
Roksana: W

hat i am
 trying by m

y ow
n, in m

y ow
n hom

e. Im
 

putting one light besides m
y desk and turn of all the other lights 

and play diffrent kind of m
usic, Then i could feel the m

usic and 
feel the diffrent kinds of step, and see if i could som

ehow
 

im
prove m

y m
ovem

ents.  
10 - 11 (0) 

D
aniel: have you alw

ays been used to use im
provisation in your 

dance.  
Roksana: N

o, no, im
 a shy person, i really don´t like to do im

prov, 
But 2 years ago m

y dancing teacher told m
e to go and try and 

dance at a com
petition, and she w

as there to support m
e at the 

com
petition. So since then i am

 confident. 
12 - 13 (0) 

D
aniel: hur skulle du beskriva din erfarenhet till just im

proviserad 
dans eller rörelse.  
 

• 
Em

m
a: Inte heller så m

ycket erfarenhet av 
im

provisation, jag har tävlingsdansat i hiphop för ett par år sen 
m

en då var delad koreografi, alltså 50% im
proviserad. 

 
• 

Jag tyckte alltid att im
rpovisera var svårast, m

en 
tycker att jag blivit bättre och tryggare m

ed åren.  
4 - 6 (0) 

D
aniel: Vad skulle du säga är just det svåra? 

 
• 

Em
m

a: Jag tror att det är att forsätta röra sig 
hela tiden, att inte stanna upp och undra, nej, vad ska jag göra 
nu.. M

an kan inte tänka så m
ycket på vad nästa steg blir. M

an 
m

åste verkligen försöka känna, göra. Så börjar m
an tänka blir det 

plötsligt jättesvårt. D
et beror jättem

ycket på m
usiken 

7 - 8 (0) 

D
aniel: H

ur skulle du beskriva din erfarenhet utav att 
im

provisera? 
Annie: D

et är väl den där jag dansar hem
m

a när jag är själv. 
D

aniel: H
ur ofta är det? 

Annie: N
är jag gör det beror lite på vad jag är på för m

ood. H
ar 

jag ingen dans på fritiden så blir det m
indre.  

D
aniel: M

en skulle du påstå att det är regelbundet 
Annie: Ja jo, D

et finns alltid där,jag har alltid dansen m
ed m

ig. 
5 - 10 (0) 

 
D

aniel: H
ur skulle du beskriva din erfarenhet av rörelse 

eller dansim
provisation. 

 
• 

Elin: Erfarenhet im
pro – beror på om

 m
an själv 

väljer m
usik eller får m

usik tilldelad, blir den tilldelad kan m
an 

bli utm
anad att testa nya stilar. Jag kan tänka m

ig att m
usiken 

både kan öppna upp för m
öjligheter m

en också blocka. För m
in 

del är det att jag kör och ser vad det blir. Jag dansar olika m
ycket 

beroende på vad jag håller på m
ed, är det en föreställning blir 

det dagligen. Är et m
ycket i livet blir det m

er sällan tyvärr, sen 
handlar det om

 vilken yta jag har att röra m
ig på. H

ur m
ycker jag 

im
proviserar vs. Inte gör det är 50/50 kanske. Fastnar jag så 

brukar jag testa m
ig fram

 och se vad det kan bli. Jag är ofta 
ledare för grupper när jag är involverad och jag låter de i gruppen 
im

provisera eftersom
 jag tycker att det är något alla kan göra. 

D
et är viktigt för att få in känsla i m

usiken. Im
provisation är alltid 

bra  
3 - 4 (0) 

D
aniel: H

ur skulle du vilja beskriva din erfarenhet till rörelse eller 
dansim

provisation? 
Elin2: har alrdig gått gågon regelrätt lekiton, m

en i som
ras hade 

jag im
pro via m

in feriepraktik där jag fick hitta m
ina egna 

rörelser. Jag har aldrig varit på en scen och gjort en hel 
im

provisation. Jah har m
est dansat koreograferat. H

em
m

a är en 
annan sak och även när jag går ut på ex. krogen.  
3 - 4 (0) 

D
aniel: H

ur skulle du beskriva din erfarnehet till dans eller 
rörelseim

provisation? 
Valentina: G

å på känsla, det behöver inte alltid vara snyggt. 
D

aniel: M
en hur ofta im

proviserar dig?  
Valentina: N

u var det bara im
provisation, det kanske inte alltid är 

till helt ny m
usik, när jag kör själv blir det lätt efter stil jag inte 

kan. Privat är jag m
ed på att dansa och im

provisera närsom
. PÅ 

scen har ja im
proviserat en gång, på en sittning. Till beyoncé´s 

single ladies så gick jag bara ut och körde på scen. 

D
aniel: Skulle m

an kunna sum
m

era det som
 att du im

proviserar 
till och från? 
Valentina: Ja m

en faktiskt. 
5 - 10 (0) 

 Sedan gick jag en fyraårig dansarutbildning, efter det var jag 
bara så less på alla produktionerna och allt det, så då började jag 
jobba m

ed bara m
ed im

provisationer, och det är i stort sett det 
enda jag har jobbat m

ed i m
in karriär. Så jag har liksom

 tagit 
tillbaka dansen någonstanns till m

ig själv, och im
provisation är för 

m
ig, eller det är att vara närvarande i nuet och det är egentligen 

m
er centralt än själva stegen, att liksom

 producera en intresant 
koreografi. Sedan har jag rört m

ig m
ycket m

ellan att: behöver 
m

an ens rörelse, eller behöver m
an bara.  

4 - 4 (0) 

Stina: m
in erfarenhet till rörelseim

provisation är bred. Jag har 
jobbat m

er m
ed m

usiker än andra dansare, jag är inte alls van vid 
att jobba till inspelad m

usik, jag förhåller m
ig på livem

usik på ett 
annat sätt. M

ed inspelat blir det en envägskom
m

unikation. 
10 - 10 (0) 

D
aniel: Vad skulle du säga är det svåra i im

provisation.  
Stina: D

et svår i im
provisation är definitivt ens egna tankar och 

bedöm
ningar av en själv, det m

aler hela tiden, ska jag gör så eller 
så.. m

an m
åste höja m

ig över det för att det ska bli konst och 
inte terapi. tyvärr m

åste jag säga att det är delvis sant m
en också 

M
an kan säga såhär, det finns sånna som

 jobbar m
ed 

im
provisation.. (ville ta upp i slutet m

en tar nu) N
är vi pratar om

 
im

pulser, att det är så äkta och m
an reagerar på det som

 är. 
tyvärr m

åste jag säga att det är delvis sant m
en också till stor del 

inte för m
ig iaf. D

ärför att om
 jag ska göra en im

provisation för 
en publik så tycker inte jag att det är så intressant att jag ställer 
m

ig där och så reagerar jag på det som
 händer. det är inte konst 

för m
ig. U

tan jag försöker istället att välja, m
an får intryck hela 

tiden ifrån rum
m

et ljuset ljudet. och m
an försöker ta ett val, hur 

m
an förhåller sig till det här. D

et är liksom
 det som

 är själva 
essensen m

en också det svåra. H
ur m

an förhåller sig till allting 
och det allra svåraste, hur m

an förhåller sig till själv. H
ur är m

an 
närvarande i sin kropp, vad händer, hur känns det. H

ur ska m
an 

kunna jobba trots att m
an gjort slut m

ed sin kille. D
et är ens jobb 

och m
an m

åste kunna höja sig över vardagstankarna så det blir 
något utav det, så det blir konst. 
26 - 27 (0) 

D
aniel: D

et du beskriver är väldigt spot-on m
ed den litteraturen 

jag har tagit del av, hur m
an stänger ute det där bruset och hur 

m
an bearbetar det. M

en hur skulle du beskriva dina tankar kring 
skillnaden på dig som

 praktiserat m
ycket im

provisation, kontra 
någon som

 inte har det. 
Stina: D

et är nog just det, jättem
ycket. För att jag tror i början 

så agerar m
an väldigt m

ycket utifrån vad m
an känner eller tycker 

om
. D

et upplever jag. En annan stor skillnad är kanske också 
såklart att om

 m
an inte har praktiserat så m

ycket så har m
an 

kanske inget språk. D
et handlar ju bara om

 att lära sig, en tredje 
sak tror jag också att m

an har en m
assa sm

å knep också. Inte att 
m

an förberett något, m
en om

 m
an har fastnat så är m

an bekant 
m

ed alternativ.  
28 - 29 (0) 

D
aniel H

ur skulle du vilja beskriva din erfarenhet till att 
im

provisera? 
H

ank: Im
provisation är det enda jag gör, jag har känt m

ig låst när 
det kom

m
er till koreografi. Jag dansar sällan likadant till sam

m
a 

låt. Jag är väldigt trygg i den här typen av situation. 
3 - 4 (0) 

M
ai: I used to run a danceclass w

ith kids, and its such a great 
experience to m

e, it acctually opend m
y m

ind, I think everybody 
w

as born w
ith their ow

n m
ovem

ent and feelings tow
ards m

usic. 
They are so talented, they just dance on their ow

n and their just 
like not trying to copying anything and i just adopting that. The 
m

ore w
e grow

 up, the m
ore w

e are blocking ourself in that sense. 
but everybody has their ow

n m
ovem

ent and sense and i respect 
that 
8 - 8 (0) 

D
aniel: w

ould you say that you experienced and com
fortable in 

doing im
provisation dance? 

