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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar  

Syftet var att studera balansen mellan träningsbelastning och återhämtning hos dansare under 

yrkesutbildning på Balettakademien i Stockholm. De frågor studien ämnade ge svar på var: 

Hur stor fysisk belastning innebär dansarens träning? Visar dansarna några mentala eller 

kroppsliga symtom på överträningssyndrom?  

Metod  

Fysisk belastning studerades med hjälp av träningsdagbok där intensitet skattades av 

dansaren. Även sömn-, kost- och avkopplingsvanor bokfördes. Med hjälp av enkät har 

information om tidigare år erhållits. Instrumentet Profile of Mood States (POMS) har använts 

för att upptäcka sinnesstämningsstörningar hos dansarna och slutligen genomfördes två 

kvalitativa djupintervjuer. Totalt deltog 29 av utbildningens 71 dansare i studien genom 

bekämlighetsurval.  

Resultat 

Den genomsnittlige dansaren tränar under arbetsveckan drygt tre pass per dag med en 

träningstid på nästan fem timmar. Hela veckan innebär 17,5 pass och en total träningstid på 

27 timmar. Den tyngsta perioden under året är november-december och träning under lov sker 

i stor utsträckning. 78% av dansarna har återkommande problem med skador, 41% av 

dansarna upplevde viktinstabilitet under föregående år, sömnvanorna var varierande. 40% av 

dansarna uppvisade en inverterad isbergsprofil. Enligt respondenter berodde otillräcklig vila 

på en känsla av ”att tappa väldigt mycket” och en press på att de måste träna. Oönskan bland 

dansarna att vara ”sin egen tränare” och problem på att skilja dansen från personen.  

Slutsats 

Stora skillnader i belastning mellan dansarna. Dansarna uppvisar både mentala och kroppsliga 

symtom på överträning till följd av hög fysisk och mental belastning. För att förebygga detta 

bör Balettakademien ha tydliga, välmotiverade riktlinjer för vila, utbilda personal och elever i 

ämnet träningslära, periodisera och effektivisera träningen samt ge utrymme för individuell 

anpassning. Monitoring med hjälp av instrumentet Profile of Mood States rekommenderas. 
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Abstract 

Aim 

The purpose of this study was to examine the relationship between physical strain and 

recovery in dancers at The Ballet Academy in Stockholm, Sweden. Research questions used 

to guide the study were: How great is the dancers experience of physical strain? Do any of the 

dancers show mental or physical signs of overtraining syndrome?  

Method 

Physical strain was studied by letting the dancers fill out a booklet catloging their intensity 

during practice. Utilizing a questionnaire, data was gathered regarding preceding year. To 

give more nuance to the data gathered, The Profile of Mood States was used to detect possible 

mood disturbance. Following this, qualitative interviews were conducted with two of the 

dancers involved in the study. Out of a total of 71 dancers currently at The Balett Academy, 

27 were included in the study through choice of convenience.  

Results  

The average dancer trained 17,5 sessions and a total of 27 hours of training a week. The 

physically most demanding part of the year was between November and December. Training 

during vacation is common. 78% of the dancers have experienced recurring problems due to 

injuries and 41% experienced instabilities in weight during the past year. Sleeping habits 

varied. 40% of the dancers showed signs of an inverted iceberg profile. Reasons for 

insufficient rest between sessions is thought to depend both on the notion common with 

dancers that you loose ”the touch” and pressure to improve in tie for shows and deadlines. 

They also expressed unwillingness to take personal charge over ones own training and 

problems with separating dance and persona.  

Conclusions 

Great differences in physical strain among the dancers were obvious. A significant part of the 

dancers studied show symptoms of overtraining due to excessive physical and mental strain. 

To counteract this problem, The Ballet Academy would do wisely to develop clear and well 

motivated guide lines for rest; educate staff and students in sport science, periodize and 

ameliorate the training conducted at the school and provide possibilities for individual 

conformation. Supervision in accordance with POMS is furthermore recommended. 
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Förord 
Att börja på Gymnastik- och idrottshögskolan var för mig som varit befriad (?!) från  

idrottsvetenskaplig kunskap, och dessutom dansare, som att kliva in i en årslång 

lärdomsdimma där tidigare sanningar fick vika hädan för de nya.    

    Då töcknet lagt sig och den nya kunskapen sjunkit in har en spännande tid av att plocka det 

bästa från båda världar börjat. Som medlare och tolk mellan de båda sfärerna (den gamla 

dansvärlden och den nya idrottsvärlden) har jag hittat min plats. Jag ser ett utbyte som 

profiterande för båda parter och springer ivrigt däremellan.  

    När det var dags att skriva c-uppsats visste ivern inga gränser och ambitionen var stor, 

större än tidsramen. Resultatet blev det här; en bunt papper med massor av spännande 

information om en av landets ledande dansinstitutioner och om de 29 personer som delade 

med sig av sina liv som dansare. Resultat som bäddar för fortsatta studier. 

  

Malin Träff, Stockholm 2006-05-26 
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1. Inledning   

1.1 Introduktion 

Många är snabba ut då den först visar sig. Vårsolen. Under en lång, mörk period har huden 

gömts under ullrock och träffas först nu återigen av de efterlängtade strålarna. Men det gäller 

att akta sig. Solen är stark och den vinterömma hyn fragil. Det krävs parasoll, solskyddsfaktor 

och tålamod för att undvika ömmande skinn och flagnande bränna. En balansgång där den 

svedda skuldran ofta upptäcks först då det är för sent.  

    Jakten på det gyllenbruna skalet har stora likheter med den jakt på optimerat 

träningsresultat som elitaktiva utövare ständigt är ute på. Träning innebär nedbrytning vilket 

kräver uppbyggnad i form av återhämtning. Att finna harmoni mellan dessa för att optimera 

resultatet av träningen är en av svårigheterna på elitnivå. Om påfrestningarna blir för stora och 

utövaren inte tillåts/tillåter sig vila hamnar denne i ett negativt överträningstillstånd1. 

    Det oönskade tillståndet beror på en obalans mellan fysisk och mental belastning och 

återhämtning2 och kan ge symtom som resultatförsämring, sjukdom, muskelömhet, 

belastningsskador, trötthet, försämrad aptit, viktminskning, koncentrationssvårigheter och 

sömnproblem m.m.3 Om utövaren trots uppvisande av dylika symtom ändå inte vilar, kanske 

till och med tränar hårdare i hopp om att mer träning kan förbättra situationen, hamnar denne 

lätt i en ond cirkel som kan leda till utbrändhet.4 

    Symtomen på överträning (ovan) har jag som dansare dels upplevt själv men framför allt 

stött på många gånger i mötet med dansare som valt att satsa på dansen och som genom olika 

typer av träning lägger ned mycket tid och kraft på att utvecklas. Som dansare tillbringar man 

varje dag framför spegeln där man synar och synas. Kroppen och utförandet är ständigt i 

fokus och förutom att dansen är personlig och utlämnande, vilket är en del av dess styrka som 

konstform, är den inte ”mätbar” utan innebär en ständig bedömning vilket är en källa till 

mental belastning.  