M
ai: yes, im

 getting used to it, m
ore and m

ore everyday.  
9 - 10 (0) 

Erfarenhet inom
 dans

Tevin:jag har alltid älskat att dansa, sen jag var liten m
en inte så 

allvarligt inter via skola eller så. D
ansat m

ed fam
ilj och vänner. 

N
är jag har m

usik är det som
 en drog, som

 en rökare m
ed sin cigg. 

Jag klarar inte av att stå stilla när det finns m
usik.  

N
u kör jag m

er seriöst, förra hösten gick jag in vid KFU
M

 och nu 
kör jag tävlingar. Vann sin första tävling tillsam

m
ans m

ed sin 
partner battle i vänersborg. H

ar gjort show
case m

ed m
ed sin 

grupp och jobbar även som
 danslärare. M

in dröm
 i fram

tiden är är 
att bli professionell dansare. 
3 - 3 (0) 

Elin: jag har dansat m
ycket, började sent och sökte till 

danshögskola i danm
ark när jag var 17. Jag gick dans i gym

nasiet, 
jag har dansat den m

esta tiden jag haft över.  
Ångrar du dig om

 danm
ark? N

ej, kom
 in på danshögskolan i sthlm

 
3 - 4 (0) 

D
aniel: H

ow
 w

ould you describe you relationship tow
ards dancing? 

Roksana: to dancing at all?!  Im
 dancing m

ore energetic, m
ore 

dancehall, m
ore latinom

usic.  
D

aniel: did you start of dancing that type? 
Roksana: no i started off w

ith ballroom
 dancing, and then i 

stopped a few
 years, the dancehall cam

e to m
y life, and then i 

just gave up on everything and just danced.  
2 - 5 (0) 

D
aniel: H

ur skulle du beskriva ditt förhållande ditt dans 
Em

m
a: Jag tyckt om

 att dansa sen jag var liten, m
en fastnat m

est 
för hiphop och soul, jag tycker om

 att ha attityd i dansen. Idag 
var det en utm

aning m
ed den nya typen av  

 
• 

m
usik m

en tycker ändå att det gick bra trots att 
jag själv tycker att jag har begränsad erfarenet.  
1 - 2 (0) 

D
aniel: H

ur skulle du vilja beskriva ditt förhållande till dans? 
Annie: jag har ingen  speciell stil, jag anpassar m

ig efter stil.  
Skulle säga att jag generellt är im

proviseande dansare m
ed 

bakgrund ifrån flera dansstilar. Jag har dansat i m
ånga år, m

en 
inte på någon hög nivå.  
D

aniel: m
en du är ändå bekväm

 i denna situationen?  
Annie: ja, ja, Jag älskar ju att dansa. I denna situationen vad jag 
bekväm

. 
1 - 4 (0) 

D
aniel: H

ur skulle du beskriva ditt förhållande till dans 
Valentina: Jag älsakr dans, jag är självlärd och jag tog tag i dans 
när jag var 18 efter att ha dansat själv hela livet. Jag älsakr att 
uppträda, jag är koreograf i cellskapetoch varit det i snart den 2 
år. Jag m

ålar också och dansen inspirerar m
ig i det. D

et är synd 
att dans inte uppm

ärksam
m

as lika m
ycket som

 andra sporter 
eftersom

 det innehåller så m
ycket, det är fysisk krävande, 

kreativt m
m

. Synd att det inte få ta större plats. Jag hade gärna 
jobbat inom

 det om
 det varit ett enklare yrke, jag tror att m

ånga 
känner likadant. också att m

ånga känner. Brukar köra i danssalen i 
cam

pus själv ibland eftersom
 jag älskar att dansa. H

ade älskat att 
ha det som

 yrke. Jag har alltid dansat. 
1 - 2 (0) 

D
aniel: D

u har alltid dansat? 
Valentina: Ja, även om

 jag inte alltid varit i en grupp, eller 
klasser så skulle jag ändå vilja säga att jag alltid har dansat.  
3 - 4 (0) 

D
aniel: Var är du utbildad någonstanns?  

Stina: Först danshögskola i Köpenham
n, sedan i Berlin. M

itt 
förhållande till dans, ja, är m

ånga år. För m
ig har det gått ifrån 

att jag dansat sedan jag varit liten, när det var m
er att m

an 
gjorde som

 läraren sa, m
an gjorde steg och koreografi och sådär. 

Sedan gick jag en fyraårig dansarutbildning, efter det var jag bara 
så less på alla produktionerna och allt det, så då började jag 
jobba m

ed bara m
ed im

provisationer, och det är i stort sett det 
enda jag har jobbat m

ed i m
in karriär. 

3 - 4 (0) 

M
ai: It depends: D

uring bachelors in m
y uni in vietnam

, i ran a 
danceclub, i danced 2 tim

es a w
eek. now

 during m
y m

asters here 
in jönköping its 1-2 every m

onth.  
6 - 6 (0) 

Ljus: H
ur ljus påverkar

D
aniel: H

ur skulle du beskriva hur ljus påverkar dig? 
Tevin: I m

itt sätt att uttrycka m
ig m

ed experim
entet som

 
exem

pel. när det var linjen var jag m
er på ena sidan och det var 

för att jag visualiserade en vägg, och jag lekte att jag gick längs 
m

ed väggen. Cirkeln var en spotligt, där syns jag. D
et är där jag 

m
åste vara för att publik för en scen. I det första ljuset vet det 

inget speciellt, då var jag lite överallt och gick runt här. 
13 - 14 (0) 

D
aniel: H

ur skulle du beskriva att ljuset påverkar dig? 
Elin Ljuset är ljuset är fantastiskt inspirerande. m

an har ett rum
 

att röra sig i, och m
usik som

 m
an lyssnar på m

en så har m
an också 

ljus som
 kan vägleda im

provisationer eller ge im
pulser till nästa 

rörelse. D
et är en helt ny kom

ponent, vilket är jätteroligt!  
D

aniel: D
u säger vägleder dig…

 kan du utveckla det?  
Elin: N

ä m
en m

an använder de saker som
 finns, i m

usiken används 
vissa ljud som

 m
an tar fasta på i sin rörelse, sam

m
a sak m

ed 
ljuset så använder m

an det som
 finns, och ibland väljer m

an att 
inte använda det. D

et kan m
arkera punkter som

 känns viktiga. 
D

et är väldigt stim
ulerande att ha en annan källa till inspiration, 

annat än främ
st då m

usiken. 
15 - 18 (0) 

D
aniel: Skulle du hålla m

ed om
 att det påverkar din prestation. 

Elin: D
et påverkar m

in prestation ja, ja gtar jättem
ycket 

inspiration ifrån det ljuset ni använder. 
D

aniel: Vad tänker du att det är i ljuset som
 påverkar dig?  

Elin: D
et förändrar ju rum

m
et, det påverkar och skapar ju ett 

nytt utseende där m
an är, jag brukar använda väggar m

en gjorde 
det inte nu eftersom

 det var så m
ycket teknik överallt.  

19 - 22 (0) 

W
hat i am

 doing w
hen i create som

 new
 chrorographys and new

 
projects, i use only one light in the room

, this is all the light. For 
m

e i can m
ore focus on m

y m
ovem

ent, the style that im
 dancing 

and the things that are around m
e. so w

hen there are m
ore 

darkness in the room
, i can focus on the m

usic, on the sounds and 
on m

y m
oves.  

1 - 1 (0) 

D
aniel: H

ow
 w

ould you describe how
 these lighting situations 

affect the w
ay you dance. 

Light – since the room
 had sm

aller am
ount of light, i got m

ore 
confident.  
D

aniel: I saw
 you in the last scene and you w

ere like, hm
. 

shadow
playing…

 
Since the room

felt so bigotherw
ise. I think the lightaffected m

y 
dancing. som

etim
es, or not som

etim
es, w

hen you can use light to 
play w

ith shadow
s, it´s a real plus for the dancing, beacuse you 

can show
 to the audiens or to w

hoever you w
ant to show

 it that 
you can im

prov your dancing by using som
eting diffrent than just 

your body, you can also use your shapes. 
14 - 17 (0) 

D
aniel: H

ur skulle du beskriva hur ljus påverkar din dans idag. 
Em

m
a: Jag m

ärkte fram
förallt hur ni bytte ljusscen, sedan 

började jag plötsligt tänka på hur och var i rum
m

et jag dansade.  
D

aniel: N
är vi bytte ljusscen, gav det dig im

pulsen av att nu 
m

åste någonting annat hända?  
Em

m
a: Ja, m

en sedan visste jag inte hur jag skulle använda m
ig 

av ljuset. 
D

aniel: U
tanför det här rum

m
et, hur skulle du beskriva hur ljus 

påverkar dig.  
Em

m
a: Vanligtvis funderar jag m

ycket på solljus, m
en annars tror 

jag inte att jag tänker aktivt på ljuset. M
en m

er underm
edvetet…

 
det beror ju på, jag tycker m

iljön i ett rum
 påverkar ganska 

m
ycket, om

 det är trivssam
t att dansa där eller inte. 