    Av erfarenhet vågar jag påstå att den traditionsbundna träningen inom dansen ofta innebär 

en jakt på störst antal träningstimmar. Min uppfattning är att vila ofta ses som en fiende och 

inte som ett måste för att den avsedda prestationshöjande effekten ska nås.  

                                                 
1 G. Kenttä, ”Träning utan överträning: Balansering på toppen”, Svensk Idrottsforskning, 2 (1996), s. 32-35. 
2 G. Kenttä, P. Hassmén, Ur form? –En studie av RIG-elevernas situation beträffande träning och återhämtning 
(Farsta: Riksidrottsförbundet: 1999), s. 4-6. 
3 A. C. Hackney, S.N. Perlman, J.M. Nowacki, J.M., ”Psychological profiles of overtrained and stale athletes: A 
review”. Journal of Applied Sport Psychology, 2 (1999), p. 21-33. 
4 Kenttä, s.32. 
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    Fokus på antal träningstimmar är inte ett problem inom dansen allena utan finns även i 

idrottens värld5 även om det där blivit svårare att ducka för det faktum att parametrar (och 

kombinationen dem emellan) som frekvens, duration och intensitet är av större intresse. 

Dansens dilemma är att en jämförelse med idrott ofta innebär, av dansarna, föraktfullt höjda 

näsor. Med det kommer en risk att träningsformen, som bl. a. innebär oplanerade träningspass 

och brist på periodisering, hämmas av sin egen storhet och nedärvda självklarhet och även i 

fortsättningen överlever den forskning som pekar på att formen för träningen borde se 

annorlunda ut.   

    En av orsakerna till dansträningens konservativa utformning är den ogrundade 

uppfattningen att all träning som inte är direkt relaterad till dans förstör dansarens estetiska 

uppenbarelse.6 I kontrast till detta visar ny data att kompletterande träning kan leda till 

förbättring av konditionsparametrar och minska förekomsten av skador inom dansen, utan att 

påverka de konstnärliga och estetiska krav eller behov som finns.7  

    Dansens framtid må låta mörk men en av de största dansinstitutionerna i Sverige, 

Balettakademien i Stockholm, har sedan ett år tillbaka en ny rektor och konstnärlig ledare i 

Jan Åström vilket innebär att nya dörrar har öppnats. En ny kursplan är i skrivande stund på 

väg att arbetas fram och det föll sig så att detta skett parallellt med denna studie som ämnar 

undersöka balansen mellan träning och återhämtning på den aktuella skolan.   

1.2 Bakgrund  

1.2.1 Balettakademien Stockholm 

Balettakademien (BA) är belägen i centrala Stockholm och en del av studieförbundet 

Folkuniversitetet som växte fram 1957 som ett svar på en efterfrågan av mångsidigt tränade 

dansare till musikaler, shower och modern koreografi. Lärosätet var den första yrkesinriktade 

dansskolan utanför Operan och dansarna utbildades här, då som nu, förutom i balett, även i 

fridans och jazz. Idag kan den intresserade antingen välja att gå hobbykurser kvällstid eller att 

söka till den ettåriga, yrkesförberedande linjen på halvfart alternativt den treåriga på heltid 

som utbildar dansare och musikalartister. Antagning till utbildningarna sker genom ett 

praktiskt antagningsprov. Studierna är studiemedelberättigade och finansieras av dansarna 

själva genom en terminsavgift på 16.000kr respektive 19.000kr för höst- och vårterminen. 

                                                 
5 C. Carlsson, “Den norska guldfabriken”, Idrott och kunskap, 1 (2005), s. 23-29. 
6 Y. Koutedakis, A. Jamurtas, “The dancer as a performing athlete: physiological considerations”, Sports 
Medicine, 34 (2004), pp. 651-661.  
7 Ibid., p. 651 
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Läsåret 2005-2006 var antalet dansare på den treåriga utbildningen 72 stycken, jämnt 

fördelade på de tre årskurserna.8  

    En dag på BA börjar 09.00 och pågår till 16.30 alternativt 18.00. Undervisningen består av 

dansklasser, floortechnique, repetition, instudering, sång, rytmik, improvisation, teater, 

rolltolkning, komposition och danshistoria, sammanlagt är ett tjugotal lärare engagerade. 

Varje läsår avslutas med föreställningar, inför sommaren är dessa mer omfattande och årskurs 

tre avslutar då sina studier med en turné.9 

 

På BAs hemsida står att läsa:  

 

”Den treåriga dansarutbildningen erbjuder gedigen allsidig undervisning i dansteknikerna 

samt i sång och teater. Målet är att ge de studerande bästa möjliga förutsättningar inför 

mötet med en krävande arbetsmarknad där fordringarna ökar på att dansarna ska vara 

kunniga inom allt fler områden.”10  

 

BAs rektor och konstnärlige ledare Jan Åström presenterar skolan i vårens kursprogram:  

 

”Kreativitet och kunskap - viktigt för oss som arbetar med rörelse. Kreativitet skapar 

möjlighet. Möjlighet att hitta egna vägar. Kärnan i möjlighet är lek. Lek, lust och rörelse hör 

ihop. Det ger personlig utveckling och styrka. Kreativitet. Möjlighet. Lek. Lust. Och DANS. 

Om det handlar vår verksamhet och våra kurser.”11 

1.2.2 Begreppsförklaring 

För att underlätta läsning och förebygga missförstånd presenteras och definieras under denna 

rubrik begrepp som är nära kopplade till ämnesområdet. Inom idrotten finns mer eller mindre 

etablerade begrepp som syftar till att beskriva tillstånd eller processer vilka författaren anser 

                                                 
8 Folkuniversitetet, Vill du jobba med dans? Sök till Balettakademiens treåriga utbildning, 2006-05-25 
<http://www.folkuniversitetet.se/templates/Page.aspx?id=3865> (2005-04-10); Folkuniversitetet, 
Balettakademien våren 06, 2006-05-25 
<http://www.folkuniversitetet.se/upload/PDF/pdf_stockholm/pdf_ba_sthlm/Balettakademienvt06.pdf > s. 19, 
(2005-04-10); Telefonintervju 6/4 2006 med receptionist på Balettakademien, egna anteckningar, i författarens 
ägo. 
9 Ibid.  
10 Folkuniversitetet, Vill du jobba med dans? Sök till Balettakademiens treåriga utbildning, 2006-05-25 
<http://www.folkuniversitetet.se/templates/Page.aspx?id=3865> (2005-04-10). 
11 Folkuniversitetet, Balettakademien våren 06, 2006-05-25, 
<http://www.folkuniversitetet.se/upload/PDF/pdf_stockholm/pdf_ba_sthlm/Balettakademienvt06.pdf > s. 19, 
(2005-04-10) 
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applicerbara även inom dansen. Då det förekommer olika definitioner av begreppen inom 

området är det av särskilt stor vikt att tydliggöra vilka som gäller för den aktuella studien. 