9 - 14 (0) 

D
aniel: H

ur skulle du beskriva hur ljus påverkar dig, ditt sätt att 
uttrycka dig. 
Annie: jag kan ju säga att bara i det här, att jag dras ju m

ot 
ljuset, sedan behöver det inte vara att jag vill ta m

ig in i ljuset, 
m

en det påverkas hur jag ändå förhåller m
ig till rum

m
et 

D
aniel: N

är du säger att du dras till ljus, skulle du kunna utvecka 
det. 
Annie: N

är jag ser cirkeln på m
arken, då blir det att m

an vill ta 
sig in i den, m

en ändå.. att det blir som
 en liten scen, att m

an 
leker m

ed ljuset. 
D

aniel: H
ur upplevde du de andra scenerna 

Annie: Jag la faktiskt inte m
ärke till sträckan, utan jag m

ärkte 
m

er att det var m
örkare ljus, Vilket jag också tycker är rätt så 

skönt, eftersom
 då blir m

an m
er i sig själv när det blir m

örkare, 
så på så sätt har det en påverkan. M

örkare ljus ger kanske m
er 

frihet för m
an vet att m

an inte blir lika naken som
 så.  

D
aniel: Är det korrekt beskrivning att säga, just pga det blir 

m
örkare så får du lättare att ham

na i rätt sinnesstäm
m

ning.  
Annie: M

m
, jo absolut!  

11 - 18 (0) 

D
aniel: H

ur tänker du att ljus adderar till din rörelse 
Annie: Ja, det kan nog ändra stilen som

 jag dansar i, är det 
ljusare så blir det m

er uppåt, det blir m
er balletaktigt. Är det 

m
örkare så kan jag nog får m

er golv, m
er jorden-känsla.  

D
aniel: H

ur tänker du att ljuset påverkar ditt sätt att uttrycka dig 
 

• 
Elin:  Spotlighen var trevlig, jag tyckte den var 

spännande för att jag tror m
an söker ljuset på något sätt för att 

någon ska kunna se m
ig.  

7 - 8 (0) 

D
aniel: H

ur känns det att vara i ljuset?  
 

• 
Elin: N

är det är så pass centrerat blir det en 
energiansam

ling, det ökar m
in energi och jag känner m

ig stark, 
skiljde m

ot det andra ljuset som
 kom

 sen då jag tyckte jag att det 
blev m

ed sorgset i kom
bination m

ed m
usiken. D

et fanns en pow
er 

i m
usiken också vilket jag kände var lite m

era W
O

W
. Ljuset har 

betydelse för m
itt sätt att utrrycka m

ig. Adderar? Som
 dansare 

går m
an m

ycket på m
usiken m

en ljuset kan påverka också, rep 
m

ed ljus/utan ljus.  
9 - 10 (0) 

 
• 

D
aniel: H

ur tänker du att ljuset adderar till din 
rörelse.  
 

• 
Elin: Ljuset adderar till känslan av att det börjar 

bli klart, utan ljuset är det m
er övningskänsla, ljuset gör att 

energin ökar och fokuset ökar. N
ånting händer när ljustekikern 

kom
m

er in eftersom
 vi ser annorlunda ut, det påverkar våra 

kroppar, texturer på kläder, färger i m
iljön. D

et blir m
er på riktigt  

11 - 12 (0) 

D
aniel: H

ur skulle du beskriva hur ljus påverkar dig? 
Elin2: på scen i en dansgrupp tucker jag att ljuset blir en extra 
effekt, vilket gör att jag blir m

er taggad för att exem
pelvis lila 

ljus (frärgat) blir en extra effekt som
 jag inte träffar på annars. 

Ljus adderar/påverkar m
ig genom

 att.. det kan fram
häva vissa 

rörelser eller skapa skuggeffekter. D
et blir häftigt för m

ig och för 
publiken som

 tittar på. 
5 - 6 (0) 
Påverkar

D
aniel: H

ur skulle du beskriva hur ljus påverkar ditt sätt att 
uttrycka dig? (lite tystnad.. )D

et kan också vara om
 du funderat 

hur det påverkar dig utanför dansen.  
Valentina:  N

är det är m
örkare får jag en lite m

er em
otional 

feeling, m
an svävar runt lite m

er, m
ed en strålkastare m

itt på 
stället, då blir det lite m

er, okej, det är här jag ska röra m
ig. D

å 
känner m

an, att allt fokus är på m
ig, det får en annan typ av 

effekt på själva dansen och hur m
an uttrycker sig. Är det m

affigt 
ljus blir kanske rörelserna starkare, skulle m

an sänka ljuset blir 
tvärtom

.  
D

aniel: Försök utveckla, vad tror du det är som
 gör att m

an får 
den här känslan att m

an vill röra sig m
er effektfullt eller 

starkare? 
Valentina: Svårt, när m

an väl står där så händer det ju bara, när 
m

an dansar så blir det kanske att hjärnan uppfattar färg och ljus 
på ett annat sätt. Ex en stark färg så kan jag blir starkare 
påverkad. N

äm
ner visuell perception och ljusets påverkan på. 

N
äm

ner att personer som
 jag upplever som

 m
indre konstnärliga 

kan ha svårare att plocka upp skilladen m
ed ljuset. 

11 - 14 (0) 

D
aniel: Är det m

öjligt att det beror på att något som
 tilltalar en? 

Valentina: Jag tror att relationen tills en egna konstnärliga sida är 
det som

 avgör hur starkt m
an reagerar på faktorer utifrån. Jag är 

trygg i m
in konstnärliga sida, därför känner jag att uttre faktorer 

påverkar m
ig. så som

 m
usik eller ljus. Jag är självsäker och tycker 

om
 det jag gör, ljus påverkar m

ina rörelser, även om
 det är ett 

allm
änljus kanske det skulle bli m

er långtråkigt. Fast det beror på 
situation  
15 - 16 (0) 
H

ög grad

D
aniel: H

ur skulle du beskriva hur ljus påverkar dig? 
Stina: Jättem

ycket eftersom
 det sätter stäm

ningen, annars i livet 
kan jag se hur ljus påverkar m

ig. O
m

 det är på ett café eller 
resturang ’är om

 det är m
ysigt eller effektbelysningar i expteriör 

m
iljö. Är säker på att ljus påverkar m

ig 
D

aniel: O
m

 det är ett dåligt ljus, eller ingen stäm
m

ning alls. hur 
resonerar du då?       
Stina: D

å försöker jag nog ändra på det ljuset om
 det går, oavsett 

om
 det gäller rep, eller föreställning     

11 - 14 (0) 

D
aniel: H

ur tänker du att ljus adderar till din rörelse.  
Stina: Jag kan tänka m

ig att det handlar ganska m
ycket om

 det 
inte är en form

 ex. spotten på golvet, utan om
 det handlar m

er 
om

 ljuset i rum
m

et, att det handlar m
ycket om

 och rym
d. O

m
 jag 

får känslan eller känner m
er utrym

m
et ovanför sig, eller om

 det 
upplevs m

er tryckande så kan jag tänka m
ig att det påverkar m

ig.  
15 - 16 (0) 
Påverkar

D
aniel: H

ur skulle du vilja säga att ljus påverkar dig, ditt sätt att 
uttrycka dig. 
H

ank: jus påverkr m
ig m

ycket, i m
in dans är det vissa belysningar 

som
 är m

er skarpa och då är det m
er m

ysit. Är det lite dovare kör 
jag lite m

jukare rörelser, i dagsljus blir det lite m
er att fula till 

sig. Ljuset kan göra pricken över i för m
ig. På en scen kan det bli 

lite m
er stora rörelser.  

5 - 6 (0) 

D
aniel: Vad tänker du att ljuset adderar till din rörelse?  

H
ank: D

et är inte riktigt det jag tänker på när jag dansar, ljuset 
får väl olka saker att de olika ut gissar jag, det är nget jag direkt 
tänker på när jag dansar m

en i videos och så är det olika ljus. M
en 

kan tänka m
ig att sensuell dansare kanske inte ser så snygga ut i 

m
itt på dagen dagsljus, jäm

fört på en klubb i dovare ljus. Ljuset 
förstärker och försäm

rar vissa egenskaper 
7 - 8 (0) 

D
aniel: O

m
 du skulle sätta ord på vad i ljuset som

 får en att 
känna såhär? 
H

ank:Vad får m
ig att känna såhär? M

an är gladare när det är ljus 
generellt, som

 årtiderna. N
är jag dansade lektioner kändes det 

inte lika coolt när hela rum
m

et var dovt och m
an knappt såg. m

an 
rörde sig å stam

pade, det kändes inte riktigt som
 att det var jag 

eftersom
 allt såg likadant ut. Jag tror att det är djupare kopplat 

till den relation m
an har till olika ljus, jag kanske har en viss 

erfarenhet av blå eller röd, färger kan skapa olika känslor 
beroende på vad jag har för erfarenhet till det. 
D

aniel: Är det rätt att påstå att det är kulturellt betingat, att det 
är beroende vilken erfarenhet m

an har vilket genererar i olika 
kopplingar.  
H

ank: D
et tror jag absolut, det är som

 m
ycket annat, det beror på 

vad m
an har för andra erfarenheter, ingen m

änniska är den andra 
lik. D

ärför upplever vi saker olika.  
11 - 14 (0)Påverkar hög grad 

M
ai: yes, it absolutly affects m

e, for exam
ple, i used to w

ork in a 
studio w

ith very poorly light conditions. som
etim

es it´s not really 
getting people in the m

ood. But w
hen w

e repainted it to lighter 
color, it bring m

ore energy to the dancers. Also, som
etim

es w
hen 

im
 w

alking over the street, and the red lights m
ake the cars stop, 

i absolutly love the w
ay it puts m

e in the spotlight.  
But i really do think it has an great affect on the m

ovem
ent 

15 - 16 (0) 

D
aniel: Is it correct to say that it affects w

here you are heading, 
and w

hat you are facing?  
M

ai: Yes, i think its quiet intresting, because i have never done 
that kind of experim

ent before, and actually in the second part, i 
felt connected, like i w

as dancing w
ith som

eone. its so intresting, 
there is no other people m

ore than you guys, but w
ith the light, i 

feel like everybody w
as w

atching m
e. 

20 - 21 (0) 
Påverkar

Ljus som
 ett verktyg

Elin: Jag skulle kunna tänka m
ig att använda m

ig att ljus som
 ett 

verktyg när jag koreograferar, m
usiken blir tråkig efter ett tag 

eftersom
 vi kör det om

 och om
 igen. Jag hade velat kunna ställa 

ljuset i det rum
m

et jag är i. Im
provisation och kom

position är sp 
m

ycket skapande och de går lite hand i hand. Jag ser ljuset som
 

en m
öjlighet att använda vidare i im

provisation och ser också att 
en kan använda det i im

provisation. Känslan och upplevelse och 
stäm

ning när du ska skapa något.  
30 - 30 (0) 

D
aniel: W

hat is you experience tow
ards im

prov dance, or 
m

ovem
ent im

provisation? 
Roksana: W

hat i am
 trying by m

y ow
n, in m

y ow
n hom

e. Im
 

putting one light besides m
y desk and turn of all the other lights 

and play diffrent kind of m
usic, Then i could feel the m

usic and 
feel the diffrent kinds of step, and see if i could som

ehow
 

im
prove m

y m
ovem

ents.  
10 - 11 (0) 

D
aniel: I saw

 you in the last scene and you w
ere like, hm

. 
shadow

playing…
 

Since the room
felt so bigotherw

ise. I think the lightaffected m
y 

dancing. som
etim

es, or not som
etim

es, w
hen you can use light to 

play w
ith shadow

s, it´s a real plus for the dancing, beacuse you 
can show

 to the audiens or to w
hoever you w

ant to show
 it that 

you can im
prov your dancing by using som

eting diffrent than just 
your body, you can also use your shapes. 
16 - 17 (0) 

 
• 

D
aniel: H

ur tänker du att ljuset adderar till din 
rörelse.  
 

• 
Elin: Ljuset adderar till känslan av att det börjar 

bli klart, utan ljuset är det m
er övningskänsla, ljuset gör att 

energin ökar och fokuset ökar. N
ånting händer när ljustekikern 

kom
m

er in eftersom
 vi ser annorlunda ut, det påverkar våra 

kroppar, texturer på kläder, färger i m
iljön. D

et blir m
er på riktigt  

11 - 12 (0) 

D
aniel: H

ur skulle du beskriva din upplevelse? 
Elin: D

et var kul, varm
t, jag är inte van vid att hålla igång m

ig 
själv så länge. Jag tycker om

 när m
usik m

ed m
er pow

er och 
snabbhet, det var roligt att dansa i ett stort rum

  och m
ed ljus  

det ljuset jag tyckte m
est om

 var spotlighten eftersom
 det gick 

att leka m
ed den på olika sätt beroende på var jag rörde m

ig runt 
den. D

et oftast det att det enda dansarna har att utgå ifrån är 
m

usik och ljus, de är vana vid att söka ljuset så att de syns. 
Använda ljuset för att boosta den m

iljön som
 dansaren är m

ed 
och gestaltar, 
19 - 20 (0) 

Koppling till vägvak
D

aniel: Vad skulle du beskriva var höjdpunkten? 
Elin: Först och främ

st var det D
en lilla cirkeln började vi m

ed, och 
då tänker jag vad jag kan göra m

ed den?! O
ch så får m

an 
inspiration och anpassar m

ina rörelser efter det. Sedan fick jag de 
tvärsgående får jag inspiration att hitta rörelser som

 sträcker sig 
platt istället för stort. D

et var skoj, sen öppnade ni utrym
m

et 
fram

för och bakom
 och då tog jag det utrym

m
et.  

D
aniel: Vad det du fram

för dig när du säger det utrym
m

et? 
Elin: N

ä, m
en rum

m
et kändes m

er öppet, den sista ljusscenen 
kanske inte inspirerar till någon m

er rörelse än bara stora öppna 
rörelser. M

edans de två första kändes m
er inspirerande, hm

, vad 
kan jag göra m

ed de här…
.  m

ed ett stort öppet rum
 är m

an så 
van vid att ha, det är en rolig övergång att gå från ett litet 
om

råde till ett stort.  
Elin: Jag skulle kunna tänka m

ig att använda m
ig att ljus som

 ett 
verktyg när jag koreograferar, m

usiken blir tråkig efter ett tag 
eftersom

 vi kör det om
 och om

 igen. Jag hade velat kunna ställa 
ljuset i det rum

m
et jag är i. Im

provisation och kom
position är sp 

m
ycket skapande och de går lite hand i hand. Jag ser ljuset som

 
en m

öjlighet att använda vidare i im
provisation och ser också att 

en kan använda det i im
provisation. Känslan och upplevelse och 

stäm
ning när du ska skapa något.  

26 - 30 (0) 

D
aniel: H

ur skulle du beskriva hur ljus påverkar din dans idag. 
Em

m
a: Jag m

ärkte fram
förallt hur ni bytte ljusscen, sedan 

började jag plötsligt tänka på hur och var i rum
m

et jag dansade.  
9 - 10 (0) 

D
aniel: H

ur skulle du beskriva hur ljus påverkar dig, ditt sätt att 
uttrycka dig. 
Annie: jag kan ju säga att bara i det här, att jag dras ju m

ot 
ljuset, sedan behöver det inte vara att jag vill ta m

ig in i ljuset, 
m

en det påverkas hur jag ändå förhåller m
ig till rum

m
et 

D
aniel: N

är du säger att du dras till ljus, skulle du kunna utvecka 
det. 
Annie: N

är jag ser cirkeln på m
arken, då blir det att m

an vill ta 
sig in i den, m

en ändå.. att det blir som
 en liten scen, att m

an 
leker m

ed ljuset. 
11 - 14 (0) 

D
aniel: H

ur tänker du att ljuset påverkar ditt sätt att uttrycka dig 
 

• 
Elin:  Spotlighen var trevlig, jag tyckte den var 

spännande för att jag tror m
an söker ljuset på något sätt för att 

någon ska kunna se m
ig.  

7 - 8 (0) 

D
aniel: H

ur skulle du beskriva hur ljus påverkar ditt sätt att 
uttrycka dig? (lite tystnad.. )D

et kan också vara om
 du funderat 

hur det påverkar dig utanför dansen.  
Valentina:  N

är det är m
örkare får jag en lite m

er em
otional 

feeling, m
an svävar runt lite m

er, m
ed en strålkastare m

itt på 
stället, då blir det lite m

er, okej, det är här jag ska röra m
ig. D

å 
känner m

an, att allt fokus är på m
ig, det får en annan typ av 

effekt på själva dansen och hur m
an uttrycker sig. Är det m

affigt 
ljus blir kanske rörelserna starkare, skulle m

an sänka ljuset blir 
tvärtom

.  
11 - 12 (0) 

Rörelse: Beskrivning
D

aniel:H
ur skulle du beskriva din rörelse i det här fallet. 

Tevin: I början var det lugna tem
pot där jag får tid att tänka 

vilket syns i dansen vilket känns m
er m

ordernt och nästan ballett 
fast utan ben i kroppen. Rak m

en m
juk sam

tidigt. Allting sitter 
ihop är för att inget ska krocka m

ed varandra. O
m

 jag har en boll 
i m

in hand och har den längs m
in vänstra hand och rullar den lngs 

m
ed kroppen och låter det fortsätta, den är alltid i m

in kropp 
m

en jag följer efter den.  
17 - 18 (0) 

D
aniel: om

 du skulle sätta en genre på din dans.  
Tevin: Experim

ental just nu, annars föredrar jag hiphop m
en jag 

ÄR freestyler och experim
ental.  