    Överträning/overtraining innebär en kort träningscykel (några dagar till ett par veckor) då 

utövaren utsätts för hög träningsmängd, nära det maximala. Syftet är att utövarens kropp efter 

cykeln, som följs av vila och återhämtning, anpassat sig till de nya kraven och blivit starkare 

vilket resulterar i ökad prestationsförmåga.12  

    Då överträningsprincipen kan vara svår att anpassa efter individen finns risk för obalans 

mellan fysisk och mental belastning och återhämtning vilket får försämrad prestationsförmåga 

till följd och benämns överträningssyndrom/staleness/overtraining syndrome/OTS.13 

    Resultatet av återkommande extrema försök att möta höga prestationskrav kan innebära att 

utövaren drabbas av utbrändhet/burnout. Utbrändhet innebär mentalt, känslomässigt och 

ibland även fysiskt tillbakadragande. Kännetecken är fysisk och känslomässig utmattning men 

innebär också en personlighetsförändring och känsla av att inte prestera något, av 

misslyckande, låg självkänsla och depression.14 Vad som främst skiljer utbrändhet från 

överträningssyndrom är den bristande motivationen.15  

    En modell av Kenttä tydliggör sambandet och förhållandet mellan dessa termer och till-

stånd och ger därmed en förståelse för överträningsprocessen (se figur 1): 16 

 

 

 
 
                                                 
12 R.S. Weinberg, D. Gould, Foundations of sport and exercise psychology,, 3. ed. (Champaign: Human 
Kinetics, 1995) pp. 469-471. 
13 Ibid., pp. 469-470; G. Kenttä, P. Hassmén, ”Overtraining and recovery: A conceptual model. Sports Medicine, 
26 (1998), pp. 1-16.  
14 Kenttä & Hassmén, 1998, p. 2f 
15 Kenttä & Hassmén, 1999. s. 34f 
16 G. Kenttä, Overtraining, staleness, and burnout in sports, (diss. Stockholms universitet, 2001), p. 13  

Figur 1. The overtraining process av Kenttä, 2001.
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1.3 Tidigare forskning 

Att motion stärker kroppen och bidrar till en ökad känslomässig stabilitet, en mer positiv 

kroppsbild och ett ökat välbefinnande är välstuderat och väldokumenterat,17 men det är ingen 

nyhet att extrem träning tär på kropp och psyke.  

    Den största delen av den forskning som gjorts inom området dans behandlar dock balett 

och det utbredda problemet med ätstörningar eller de klassiska overuse-/förslitningsskador 

som ballerinan ofta drabbas av. Förvånande är att endast en försvinnande liten del behandlar 

de dansstilar som är betydligt mer utbredda än den klassiska baletten och det faktum att en av 

de stora bovarna till förslitningsskadorna kan vara den oplanerade och ensidiga träning 

dansare ofta bedriver.18  

    Genom att vända sig till idrottens värld och den forskning som finns inom överträning och 

utbrändhet har intressanta resultat påträffats och appliceras i denna studie på dansaren och 

dennes träning. Fenomenen överträning och utbrändhet har redan presenterats men hur 

upptäcker man dem? Vad gör man åt det? Och varför skulle BAs dansare vara utsatta?   

1.3.1 Hur upptäcks negativ överträning? 

Det enda kriterium forskningsvärlden kan samsas kring för diagnostisering av 

överträningssyndrom är en långvarig försämring av prestationen.19 Symtomen på negativ 

överträning är varierande och ospecifika, varför det idag inte finns ett enskilt test som kan ge 

diagnosen.20  

    Enligt Kenttä och Hassmén är mentala tester, snarare än fysiologiska och immunologiska, 

ett säkrare sätt att upptäcka symtomen redan i ett tidigt skede.21 Morgan m.fl. påvisar att 

sinnesstämningsstörningarna ökar med träningsbelastningen och den aktuella studien visade 

även att ju tyngre träningen var desto större blev störningen.22  

    För att mäta förändringar i sinnesstämning hos idrottsutövare är, enligt Weinberg och 

Gould, The Profile of Mood States (POMS)23 det främsta instrumentet.24 Även Terry menar 

                                                 
17 C.B. Taylor, J.F. Sallis & R. Needle, ”The relation of physical activity and exercise to mental health”, Public 
Health Reports (1985), pp.195-202.  
18 Koutedakis & Jamurtas, 2004, p. 651. 
19 H. Kuipers & H.A. Keizer, ”Overtraining in elite athletes. Review and directions for the future”, Sports 
Medicine, 6 (1988), pp. 79-92; Morgan, Brown, Raglin, O’Connor & Ellickson., p. 107. 
20 E.R.Eichner, “Overtraining: consequences and prevention”, Journal of Sport Sciences, 13 (1995), pp. 41-48. 
21 Kenttä och Hassmén, 1998, p. 3ff 
22 W.P Morgan, D.R, Brown, J.S. Raglin, P.L. O’Connor & K.A. Ellickson. “Psychological monitoring of 
overtraining and staleness”. British Journal of Sport Medicine, 21 (1987), pp. 107-114. 
23 D.M. McNair, M. Lorr, & L.F. Droppleman, EdITS manual for theProfile of Mood States, (San Diego, CA: 
Educational and Testing Service: 1992). 
24 Weinberg & Gould, p. 388. 
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att man, genom att undersöka sinnesstämningsförändringar med POMS, lättare redan i ett 

tidigt stadium kan upptäcka begynnande överträningssyndrom men att man också kan 

använda formuläret för att övervaka träningsbelastningen och rehabiliteringsprocessen efter 

att diagnosen ställts.25   

    POMS består av ett frågeformulär med 65 adjektiv som testpersonen ska ta ställning till 

utifrån hur han/hon känt sig under den gångna veckan. Detta skattas på en skala från 1 (inte 

alls) till 4 (väldigt mycket). POMS är ett instrument som berättar om de sex 

sinnesstämningarna tension/spänning, depression/nedstämdhet, anger/ilska, vigour/kraft, 

fatigue/trötthet och confusion/förvirring.26 Med en störd sinnesstämning menas att en ökning 

kan skönjas i sinnestillstånden spänning, nedstämdhet, ilska, trötthet och förvirring samt en 

minskad kraft.27 Sambandet mellan hög arbetsbelastning och ökad sinnesstämningsstörning är 

också reversibelt då minskad träningsbelastning visar sig i ökad kraft och minskad spänning, 

nedstämdhet, ilska, trötthet och förvirring.28 

    Toppatleter har, efter att ha fyllt i POMS-frågeformuläret, visat en så kallad isbergsprofil 

vilket syftar på den grafiska kurva som speglar den önskade sinnesstämningen, till skillnad 

från utövare som varit mindre framgångsrika. Då utövaren blir övertränad uppvisar de en 

inverterad isbergsprofil (se bilaga 1).29 

    Kenttä och Hassmén har i en studie genomförd på Sveriges Riksidrottsgymnasium (RIG), 

vid sidan av POMS, använt sig av en rad andra idrottspsykologiska metoder för att studera 

förekomsten av överträningssyndrom hos eleverna. De faktorer som enligt författarna också 

kan skvallra om överträningssyndrom är livssituation, ”känsla av sammanhang”, höga 

prestationskrav i kombination med mycket kritisk självvärdering, upplevd egenkontroll, 

psykosocial stress, bassjälvkänsla samt ”idrottsidentitet”.30  

     