19 - 20 (0) 

D
aniel: H

ur skulle du vilja beskriva din rörelse.  
Elin: G

enre/stilval: jag dansar m
odern dans och det är vad jag 

alltid har gjort och har utbildat m
ig i, det är m

in stil och den som
 

kom
m

er ut ur m
ig. Sen är det inte så att jag anpassar m

ig efter 
en viss stil, det är m

er att stilen är vad som
 kom

m
er naturligt för 

m
ig. D

et är m
itt sätt att uttrycka m

ig.  
23 - 24 (0) 

Elin: Vad kan påverka ditt sätt att utrycka dig? Jag tror inte att 
jag påverkas av andra stilar, m

odern dans är så m
ycket m

in lärare 
sa att det är en ickestil som

 är en stil. Jag använder m
ig m

ycket 
av balettens teknik m

en väljer att inte sträcka tårna i m
odern 

dans m
edvetet. 

25 - 25 (0) 

D
aniel: H

ow
 w

ould you describe your m
ovem

ent today? 
Roksana: i dont know

 w
hich style, i did use a lot of dancehall 

m
oves and som

epopping. I m
ix exerything i can see on the streets 

or have seen from
 m

ovies, children playing etc. this is in m
y 

m
ind, and it all connects to as a dance.  

D
aniel: D

o you feel this com
es honestly to you, effortless, or are 

you in your m
ind searching for it?  

Roksana: Everything is in m
y m

ind, but the m
usic or the and the 

kind of the m
usicw

hich is playing is takingthisof m
y m

ind.  
18 - 21 (0) 

D
aniel: H

ur skulle du vilja beskriva din rörelse, exem
pelvis, hur 

skulle du beskriva din rörelse för en blind person.  
Em

m
a: Jag skulle säga att det är m

ycket m
juka rörelser, flow

igt. 
M

en att jag ibland la in hårdare rörelser, jag gillar att använda 
arm

arna m
ycket också så jag blandar m

ycket.  
D

aniel: Vad skulle du säga är den styrande faktor? 
Em

m
a: för m

ig är det m
ycket m

usiken. 
15 - 18 (0) 

D
aniel: O

m
 du skulle beskriva din rörelse för oss här, 

Annie: Ahm
m

. Rätt flygande, m
er svävande, rörelsen är m

er 
m

juka, jag vet knappt hur jag ska beskriva. det beror m
ycket på 

vad jag dansar till. Till den här slags m
usiken är det m

er flygande, 
svävande m

jukt. D
et är ingen direkt stil. 

21 - 22 (0) 

D
aniel: H

ur skulle du vilja beskriva din rörelse för en blind 
person?  
Elin: Jag brukar blanda alla stilar, det var en hel del ballett och 
m

odern just för att balett är klassiskt och det sitter i kroppen i 
grunden på alla dansare. M

odern är väldigt öppet. D
et vi såg här 

representerar bra hur jag brukar röra m
ig och det som

 känns m
est 

naturligt för m
ig, hållit på m

ed flera stilar m
en de ligget inte lika 

naturligt för m
ig. 

13 - 14 (0) 

D
aniel:H

ur skulle du beskriva din rörelse? 
Elin2: ballett/jazz blir rakt och svävande, det är den stilen jag 
återkom

m
er till just för att jag tycker om

 att det är rakt och 
graciöst. D

et beror m
ycekt på m

usiken, den här inne passade m
ig 

bra.  
7 - 8 (0) 

D
aniel: H

ur skulle du beskriva din rörelse?  
Valentina: Jag tycker om

 rytm
er, ljud som

 alla kanske inte hör att 
jag hör det som

 är lite bakom
. Att det blir m

yketm
oves till m

er 
dolda rytm

er. N
u kändes det m

ed em
otional, det var ovanligt för 

m
ig m

en kändes bra. Jag tycker om
 variation, det ska vara olika 

jag tror det har o göra m
ed att jag är uppvuxen m

ed arabisk 
m

usik, jag har läst spanska och är m
ed i latinska rytm

er och sen 
har jag m

in erfarenhet i dancehall och hiphop. Rytm
en är alltid 

viktig för m
ig, även om

 jag hittar den i m
elodin eller i rösten 

ibland.  
17 - 18 (0) 

D
aniel: H

ur tänker du att ljus adderar till din rörelse.  
Stina: Jag kan tänka m

ig att det handlar ganska m
ycket om

 det 
inte är en form

 ex. spotten på golvet, utan om
 det handlar m

er 
om

 ljuset i rum
m

et, att det handlar m
ycket om

 och rym
d. O

m
 jag 

får känslan eller känner m
er utrym

m
et ovanför sig, eller om

 det 
upplevs m

er tryckande så kan jag tänka m
ig att det påverkar m

ig.  
15 - 16 (0) 

D
aniel: H

ur skulle du vilja beskriva din rörelse?  
Stina: D

et är det är m
ina sam

lade erfarenheter fram
 till nu, sen 

blir det m
ycket rörelser. H

ade jag haft längre tid hade jag nog 
tagit det lugnare. M

ycket stora arm
rörelser och ganska shvungit, 

m
ycker upp och snurr och jobb i nivåer som

 finns i rum
m

et. 
21 - 22 (0) 

D
aniel: H

ur skulle du beskriva din rörelse här 
H

ank: Jag kan inte defnera stil, m
en det var väldigt m

juka 
rörelser. D

enna m
usiken var inte så tem

pofylld jag fick käslan av 
lite m

jukare sensuella rörelser. Svårt att sätta ord på det, m
juka 

känslosam
m

a tydliga rörelser. Jag tänker att det nog är lite m
er 

m
odern touch på det, rörelser m

ed m
ening m

er än tem
a det finns 

uttryck och känsla bakom
. Jag kan inte stilar så bra så jag vet 

inte. 
15 - 16 (0) 

Rum
slighet: Fysiska rum

m
ets betydelse

D
aniel: H

ur skulle du beskriva det fysiska rum
m

ets betydelse? 
Tevin: D

et spelar stor roll, rum
 har stor betydelse, jag är nästan 

anti-klaustrofobisk! i stora rum
 eller m

ed stor yta kan jag ta ut 
stegen m

en jag känner ett obehag, jag känner in rum
m

er för 
m

ycket. I m
indre ytor m

ed m
er folk kan jag känna m

ig m
er 

bekväm
, vilket jag tror är för att jag dansat i m

indre utrym
m

en 
såsom

 hem
m

a i köket. I stora rum
 känner jag en rubbning, där jag 

inte fokuserar och tar ut. Jag tror också det kan spela stor roll på 
individer. 
21 - 22 (0) 

D
aniel: D

u talar om
 öppenhet, att det speciellt att dansa över 

väldigt stora ytor, tror du att det har att göra m
ed hur du 

orienterar dig i rum
m

et. 
Tevin: för m

ig fungerar det, tar gärna över om
 det finns 

överbliven plats. O
m

 jag är på en scen analyserar jag m
er ytan, 

jag ska använda hela den här ytan, m
en på vilket sätt då. Så det 

är nog m
ycket beroende på individen. 

25 - 26 (0)H
ög grad 

Väsentlig grad
D

aniel: H
ow

 w
ould describe the im

portance of the physical room
 

in generall and here today? 
Roksana: this is a perfect place, m

y room
 w

as to sm
all for m

e, 
and class room

s are too big for one person. This shape of room
 is 

just perfect, because it´s not sm
all, so i can do every m

ove that i 
w

ant. And not to big so i feel…
 i have enough space to m

yself.  
22 - 23 (0) 
Låg grad

D
aniel: Vad har det fysiska rum

m
ets m

iljö för betydelse när du 
utövar dans. 
Em

m
a: Jag tycker absolut den har betydelse,  som

 t.ex nu i 
början av term

inen fick vi se olika  lokaler. Jag har en bild av en 
danssal att det inte ska vara för stort eller för kallt ljus. D

et ska 
kännas varm

t och speglar är viktiga – att kunna kom
m

a nära utan 
att rum

m
et försvinner. 

U
pplevelse – jag tyckte om

 när m
usiken blev m

er upptem
po, 

eftersom
 det kändes som

 m
an kunde göra m

er. 
19 - 21 (0) 
H

ög grad

D
aniel: H

ur skulle du beskriva det fysiska rum
m

ets påverkan på 
dig, både här och andra sam

m
anhang.  

Annie: D
et beror på, har jag större yta så gör jag större rörelser 

och rör m
ig m

er runt om
kring. Eftersom

 jag anpassar m
ig till vart 

jag dansar, dansar jag i m
itt rum

 så dansar jag m
est på stället.. I 

det här rum
m

et har jag m
ycket plats, då kan jag springa runt lite,  

På en scen tar jag m
er ut rörelserna för att publik ska kunna se. 

Rum
m

et har betydelse. 
23 - 24 (0) 
Låg grad

D
aniel: Vad skulle du säga om

 det fysiska rum
m

ets betydelse för 
dansen 
Elin: Rum

m
ets yta är viktigt, om

givning har betydelse  
D

aniel: såhär, sätter du ett värde på din om
givning? 

Elin: på det sätt att det är lättare att vara i en m
iljö det det är 

m
er förväntat att röra sig fritt. I en korridor är det inte helt 

självklart, här inne var det naturligt eftersom
 rum

m
et här är till 

för dans. I en korridor är det svårare eftersom
 ytan delas m

ed 
andra m

ed andra syften. Jag dansar m
est i danssal m

en det skulle 
vara spännande att vara ute. M

en de är de som
 rör sig i m

iljön 
som

 gör skillnad för m
ig. 

15 - 18 (0) 
Väsentlig

D
aniel: Vilken betydelse har det fysiska rum

m
et?  

Elin2: Jag tycker att det bror på situationen, för im
pro tycker jag 

om
 m

indre rum
 eftersom

 jag inte har m
ycekt rum

 att fylla ut. 
M

ed koreografi tycker jag om
 större scener m

ed öppet scenrum
 

m
ed plats för både m

ig själv och m
itt agerande och publiken i de 

om
rådet de sitter. Jag har dansat i m

ånga olika rum
, vill jag dansa 

så gör jag det. I krystade situationer som
 detta hade jag tyckt att 

det var jobbigt m
ed ett större rum

. 
9 - 10 (0) 
Låg grad

D
aniel: H

ur skulle du beskriva det fysiska rum
m

ets betydelse för 
ditt sätt att uttrycka dig. 
Valentina: D

et fysiska rum
m

et kan spela roll, ibland krävs det inte 
så m

ycket m
ed jag använder alltid rum

m
et. Jag var på golvet, 

hade stegen stått kvar så hade jag använt de. M
en ibland kan det 

finaste vara det sim
pla, det är tudelat –  ena sidan kan jag dansa 

varsom
 m

en o andra sidan blir jag påverkad av m
iljön m

en det 
beror på vilken m

usik det är eller vilken stil m
an kör. Jag känner 

inte att jag beöver rekvisita, m
en hade det funnits hade jag nte 

tackat nej till det heller. Både rekvisita och inte är bra i olika fall  
19 - 20 (0) 
Låg grad

D
aniel: H

ur tänker du att ljus adderar till din rörelse.  
Stina: Jag kan tänka m

ig att det handlar ganska m
ycket om

 det 
inte är en form

 ex. spotten på golvet, utan om
 det handlar m

er 
om

 ljuset i rum
m

et, att det handlar m
ycket om

 och rym
d. O

m
 jag 

får känslan eller känner m
er utrym

m
et ovanför sig, eller om

 det 
upplevs m

er tryckande så kan jag tänka m
ig att det påverkar m

ig.  
15 - 16 (0) 

D
aniel: H

ur skulle du beskriva det fysiska rum
m

ets betydelse för 
ditt sätt att uttrycka dig.  
Stina: Jättem

ycket, D
et betyder m

ycket, m
an m

åste ju alltid 
förhålla sig till rum

m
et som

 dansare. D
et gör m

an ju. 
D

aniel: M
en tror alla som

 dansar resonerar så.  
Stina: N

ej jag tror inte på sam
m

a sätt som
 jag, för jag har dansat 

på så m
ånga olika platser, m

ånga ställen som
 inte var till för dans 

från början, det är nästan roligare för då har m
an hela rum

m
et, 

då är det viktigare hur jag tar in rum
m

et.  
17 - 20 (0) 
H

ög grad

väsentlig grad
D

aniel: H
ow

 w
ould you descrive the m

eaning of the physical room
 

M
ai: U

m
, for m

e its  quiet calm
 place. W

hen i w
as young i used to 

dance ballet, the background ???? 
Yes, here it´s no m

irrors so i feel m
ore connected to m

yself, in 
vietnam

 w
e dance in a black room

, so i feel m
ore concentrated. 

But Also w
ith the shape of the room

.  
22 - 24 (0) 
väsentlig

Rum
slighet:: Aktuella Rum

m
et

D
aniel: H

ur tycker du det var i detta rum
m

et:  
Tevin: D

et var helt ok, m
en jag skulle bara behövt halva rum

m
et. 

D
et funkar ändå för att det är m

assa saker. O
ch det inte varit 

m
assor av utrustning hade jag tagit in något. 

23 - 24 (0) 

D
aniel: H

ow
 w

ould describe the im
portance of the physical room

 
in generall and here today? 
Roksana: this is a perfect place, m

y room
 w

as to sm
all for m

e, 
and class room

s are too big for one person. This shape of room
 is 

just perfect, because it´s not sm
all, so i can do every m

ove that i 
w

ant. And not to big so i feel…
 i have enough space to m

yself.  
22 - 23 (0) 

Valentina: D
et fysiska rum

m
et kan spela roll, ibland krävs det inte 

så m
ycket m

ed jag använder alltid rum
m

et. Jag var på golvet, 
hade stegen stått kvar så hade jag använt de. M

en ibland kan det 
finaste vara det sim

pla, det är tudelat –  ena sidan kan jag dansa 
varsom

 m
en o andra sidan blir jag påverkad av m

iljön m
en det 

beror på vilken m
usik det är eller vilken stil m

an kör. Jag känner 
inte att jag beöver rekvisita, m

en hade det funnits hade jag nte 
tackat nej till det heller. Både rekvisita och inte är bra i olika fall  
20 - 20 (0) 

U
pplevelse: Beskrivning

D
aniel: Vad skulle du beskriva var höjdpunkten ? 

Tevin: För m
ig var det när det var i slutet, m

an kan köra på lugn 
m

usik ganska länge, oftast har jag inte en så lugn känsla, och det 
är för att jag är en hiphoppare, jag vill ha m

usik och beats och 
m

indre m
elodi. D

å kunde jag få till den fasta känslan som
 jag 

behöver, jag brukar jobba m
ed från hård till m

jukt. Tycker att det 
är jobbigt m

ed lugnare m
usik utan hårdare beats.  

27 - 28 (0) 
sp

D
aniel: Vad skulle du beskriva var höjdpunkten? 

Elin: Först och främ
st var det D

en lilla cirkeln började vi m
ed, och 

då tänker jag vad jag kan göra m
ed den?! O

ch så får m
an 

inspiration och anpassar m
ina rörelser efter det. Sedan fick jag de 

tvärsgående får jag inspiration att hitta rörelser som
 sträcker sig 

platt istället för stort. D
et var skoj, sen öppnade ni utrym

m
et 

fram
för och bakom

 och då tog jag det utrym
m

et.  
D

aniel: Vad det du fram
för dig när du säger det utrym

m
et? 

Elin: N
ä, m

en rum
m

et kändes m
er öppet, den sista ljusscenen 

kanske inte inspirerar till någon m
er rörelse än bara stora öppna 

rörelser. M
edans de två första kändes m

er inspirerande, hm
, vad 

kan jag göra m
ed de här…

.  m
ed ett stort öppet rum

 är m
an så 

van vid att ha, det är en rolig övergång att gå från ett litet 
om

råde till ett stort.  
Elin: Jag skulle kunna tänka m

ig att använda m
ig att ljus som

 ett 
verktyg när jag koreograferar, m

usiken blir tråkig efter ett tag 
eftersom

 vi kör det om
 och om

 igen. Jag hade velat kunna ställa 
ljuset i det rum

m
et jag är i. Im

provisation och kom
position är sp 

m
ycket skapande och de går lite hand i hand. Jag ser ljuset som

 
en m

öjlighet att använda vidare i im
provisation och ser också att 

en kan använda det i im
provisation. Känslan och upplevelse och 

stäm
ning när du ska skapa något.  

26 - 30 (0)sp 

W
hat i am

 doing w
hen i create som

 new
 chrorographys and new

 
projects, i use only one light in the room

, this is all the light. For 
m

e i can m
ore focus on m

y m
ovem

ent, the style that im
 dancing 

and the things that are around m
e. so w

hen there are m
ore 

darkness in the room
, i can focus on the m

usic, on the sounds and 
on m

y m
oves.  

1 - 1 (0) 

D
aniel: If any, w

hat w
ould you describe as the highpoint?   

Roksana: H
ighpoint – the end m

aby, the m
usic w

as so fast, there 
w

as a lot of beats and the light w
as perfect for m

e, it w
as the 

tim
e w

hen i felt the m
ost com

fortable i could be 100% of m
e 

25 - 26 (0) 
sp

Annie: Jag la faktiskt inte m
ärke till sträckan, utan jag m

ärkte 
m

er att det var m
örkare ljus, Vilket jag också tycker är rätt så 

skönt, eftersom
 då blir m

an m
er i sig själv när det blir m

örkare, 
så på så sätt har det en påverkan. M

örkare ljus ger kanske m
er 

frihet för m
an vet att m

an inte blir lika naken som
 så.  

D
aniel: Är det korrekt beskrivning att säga, just pga det blir 

m
örkare så får du lättare att ham

na i rätt sinnesstäm
m

ning.  
Annie: M

m
, jo absolut!  

16 - 18 (0) 

D
aniel: Vad skulle du beskriva som

 höjdpunkten idag?  
Annie: nedslaget kändes som

 att det var Show
, det blev roligare 

att dansa. I helhet upplevde jag att det var m
er ljus på m

ig. O
ch 

det blev m
er pow

er i dansen tycker jag. D
et berodde på både 

m
usiken och ljuset. 