                                                 
25 P. Terry, “The efficacy of mood state profiling with elite performers: A review and synthesis”, Sport 
Psychologist, 9 (1995), pp. 309-324.  
26 McNair, Lorr & Droppleman, p. 5.  
27 Ibid., p. 9.  
28 J.S. Raglin, F. Eksten, & T. Garl, ”Mood state responses to a pre-season conditioning program in male 
collegiate basketball players”. International Journal of Sport Psychology, 26 (1995), pp. 214-225; J.S. Raglin, 
J.M. Stager, D.M. Koceja & C.A. Harms, "Changes in mood state, neuromuscular function, and performance 
during a season of training in female collegiate swimmers”, Medicine and Science in Sport and Exercise, 28 
(1996), pp.372-377. 
29 Morgan, Brown, Raglin, Oconnor & Ellickson, pp. 107-114  
30 Med idrottsidentitet menas vilken betydelse individen tillskriver idrottandet för den egna identiteten. Önskvärt 
är en ”bred” identitet då detta enligt Kenttä och Hassmén fungerar som en buffert mot stress vilket skulle 
förebygga överträningssyndrom; Kenttä & Hassmén 1999, s. 11-16. 
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1.3.2 Hur förebyggs överträningssyndrom? 

Idrottsliga resultat förbättras i och med att utövaren gradvis anpassar sig till belastningen. 

Empiriska studier då förändringar i prestationen studerats visar att denna anpassning görs 

under perioder av minskad träningsmängd, kallad regenerationsperiod. Följaktligen är det av 

stor vikt att regenerationsperioden inkluderas i träningsprogrammet och att denna period ges 

tillräckligt mycket tid så att anpassning kan göras.31 Fry, Morton och Keast har gjort en 

jämförelse av de studier som finns på området och rapporterar om att en kombination av lätta, 

mellan och hårda träningsperioder är det optimala för att nå den önskvärda effekten och för att 

undvika överträningssyndrom.32  

    Periodiserad träning ska ge tid för anpassning, men för att veta att återhämtningen är 

tillräcklig är det viktigt att kontrollera denna genom att genomföra exempelvis mentala tester. 

Det är under period av lättare träning/vila som det finns möjlighet att upptäcka 

överträningssymtom utan att dess misstas för den trötthet som är en naturlig följd av hård 

träning snarare än överträningssyndrom.33  

    Ett förebyggande arbete innebär, enligt Fry, Morton och Keast, även kontroll av 

prestationsförmågan då en försämring i resultat kan innebära begynnande övertränings-

syndrom. Författarna påpekar även vikten av en kost där speciellt det totala energi- och 

kolhydratintaget är tillräckligt.34  

    Enligt Kenttä och Hassmén är de vanligaste orsakerna till överträningssyndrom och 

utbrändhet dålig träningsplanering, bristande kunskap om överträning, bristande förmåga eller 

slarv med återhämtning, mycket tävlingar, ensidig och monoton träning, brister i kosten och 

vätskeintag, för lite sömn, mycket resor, icke träningsrelaterad psykosocial stress, medicinska 

orsaker, miljöfaktorer, tränaren, rädsla för att betraktas som slö eller misslyckad, en smal 

idrottsidentitet, upplevt tryck utifrån, förnekande av kroppens signaler samt bristande 

kroppsuppfattning och självmedvetenhet.35  

    Utifrån denna bakgrund kan konstateras att orsakerna är många och att åtgärder bör sättas 

in på många plan för att på bästa sätt förebygga överträningssyndrom och utbrändhet.       

                                                 
31 R.W. Fry, A.R. Morton & D. Keast, “Periodisation of training stress”, Canadian Journal of Sport Science, 17 
(1992 a), pp. 241-248; M.R. Rhea & B.L Alderman, “A meta-analysis of perodized versus nonperiodized 
strength and power training programs”, Research Quarterly for Exercise and Sports, 75 (2004), pp. 413-422. 
32 Fry, Morton & Keast, 1992 a, p. 241.  
33 R.W. Fry, A.R. Morton & D. Keast, “Periodisation and the prevention of overtraining”, Canadian Journal of 
Sport Science, 17 (1992 b), pp. 234-240.  
34 Fry, Morton & Keast. 1992 b, p. 234.   
35 Kenttä & Hassmén, 1999, s. 7-8. 
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1.3.3 Varför skulle dansare vara utsatta? 

De fysiska krav som ställs på en dansare gör att dessa krav är lika stora som de på deras 

skicklighet som dansare. Trots detta ägnar sig få dansare åt kompletterande träning vid sidan 

av dansträningen även om det kan leda till förbättrad fysik och minska förekomsten av skador 

utan att, vilket dansaren ofta är rädd för, denna träning påverkar det konstnärliga eller 

estetiska krav och behov.36 Kompletterande träning, eller att träna mer varierat, kanske också 

skulle kunna hjälpa till att hålla motivationen uppe och därmed göra den mentala 

påfrestningen mindre? Möjligt är även att periodisering skulle kunna få denna effekt, vid 

sidan av det faktum att träningsupplägget förebygger överträning.37  

    Vem drabbas av utbrändhet? Kenttä och Hassméns studie av RIG-elever visade att 

förekomsten av överträningssyndrom var relativt jämnt fördelad mellan könen38 vilket 

stämmer väl överens med tidigare genomförd forskning.39 Så, är dansare särskilt utsatta? 