25 - 26 (0) 
sp

D
aniel: H

ur tänker du att ljuset påverkar ditt sätt att uttrycka dig 
 

• 
Elin:  Spotlighen var trevlig, jag tyckte den var 

spännande för att jag tror m
an söker ljuset på något sätt för att 

någon ska kunna se m
ig.  

7 - 8 (0) 
D

aniel: H
ur skulle du beskriva din upplevelse? 

Elin: D
et var kul, varm

t, jag är inte van vid att hålla igång m
ig 

själv så länge. Jag tycker om
 när m

usik m
ed m

er pow
er och 

snabbhet, det var roligt att dansa i ett stort rum
  och m

ed ljus  
det ljuset jag tyckte m

est om
 var spotlighten eftersom

 det gick 
att leka m

ed den på olika sätt beroende på var jag rörde m
ig runt 

den. D
et oftast det att det enda dansarna har att utgå ifrån är 

m
usik och ljus, de är vana vid att söka ljuset så att de syns. 

Använda ljuset för att boosta den m
iljön som

 dansaren är m
ed 

och gestaltar, 
19 - 20 (0) 
sp

D
aniel: H

ur skulle du beskriva din upplevelse 
Valentina m

ot slutet var roligare, ljuset kändes m
er m

arkant.  
m

usiken pum
pade upp vilket gjorde att jag kändes bra. D

et blev 
att skönt ställe att vara på. Jag vill vara i ljuset, m

en i nedslaget 
blev det en inre konflikt eftersom

 jag ville vara i ljuset m
en 

sam
tidigt använda ytn bakom

.  
11 - 12 (0)                                                                           
D

aniel: H
ur skulle du vilja beskriva din upplevelse? 

Valentina: D
et var jätteintressant och udda. H

ar alrig gjort något 
liknande. D

et var en liten utm
aning eftersom

 det var en ny 
situation där jag inte känner någon. H

är är en speciell situation 
m

ed sensorer å kam
eror, m

en tycker att det är bra att ni lyfter 
sånna här faktorer. 
21 - 22 (0) 

D
aniel: U

pplevde du att du kunde slappna av?  
Valentina: Jag var i vissa stunder helt inne i dansen och i andra 
blev det svårare. M

en m
er än 50% m

en det hade varit annorlunda 
m

ed en annan låt, på ett sätt tycker jag att m
usikvalet hindrade 

m
ig eftersom

 sdet inte m
atchade m

ed m
ig. 

23 - 24 (0) 
sp

D
aniel: H

ur skulle du beskriva vad upplevde?  Jag upplevde ju 
ljuset och rum

m
et, och er även om

 jag försökte att inte relatera 
till er som

 publik så gjorde jag det ändå, och variationer i 
m

usiken och att ljuset ändrades först en gång, och sedan en gång 
till och då blev det den där spotten.  
23 - 23 (0) 

D
aniel: U

pplevde du något höjd eller lågpunkt. 
Stina: det kom

 alltid lite er när jag fick till vissa rörelser, lågpunkt 
var när jag började bli trött.  
24 - 25 (0) 

D
aniel: H

ur skulle du vilja beskriva din upplevelse? 
H

ank: D
et var väldigt utm

anande för att detta är ingen m
usik som

 
jag brukar lyssna på, jag kunde relatera till jag gjort tidigare. 
Innan jag kom

 hit lyssnade r&
b å dansklubblåtar, detta var helt 

anourlunda. Så jag kunde inte använda de rörelser jag brukar 
använda vilket gjorde att jag fick ju verklgligen im

provisera. O
ch 

känna, vad känner jag i m
usiken. Jag gjorde nya rörelser som

 jag 
intre trodde att jag kunde göra.  
D

aniel: D
u fick leta efter känslor, upplever du att du lyckades 

träffa rätt, att du ham
nade it ett flow

.  
H

ank: Ja, jag hade scenarior jag spelade upp i huvudet, och la på 
känslor jag fick av m

usiken. det försökte jag få ut i m
ina rörelser. 

D
aniel: Fanns det stunder då du var i ett flow

?  
H

ank: ja, det var stunder jag var i ett flow
.  

17 - 22 (0) 

D
aniel: H

ow
 w

ould you describe how
 you feelt here today,  

M
ai: it w

as just on point 
25 - 26 (0) 

U
pplevelse: Ö

vrigt
Roksana: D

ancing is the one thing that im
 not asham

ed off.  
24 - 24 (0) 

Roksana: (she talks about an earlier perform
ance,) First show

, the 
lights w

ere ok, w
hen w

e perform
ed one hour later the guy 

already saw
 our perform

ance changed our light, w
ith hologaphics 

and stuff. And then the perform
ance w

ent 100% better. I think the 
light can im

prove the dance.  
Roksana: The light technichan could acctually im

prove our 
m

ovem
ents, he show

ed w
hat w

e really w
anted to show

 to the 
people, he really added a heart to our perform

ance. That w
e 

w
ere acctually w

ere saying som
ething by our perform

ance 
because of the light. It w

asn´t about the hologpapics or the m
usic 

but the lights w
ere really nice and it helped us to show

 w
hat w

e 
w

anted to show
. 

D
aniel: could you feel the diffrence,  

Roksana: yes, like, i feelt som
ething had changed, the 

perform
ance w

as diffrent, like all of us feelt that w
e rocked that 

show
, but it w

asn´t till w
e saw

 the m
ove w

e understood that it 
w

as the lights.  
27 - 30 (0) 

D
aniel: H

ur skulle du beskriva din upplevelse 
Valentina m

ot slutet var roligare, ljuset kändes m
er m

arkant.  
m

usiken pum
pade upp vilket gjorde att jag kändes bra. D

et blev 
att skönt ställe att vara på. Jag vill vara i ljuset, m

en i nedslaget 
blev det en inre konflikt eftersom

 jag ville vara i ljuset m
en 

sam
tidigt använda ytn bakom

.  
11 - 12 (0)

D
aniel: Fanns det något ljusscen du själv upplevde det som

 
annourlunda? 
H

ank: N
är i slutet blev det skarpare och det blev aggressivare för 

att det blev m
er dynam

iskt ljus. En ljusbild i m
itten,då höll jag 

m
ig m

er där eller förhöll m
ig till den. En allm

än ljusbild då ser 
m

an allt.  
9 - 10 (0) 

Tillstånd av flow
D

aniel: O
m

 du skulle näm
na en sak som

 beskriver svårigheten m
ed 

im
provisation, vad skulle det vara?  

Elin: D
et svåraste är att koppla bort prestationen i det hela, för 

alltid när du dansar ska det vara rätt, det ska vara det bästa hela 
tiden. D

et svåra när det kom
m

er till im
provisation är att det inte 

finns något rätt eller fel ppå sam
m

a sak som
 det gör i en 

balletklass. D
u som

 dansare ska gå dit och prestera, istället för 
att du ska gå dit och skapa låta din kreativitet kom

m
a ut. Så just 

prestationen.. för jag tänker i m
itt huvud tänker jag ”det m

åste 
se bra ut, det m

åste se bra ut, det m
åste se bra ut”  

10 - 11 (0) 

D
aniel: O

m
 du hade fått praktiserat rörelse eller 

dansim
provisation i högre utsträckning, tror du att du hade blivit 

bättre.  
Elin: M

in erfarenhet är att jag blivit bättre på det när jag blivit 
äldre, m

en jag tror snarare vilka erfarenhet du har.  
alltid känner du i din kropp vad som

 känns bra, och det det är vad 
som

 används i im
provisationen.  

12 - 14 (0) 

D
aniel: D

o you feel this com
es honestly to you, effortless, or are 

you in your m
ind searching for it?  

Roksana: Everything is in m
y m

ind, but the m
usic or the and the 

kind of the m
usicw

hich is playing is takingthisof m
y m

ind.  
20 - 21 (0) 

Annie: Jag la faktiskt inte m
ärke till sträckan, utan jag m

ärkte 
m

er att det var m
örkare ljus, Vilket jag också tycker är rätt så 

skönt, eftersom
 då blir m

an m
er i sig själv när det blir m

örkare, 
så på så sätt har det en påverkan. M

örkare ljus ger kanske m
er 

frihet för m
an vet att m

an inte blir lika naken som
 så.  

D
aniel: Är det korrekt beskrivning att säga, just pga det blir 

m
örkare så får du lättare att ham

na i rätt sinnesstäm
m

ning.  
Annie: M

m
, jo absolut!  

16 - 18 (0) 

D
aniel: Fanns det stunder då du var i ett flow

?  
H

ank: ja, det var stunder jag var i ett flow
.  

21 - 22 (0) 

D
aniel: W

as it tim
es w

here you experienced flow
? 