Aktuell forskning talar för att dansare utsätts för en hög mental press vilket är en bidragande 

faktor. I en tjeckisk studie jämfördes olika grupperingar och dess utsatthet för att drabbas av 

ätstörningar och tillsammans med elitgymnaster, konståkare, modeller och studerande på 

kosmetisk utbildning tillhör dansare en av de grupper som lider störst risk.40 Mest utsatta av 

dansarna är, enligt en amerikansk studie, de som vistas i en tävlingsinriktad miljö och som 

uppvisar en hög grad av perfektionism,41 vilket är förhållanden som även Kenttä och Hassmén 

framhåller som bidragande orsaker till överträningssyndrom42. Tankar och problem kring vikt, 

mat och kroppsbild förvärras ju längre tid dansaren vistas i denna miljö.43  

    Överdriven träning och otillräckligt kaloriintag bland kvinnor kan leda till utebliven 

menstruation och amenorrea44 och mest utsatta för detta är, tillsammans med långdistans 

löperskor, balletdansöser.45 Symtom på ätstörningar, viktinstabilitet och utebliven 

                                                 
36 Koutedakis & Jamurtas, p. 651.  
37 Fry, Morton & Keast, 1992, p. 241; Rhea & Alderman 
38 Kenttä & Hassmén, 1999, s. 33. 
39 Morgan, Brown, Raglin, O’Connor & Ellickson, pp. 107-114. 
40 V. Janout & G. Janoutova, “Eating disorders risk groups in the Czech Republic- Cross-sectional epidemiologic 
pilot study”, Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Republic, 148 (2004), pp. 189-193.   
41 J.J. Thomas, P.K. Keel & T.F. Heatherton, ´”Disordered eating attitudes and behaviors in ballet students: 
examination of environmental and individual risk factors”, International Journal of Eating Disorder, 38 (2005), 
pp. 263-268.  
42 Kenttä & Hassmén, 1999, s. 11-16. 
43 A. Dotti, M. Fioravanti M. Balotta, F. Tozzi, C. Cannella & R. Lazzari, “Eating behavior of ballet dancers”, 
Eat Weight Disord, 7 (2002), pp. 60-67.  
44M.J. De Souza & N.I. Williams, “Beyond hypoestrogenism in amenorrheic athletes: energy deficiency as a 
contributing factor for bone loss”, Curr Sports Med Rep., 4 (2005), pp. 38-44; A.L. Hirschberg & K. Hagenfeldt, 
“Hård fysisk träning i unga år kan ge allvarliga skelettskador”, Läkartidningen, 95 (1998), s. 5765-5770.     
45 Hirschberg & Hagenfeldt, s. 5765.   
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menstruation är alltså, i sin tur, tecken på en hög mental och fysisk belastning vilket är 

förutsättningar för att drabbas av överträningssyndrom.  

     Resultatet i en brittisk studie från 1999 visade att professionella dansare i slutet av 

säsongen har nått en viss grad av utbrändhet men att ett sex veckor långt sommaruppehåll kan 

fungera som en återställare.46 Tester gjordes med dansarna innan och direkt efter 

sommaruppehållet samt 2-3 månader efter säsongens start då dansarna ägnade sig åt 

förberedande träning. En förbättring i rörlighet sågs med 15%, i anaerob förmåga med 14%, 

16% ökad benstyrka och syreupptagningsförmågan hade vid detta andra testtillfälle ökat med 

10%. Vid det tredje testtillfället kunde ytterligare signifikanta förbättringar ses hos 

testpersonerna. Benstyrkan hade förbättrats med 24% från det första mättillfället och 

syreupptagningsförmågan med sammanlagt 17%. Att positiva anpassningar kan ses 2-3 

månader in i den nya säsongen kan ses som en bekräftelse på att återhämtningen är 

tillräcklig.47  

    Fysiologiska faktorer som muskulär obalans, kollisioner, överträning och fysisk trötthet är 

de främsta bland orsakerna till skador inom idrotten men även psykologiska faktorer, främst 

stress, kan bidra. Framför allt har studier visat att psykologiska faktorer spelar en avgörande 

roll vid rehabilitering.48  

    För att knyta ovan nämnda resultat till dansen och BA så visade en studie av Askling m.fl. 

att var tredje dansare (34%) på BAs yrkesutbildning i Stockholm de senaste tio åren upplevt 

akuta skador på baksida lår och att var sjätte dansare (17%) haft förslitningsskador på samma 

ställe. Studien från 2002 visar också att många av dansarna vanvårdade skadan och att 14 av 

dansarna med akuta skador inte ens avbröt danspasset. Endast fyra av dem fick akut 

medicinsk vård.49  

    Hur ser det ut hos de dansare som idag går utbildningen? Är de skadedrabbade eller finns 

det några symtom som visar på en begynnande överträning? Med denna bakgrund om 

dansarens situation verkar de onekligen vara tämligen utsatta och i riskzonen att drabbas av 

överträningssyndrom.  

                                                 
46 Y. Koutedakis, L. Myszkewycz, D. Soulas, V. Papapostolou, I. Sullivan & N.C. Sharp, “The effects of rest 
and subsequent training on selected physiological parameters in professional female classical dancers”, 
International Journal of Sports Medicine, 20 (1999), pp. 379-383.   
47 Ibid., p. 379. 
48 Weinberg & Gould, pp. 428-429. 
49 C. Askling, H. Lund, T. Saartok & A. Thorstensson, ”Self-reported hamstring injuries in student-dancers”, 
Scandinavian Journal of Medicine Science and Sports, 12 (2002), pp. 230-235. 



 17

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att studera balansen mellan träningsbelastning och återhämtning hos dansare under 

yrkesutbildning på Balettakademien i Stockholm. Studien ämnade svara på följande frågor: 

 

• Hur stor fysisk belastning innebär dansarens träning? 

• Visar dansarna mentala symtom på överträningssyndrom såsom sinnesstämnings-

störningar?  

• Visar dansarna kroppsliga symtom på överträningssyndrom såsom skador, 

sömnproblem, utebliven menstruation eller viktinstabilitet?  
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2 Metod 

2.1 Kvantitativ datainsamling 

2.1.1 Enkät 

För att få information om föregående år var dansarnas första uppgift att fylla i en enkät där 

frågor som framför allt berörde arbetsbelastning, skador, viktstabilitet och kosthållning 

besvarades (se bilaga 2). Denna information är viktig då det är önskvärt att sätta de två 

studerade veckorna i ett större sammanhang. Genom enkäten erhölls även värdefull 

information som berättade om symtom på eller bidragande orsaker till eventuellt 

överträningssyndrom.  

    I enkäten användes stängda frågor vilket kan vara ett problem då alternativen kanske inte 

passar alla. Denna metod valdes ändå eftersom syftet var att skapa en bild av läget, att få en 

överblick, inte gräva på djupet eller söka nyanser.  

2.1.2 Träningsdagbok 

För att få information om aktuell träningsbelastning och återhämtning förde dansarna 

träningsdagbok under 14 dagar, 6-19 mars. Dansaren erhöll två dagböcker en för respektive 

vecka, detta för att insamling av material och bearbetning av detsamma skulle kunna ske 

redan efter studiens första vecka (se bilaga 3),. 

    Dagboken, som tagits fram av författaren för att passa studien, består av fyra delar: Fysisk 

belastning, sömn, avkoppling och kost. Träningspassen bokfördes genom att tidpunkt, typ av 

pass (jazz, balett, repetition, gym, simning osv.) och skattad ansträngning angavs. Det ofta 

förekommande måttet på intensitet, hjärtfrekvens, valdes här bort med hänsyn till den aktuella 

träningsformen där ansträngningen ofta är muskulär och träningsmomenten dessutom ofta 

isometriska. Ansträngningen skattades med hjälp av Category-ratio (CR10) -skalan  vilket är 

en skattningsskala konstruerad av Borg (se bilaga 4).50 Ansträngning skattades centralt, i bål, 

armar och ben och skedde direkt efter passet med hjälp av CR10-skalan.  

    Varje morgon angavs antal timmar sömn tillsammans med skattad kvalité på sömnen. 

Längd på avkoppling för dagen angavs vid sänggående då även typ av avkoppling (fika, 

massage, titta på tv osv.) bokfördes tillsammans med skattad kvalité på avkopplingen. Både 

                                                 
50 G. Borg, Perceived Exertion and Pain Scales, (Champaign: Human Kinetics: 1998), pp. 39-43 
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sömn- och avkopplingskvalité skattades med hjälp av en fyragradig skala framtagen av 

författaren (se bilaga 4). 

    Kost bokfördes genom att tidpunkt för inmundigandet angavs tillsammans med typ av föda. 

Med hjälp av denna information går det att säga när, i förhållande till träningen, personen ätit 

samt vad de ätit dock inte hur mycket. Exakt mängd behövde inte nödvändigtvis anges då 

detta eventuellt skulle kunna få många av dansarna att anse studien vara för tidskrävande.  

    Syftet var framförallt att se vad och när dansaren åt i förhållande till träningen. Därmed går 

det att se om personen inte åt någonting direkt efter träning, om denne åt någonting eller om 

han/hon åt en mer omfattande måltid (vilket dock inte säger någonting om mängden och 

därför inte innebär att personen ätit tillräckligt). Kostdelen av dagboken var tänkt att ge en 

bild av kostvanorna, inte att göra en detaljerad kartläggning av dem.  

    För att undvika osäkerhet inför användandet av träningsdagboken har dansarna fått en 

testdag då det funnits möjlighet att upptäcka oklarheter och därmed reda ut dem innan 

studiens start.  

2.1.3 POMS-test  

För att få information om dansarnas sinnesstämning har de en gång i veckan, det vill säga tre 

gånger under studiens gång, fyllt i en Profile Of Mood States (POMS) –blankett (se bilaga 

5).51  

    Genom att summera poängen från stinnesstämningarna spänning, nedstämdhet, ilska, 

trötthet och förvirring och subtrahera poängen för kraft fås ett så kallat globalt värde som ger 

en översiktlig bild av hur personen mår vid det aktuella tillfället. Genom att studera dessa 

förändringar har POMS använts för att upptäcka överträningssyndrom.52 

2.2 Kvalitativ datainsamling 

2.2.1 Intervju      

För att bättre förstå bokförda siffror och underlätta en rättvis tolkning av resultatet 

genomfördes efter insamlad kvantitativ data två kvalitativa halvstrukturerade intervjuer.  

    Vid de båda intervjuerna användes 16 huvudfrågor (se bilaga 6). Det var dock upp till 

respondenten att välja ordningen i och med de svar som denne gav, föranledde nästa fråga. 

Följdfrågor varierade i de båda intervjuerna eftersom de två respondenterna inte gav likadana 

svar. Intervjun inleddes dock i de båda fallen av bäddning i termer av bakgrund; varför man 
                                                 
51 McNair, Lorr & Droppleman. 
52 Terry, pp. 309-324.  
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börjat dansa osv. Vidare ställdes frågor kring träningen på BA samt den vid sidan av och 

avslutningsvis gavs möjlighet för respondenten att tänka fritt genom öppna frågor kring vad 

som skulle kunna förbättras.  

2.3 Urval 

2.3.1 Enkät, träningsdagböcker och POMS 

Av de 72 (18 manliga och 54 kvinnliga) dansstuderande på BAs treåriga utbildning som 

tillfrågades ställde sammanlagt 29 upp som testpersoner i studien. 7 män och 22 kvinnor 

besvarade enkäten, 3 män och 22 kvinnor fyllde i samtliga tre POMS-blanketter och 2 män 

respektive 21 kvinnor lämnade in kompletta träningsdagböcker (se tabell 1). De deltagande 

var jämnt fördelade mellan årskurserna och i åldrarna 19-26. 16 av de 27 dansarna hade inför 

utbildningen gått BAs yrkesförberedande eller motsvarande (se bilaga 7).  

 
  Tabell 1.  Testpersoner till respektive metod. 

   
 Antal Andel % 
Totalt 72 100 
Enkät 29 40 
POMS 25 35 
Dagbok 23 32 
   

  
 
 

 

Då BAs rektor tidigt varnat för att dansarna får många förfrågningar om att deltaga i studier 

och att det fanns en stor risk att endast ett fåtal dansare skulle ställa upp var det omöjligt att 

vara kräsen i valet av testpersoner. Skolans ledning vill inte informera eller propagera för 

deltagande i studien med motiveringen att det skulle innebära en press på dansaren att deltaga. 

Kvar stod alternativet att författaren själv skulle presentera och motivera dansarnas 

deltagande. Urvalet är alltså inte representativt eller generaliserbart då det är ett 

bekvämlighetsurval.  

    29 personer mottog enkäten varav samtliga lämnade in en korrekt ifylld blankett. Då nästa 

tillfälle innebar att fylla i en POMS-formulär hade fyra personer meddelat att de hoppat av 

studien och uppgav att det berodde på en kombination av oförmåga att komma ihåg att 

bokföra träningen och tidsbrist. Då inlämning skett av båda dagböckerna var 23 av dem 
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korrekt ifyllda, en person lämnade in dagböcker där bokföringen fattades under ett antal dagar 

under de båda veckorna och en av dansarna lämnade inte in alls.  

2.3.2 Intervjuer 

Urvalet av respondenter gjordes utifrån en första översiktlig sammanställning av insamlad 

kvantitativ data. En kombination av extremgrupps- och bekvämlighetsurval gjordes genom att 

ett mindre antal personer med avvikande POMS-resultat och träningsvanor kontaktades för 

förfrågan om intervju. Av dessa visade samtliga intresse men endast två av dem hade 

möjlighet att, i praktiken, genomföra intervjun då dansarna lider av tidsbrist. Tacksamt var att 

de två intervjuade uppvisade motsatta POMS-resultat och skiljde sig även vid en jämförelse 

av andra studerade områden. De båda dansarna går sitt andra år på utbildningen. Önskvärt var 

att intervjua dansare främst i årskurs två och tre då de som går sitt första år ännu omöjligt kan 

tala om träningsåret i sin helhet eller göra jämförelser mellan årskurserna.  