M
ai: i think the m

usic w
asn´t m

y type, but yes.  
11 - 12 (0) 

U
trym

m
e för försökspersonen

D
aniel: Finns det något du känner att vi m

issat att fråga dig? 
Tevin: M

elodin i m
usiken, m

usiken har stor betydelse i dansen. 
Början var m

elodisk, sen beats och sen m
elodi. D

är på beatsen är 
det viktigt att låta dem

 gå in, det kan påverka hur dansarna rör 
sig. Passa alla behöver det inte vara, det behövs variation. D

et vi 
har nu är experim

ental, för detta kan m
an experim

entera till. 
D

en sista delen när det börjar gå upp, bryt inte där! D
et är ett 

anti klim
ax!!!  

29 - 30 (0) 

Roksana: (she talks about an earlier perform
ance,) First show

, the 
lights w

ere ok, w
hen w

e perform
ed one hour later the guy 

already saw
 our perform

ance changed our light, w
ith hologaphics 

and stuff. And then the perform
ance w

ent 100% better. I think the 
light can im

prove the dance.  
Roksana: The light technichan could acctually im

prove our 
m

ovem
ents, he show

ed w
hat w

e really w
anted to show

 to the 
people, he really added a heart to our perform

ance. That w
e 

w
ere acctually w

ere saying som
ething by our perform

ance 
because of the light. It w

asn´t about the hologpapics or the m
usic 

but the lights w
ere really nice and it helped us to show

 w
hat w

e 
w

anted to show
. 

D
aniel: could you feel the diffrence,  

Roksana: yes, like, i feelt som
ething had changed, the 

perform
ance w

as diffrent, like all of us feelt that w
e rocked that 

show
, but it w

asn´t till w
e saw

 the m
ove w

e understood that it 
w

as the lights.  
27 - 30 (0) 

D
aniel: Finns det något du tycker vi m

issat att fråga dig?  
Em

m
a nej, det tycker jag inte. 

22 - 23 (0) 

D
aniel: Finns det något du tyckte var dåligt.  

Em
m

a: jag tyckte inte det var dåligt, bara svårt när jag inte visste 
vad det var.  
24 - 25 (0) 

D
aniel: Känner du att det finns något som

 vi m
issat att fråga dag 

eller som
 du vill tillägga? 

Annie: N
ej, kanske hade dansat annorlunda utan strum

por. 
Barfota hade nog hjälpt. G

olvet är glidit här inne. 

D
aniel: Fanns det någonting som

 du tycker vi borde ändrat på?  
Annie: N

ej det tycker jag inte. 
27 - 30 (0) 

D
aniel: Finns det något som

 du känner att vi inte fråga dig? 
Elin: Inte som

 jag kan kom
m

a på nu 
21 - 22 (0) 

D
aniel: H

ar du något favoritljus?  
Elin: D

et beror nog på stil, m
en om

 vi bara pratar riktningar tror 
jag att jag föredrar sånna scener som

 kan tolkas som
 läskiga m

ed 
m

ycket växlingar i kontraster. 
23 - 24 (0) 

D
aniel: Vad skulle du säga är det svåra i im

provisation.  
Stina: D

et svår i im
provisation är definitivt ens egna tankar och 

bedöm
ningar av en själv, det m

aler hela tiden, ska jag gör så eller 
så.. m

an m
åste höja m

ig över det för att det ska bli konst och 
inte terapi. tyvärr m

åste jag säga att det är delvis sant m
en också 

M
an kan säga såhär, det finns sånna som

 jobbar m
ed 

im
provisation.. (ville ta upp i slutet m

en tar nu) N
är vi pratar om

 
im

pulser, att det är så äkta och m
an reagerar på det som

 är. 
tyvärr m

åste jag säga att det är delvis sant m
en också till stor del 

inte för m
ig iaf. D

ärför att om
 jag ska göra en im

provisation för 
en publik så tycker inte jag att det är så intressant att jag ställer 
m

ig där och så reagerar jag på det som
 händer. det är inte konst 

för m
ig. U

tan jag försöker istället att välja, m
an får intryck hela 

tiden ifrån rum
m

et ljuset ljudet. och m
an försöker ta ett val, hur 

m
an förhåller sig till det här. D

et är liksom
 det som

 är själva 
essensen m

en också det svåra. H
ur m

an förhåller sig till allting 
och det allra svåraste, hur m

an förhåller sig till själv. H
ur är m

an 
närvarande i sin kropp, vad händer, hur känns det. H

ur ska m
an 

kunna jobba trots att m
an gjort slut m

ed sin kille. D
et är ens jobb 

och m
an m

åste kunna höja sig över vardagstankarna så det blir 
något utav det, så det blir konst. 
26 - 27 (0) 

D
aniel: D

et du beskriver är väldigt spot-on m
ed den litteraturen 

jag har tagit del av, hur m
an stänger ute det där bruset och hur 

m
an bearbetar det. M

en hur skulle du beskriva dina tankar kring 
skillnaden på dig som

 praktiserat m
ycket im

provisation, kontra 
någon som

 inte har det. 
Stina: D

et är nog just det, jättem
ycket. För att jag tror i början 

så agerar m
an väldigt m

ycket utifrån vad m
an känner eller tycker 

om
. D

et upplever jag. En annan stor skillnad är kanske också 
såklart att om

 m
an inte har praktiserat så m

ycket så har m
an 

kanske inget språk. D
et handlar ju bara om

 att lära sig, en tredje 
sak tror jag också att m

an har en m
assa sm

å knep också. Inte att 
m

an förberett något, m
en om

 m
an har fastnat så är m

an bekant 
m

ed alternativ.  
28 - 29 (0) 

D
aniel: Käner du att det är något vi har m

issat att fråga dig, eller 
känner att vi borde ändra på? 
H

ank: Varför frågade ni inte om
 m

in bakgrund?  
M

in m
am

m
a dansade m

ycket m
ed m

ig när jag var liten, jag var 
m

ycket sjuk eftersom
 m

in m
am

m
a dansade m

ed m
ig och jag fick 

stå på hennes fötter. Jag tror att det gjort m
ig glad, för 2 år sen 

hade jag 2 tjejkom
pisar som

 uppm
anade m

ig att dansa eftersom
 

de såg att jag tycket att de var kul och de og m
ed m

ig ut. Jag var 
stel i början och hade inget flow

. Sen tittade jag på andra, 
tränade innan, började shuffla oh då har det coolt, andra tyckte 
det var kul och det gav m

ig självförtroende. N
u fular jag m

ig 
m

ycket och jag dansar m
ycekt till och från. Jag är den enda av 

m
ina kom

psiar som
 dansar,  

H
ank: jag är väldig skapande och artistisk av m

ig. Jag har varit 
dansintruktör m

en scen är inte m
in grej för att jag för m

ycekt 
koreografi dödar m

itt sätt att utrrycka m
ig. Koreografi dödar m

in 
känsla till m

usiken, till slut blir jag så låst av m
uskelm

innet och 
det dödar känslan. Kan m

an inte im
provisera är det svårt att 

skapa, eftersom
 skapande behöver vara fritt.  

22 - 25 (0) 
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Bilaga 4 - Kontrakt för medgivande: Ljud, bild och rörelse
 
Härmed godkänner jag att den ljud- och bildupptagning som sker vid experimentet Ljus 
och Dans vid Tekniskt Högskolan i Jönköping används för såväl vetenskapliga och 
konstnärliga syften. 

Den videoupptagning vi gör under experimentet kommer att sparas för analys av 
rörelserna i rummet för att ta fram resultat till C-uppsats i Ljusdesign. Delar av videon 
kommer att redigeras för konstnärliga presentationssyften i samband med framläggning av 
arbetet och öppen presentation. 

Jag ___________________________________ godkänner ovanstående och är medveten 
om att kameror finns i rummet och att den upptagning som sker kommer att sparas och 
användas i vetenskapliga och konstnärliga syften.
 
Om du är under 18 år behövs målsmans underskrift ______________________

Namnförtydligande målsman: __________________________________

Det går bra att komma förbi tekniska högskolan och lämna kontraktet till oss, ni kan också 
skanna in och maila till oss
 
 
Kontaktuppgifter om vi har ytterligare frågor:
Namn: 
E-post:
Telefonnummer:
 
 
 
Tack för att du tar tid och medverkar i experimentet!

�39



Bilaga 5 - Contracts for consent, Audio, Image, Motion
 
I hereby approve the audio- and video recording which takes place at the experiment Light 
and Dance at the School of Engineering at Jönköping University to be used for both 
scientific and artistic purposes.
 
The video recording we do during the experiment will be saved for analysis of the 
movements in the room to produce results for Bachelor's thesis in Lighting Design. Parts of 
the video will be edited for artistic presentation purposes in connection with the 
presentation of the work and open the presentation.
 
 
I agree to the above and is aware that there are cameras in the room and that the 
absorption that occurs will be saved and used in scientific and artistic purposes.
 
Sign your name:  ___________________________________
 
If you are under 18, we need a guardian's signature:_________________________
 
Texted name of  guardian: 
 
You can come by the School of Engineering and Jönköping University and submit the 
contract to us, you can also scan and email to us
 
 
Contact information if we have further questions:
Name:
E-mail:
Phone number
 
 
 
Thank you for your participation in our experiment!
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