2.4 Procedur 

Studien presenterades på BA en vecka innan dess egentliga start med en muntlig presentation 

av författaren och studien innan dansklass i de tre årskurserna. För att ytterligare förklara, 

inspirera och motivera deltagande i studien tilldelades de som visat intresse ett 

informationsbrev (se bilaga 8). Samtliga ombads att läsa brevet till dagen därpå då det fanns 

möjlighet att ställa frågor och att, om fortsatt intresse fanns, anmäla sig.   

2.4.1 Enkät 

Då anmälan till deltagande gjordes erhöll dansarna enkäten som de ombads fylla i på plats. Då 

studien redan presenterats muntligt och skriftligt skedde endast en muntlig motivering av 

enkäten då dess syfte förklaras för den enskilde vid mottagandet. Genom att genomföra 

enkätundersökningen på plats fanns möjlighet för dansarna att få svar på eventuella frågor och 

de som missat att svara på en eller flera frågor kunde genast uppmärksammas på detta faktum 

och då besvara dem. Enkäterna tog cirka fem minuter för dansarna att fylla i. 

2.5.2 Träningsdagbok 

Veckan innan studien hade dansarna en dag då de förde en testträningsdagbok. Dagen därpå 

besvarades frågor kring dagboken och i de fall dansarna fyllt i sin dagbok felaktigt fanns 

möjlighet till rättelse för att undvika liknande problem under de kommande veckorna. 

Dansarna erhöll också den första veckans träningsdagbok. Vid upprepade tillfällen poängteras 
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vikten av att fylla i dagboken vid den tid som anvisats samt att man som testperson är 

välkommen att höra av sig om det dyker upp frågor. Efter en vecka samlades den första 

dagboken in och dansarna erhöll den andra och sista.  

2.5.3 POMS 

Onsdagen veckan innan studien användes för att fylla i POMS-blanketter. Dessa fylldes i 

antingen inför den första klassen eller på lunchrasten, beroende på när dansarna hade 

möjlighet att infinna sig. Formuläret delades ut och fylldes i av dansarna i BAs lokaler, 

antingen i danssalen eller i uppehållslokalerna på skolan. Instruktionerna var att tänka efter 

hur han/hon känt sig senaste veckan men att inte tänka för mycket utan att ge ett någorlunda 

spontant svar. Dansaren ombads även läsa den korta skriftliga instruktionen samt att titta en 

extra gång på skalan från 1-4. Genom en kontroll vid inlämnandet kunde luckor i formuläret 

undvikas då personen fick i uppgift att fylla i den missade frågan. De två följande onsdagarna 

genomfördes proceduren på samma sätt som föregående.  

2.5.4 Intervju  

Inför varje tillfälle förklarades syftet med studien och intervjun. respondenten informeras 

också om sin självklara anonymitet, möjligheten att avböja att svara samt om att han/hon när 

som helst kan avbryta intervjun och att det dittills inkomna materialet då inte kommer att 

användas i redovisandet av studien. Intervjuerna genomfördes i avskilda delar av BAs lokaler, 

med syftet att informanten/respondenten ska känna sig bekväm men också för att underlätta 

avlyssningen av den diktafon som använts för ljudupptagning. Intervjuerna varade under cirka 

60 minuter och förutom dokumentering med diktafon fördes anteckningar i form av stödord. 

2.6 Databearbetning 

Bearbetning av bokförda kostvanor valdes bort på grund av tidsbrist. Även den del som 

berättar om dansarnas avkopplingsvanor har författaren valt att inte redovisa av samma 

anledning. Övrig information, fysisk belastning och sömnvanor, från samtliga 

träningsdagböcker matades in i kalkylprogrammet Excel där data ordnades under respektive 

årskurs och dansare.   

    Den skattade ansträngningen innebär en ofantlig mängd siffror och att denna information 

inte presenteras i sin helhet motiveras på samma sätt som borttagandet av kost- och 

avkopplingsvanor – arbetet är för tidskrävande i förhållande till vad informationen tillför 

studien. Intensiteten redovisas därför istället enligt nedan.  
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    Då det finns stora variationer i träningens duration och intensitet och i förhållandet dem 

emellan gjordes ett försök att åtgärda missvisande resultat genom att dessa två parametrar 

multipliceras (duration (timmar)*intensitet (CR10-skalan53). På det viset erhålls ett globalt 

mått på den fysiska belastning träningspasset inneburit.54 Detta underlättar också arbetet med 

det digra underlaget från träningsdagböckerna. Genom att göra ytterligare en förenkling och 

slå samman dagarnas globala mått och dividera med antalet dagar fås ett enda värde som 

motsvarar den totala fysiska påfrestningen hos den enskilde dansaren och därigenom kan de 

lättare ställas mot varandra på samma sätt som POMS-resultateten men kan även användas för 

jämförelse mellan fysisk och mental påfrestning.  

    Ett liknande globalt mått har använts vid beräknandet av sömnvanor vilket inneburit att 

antal sovtimmar multiplicerats med den skattade kvalitén på sömnen. Motiveringen till denna 

lösning är densamma. En lösning för att komprimera data och för att göra jämförelser mellan 

individer och mellan individens sömn, fysiska belastning och POMS-värde. Bearbetning av 

denna data har skett i Excel. Så även sammanställningen av enkäter. Alla delar av enkäten 

kommer inte att redovisas, den finns dock i sin helhet som bilaga (se bilaga 7). De resultat 

som erhölls genom inmatning av POMS-blanketter har även de bearbetats i Excel.  

    Som spridningsmått används dels standardavvikelse (SD) för att synliggöra spridning men 

också range (r) för att peka på ytterligheter i gruppen.  

    Efter genomfört fältarbete bearbetades det insamlade materialet från intervjuerna genom 

transkribering. Därefter strukturerades respondenternas svar efter frågeområde och därefter i 

förhållande till arbetets syfte och frågeställningar. Slutligen gjordes en tolkning utifrån 

respondenternas likheter och skillnader.  

    Den av Kenttä och Hassmén genomförda studien på landets RIG-elever användes som 

referens då en av metoderna för studien var POMS. Sammanlagt 618 elever i åldrarna 16-21 

deltog i POMS-studien och bidrar här med referensvärden vilka redovisas i bilaga 9.55 

2.7 Validitet och Reliabilitet 

Mäts vad som är avsett att mätas? Med tanke på att inget sätt fastställts som den enda säkra 

har denna studie fått gå kring problemet och en rad olika metoder använts för att upptäcka 

negativ överträning.  

                                                 
53 Borg, pp. 39-43. 
54 C. Foster, ”Monitoring training in athletes with reference to overtraining syndrome”, Med Sci Sports Exercise, 
13 (1998), pp. 1164-1168.  
55 Kenttä & Hassmén, 1999, s. 4.  
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    De metoder som valts kan och ska diskuteras. Kanske är det inte ens av intresse att studera 

den fysiska belastningen? Hade det varit tillräckligt med enkät och POMS? Kanske. Men det 

hade inte funnits möjlighet att ställa den informationen mot den fysiska belastning dansarna 

upplevt.  

    Tidsbristen är ett problem att rätta sig efter och i detta fall innebar den en två veckor lång 

studie vilket kan tyckas kort då det är önskvärt att studera den fysiska belastningen under en 

längre period. Det kan vara av vikt att dansarna vid studietillfället en vecka tidigare kommit 

tillbaka från en veckas sportlov. Hur detta påverkar resultatet är dock svårt att bedöma, 

rimligen borde dansarna haft tid att återhämta sig men möjligen tränade dansarna även under 

lovet. 

    Att det inte fanns utrymme till slumpmässigt urval gör att studiens resultat inte kan 

generaliseras, och även om 29 av utbildningens 72 dansare deltog i studien var det 43 som 

inte gjorde det. Varför just dessa 29 valde att deltaga går tyvärr inte att svara på och hur det 

påverkat resultatet går endast att spekulera i. Anmärkningsvärt är dock att 4 av 7 män valde 

att hoppa av studien. 

    Eftersom det inte var samma antal deltagande vid de olika datainsamlingstillfällena finns 

det en risk att jämförelser däremellan kan vara missvisande. För att minska risken har en 

detaljerad sammanfattning och jämförelse bifogats där varje dansares resultat redovisas för 

sig (se bilaga 10).     

2.7.1 Enkät och POMS 

Då dansarnas schema var svårt att anpassa efter studien fanns det få tillfällen som passade för 

att besvara formulär. Önskvärt hade varit att tid kunde avvaras för studien då samtliga dansare 

kunde samlas och därmed få exakt samma information samt fylla i blanketterna tillsammans 

under översyn. Då detta tyvärr inte var möjligt med hänvisning till gällande schema och BAs 

ledning kvarstod att ”plocka” dansarna då tillfälle gavs.  

    Instruktionerna var muntliga och desamma för alla dansare. Inför enkäten instruerades 

dansarna att besvara frågorna enskilt och noggrant. Instruktionen som gavs inför varje POMS-

tillfälle återfinns under rubriken ”Procedur”. Av kanske störst vikt för reliabiliteten är dock att 

varje dansares formulär granskades vid inlämning för att undvika ”luckor”, dvs. fall då 

dansaren glömt eller valt att inte svara.     
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    Vad gäller POMS validitet hänvisas till Terry som menar att POMS har en hög validitet vid 

användning båda för ungdom och vuxna.56 Ett problem som uppdagades var dock att 7 

dansare (4 finska och 3 norska) inte har svenska som modersmål.  Därmed kan misstänkas att 

vissa problem funnits att förstå de ord som POMS-formuläret bygger på. För att minimera 

denna risk fanns alltid möjlighet för dansarna att ställa frågor till författaren som närvarade 

vid samtliga tillfällen.  

    Enkätens validitet kan vara något bristfällig då det är omöjligt att veta hur respondenten 

uppfattat frågorna samt hur uppriktigt han/hon valt att svara. Exempelvis kan frågan som löd: 

”Hur många träningsfria veckor hade du under föregående år?” besvaras på olika sätt då 

”träningsfri” är en tolkningsfråga (helt fri från träning alternativt lågintensiv träning). I detta 

fall hade en definition underlättat för respondenten och ökat enkätens validitet.  

2.7.2 Träningsdagbok 

Den upplevda fysiska belastningen är ett av studiens problem. Genom att använda sig av 

skattad ansträngning kommer problemet med bristande erfarenhet av användandet hos 

testpersonerna men också det faktum att skattad ansträngning alltid är skattad och därför inte 

säkerställd på samma sätt som exempelvis mätning av hjärtfrekvens. 

    Att den skala som användes för skattning av sömn och avkoppling var oprövad och 

framtagen av författaren, utan tidigare erfarenhet, innebär ytterligare problem med validiteten. 

    Ett annat dilemma med bokföring av träning är valet av pass som bokförts. Det finns 

dansare som bokfört promenader där skattad ansträngning varit under 2 både centralt, i bål, 

armar och ben. Andra har valt att inte bokföra lågintensiva pass. Detta är en felkälla men svår 

att kringgå då fyra timmars teknikträning med skattad ansträngning 2 faktiskt innebär en 

belastning som vore felaktigt att bortse från. Av denna anledning har inga pass som bokförts 

strukits inför redovisning av resultat. 

    Dansare vars dagböcker vittnat om sjukdom eller frånvaro av annan anledning uppvisar i 

och med denna studie en profil där den fysiska belastningen inte är lika hög som den varit om 

dansaren inte drabbats av sjukdom, uppsökt naparapat eller varit bortrest. Frånvaro har alltså 

inte tagits hänsyn till i studien vilket innebär en lägre validitet än vad som varit önskvärt. 

    För att minimera missförstånd och för att öka tillförlitligheten i studien och dess resultat 

finns i dagboken förklaringar av de begrepp som används (ex. skattad ansträngning). Av 

samma anledning fick dansarna en testdag med testdagbok och återkommande uppmaningar 

om att ringa kontaktpersonen vid osäkerhet. 
                                                 
56 Terry, pp. 309-324. 
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    Då det omöjligt går att kontrollera att dagboken fylls i vid rätt tidpunkt, trots att vikten av 

det poängterats gång på gång, har det säkerligen förekommit efterhandskonstruktioner av 

exempelvis hur intensiv träningen var dagen innan. Det finns också alltid en risk att tränings-, 

sov-, kost- och avkopplingsvanor, med eller utan avsikt, förändras då en person ombes att föra 

dagbok.  

2.7.3 Intervju 

Reliabiliteten vid intervjuer är beroende av den som intervjuar men också av respondenten. 

En hög grad av standardisering innebär slutna frågor vilket inte var den mall studiens 

intervjuer följde.  

    Att författaren inte tidigare genomfört intervjuer i liknande sammanhang kan innebära en 

bristande intervjuteknik vilket påverkar validitet och reliabilitet. Även det faktum att 

författaren är väl insatt i dansarens träning innebär en risk att intressanta frågor och svar 

förbises då det kan vara lätt att inte ”se skogen för alla träd”.  

    Två intervjuer kan omöjligt vara precis likadana oavsett om de deltagande är desamma eller 

ej. Beroende på humör och dagsform kommer intervjuerna att se olika ut.  
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3. Resultat 
Presentation av resultat sker under huvudrubrikerna kvantitativa och kvalitativa data, därefter 

grupperas resultaten efter respektive frågeställning. Avslutningsvis sammanfattas resultaten i 

en tabell där individerna ställs mot sina egna och övrigas resultat.  

3.1 Kvantitativa data 

3.1.1 Fysisk belastning 

Genom träningsdagböckerna har dansarnas träningsfrekvens, -duration och –intensitet 

erhållits. Dessa redovisas nedan genom en jämförelse veckorna emellan samt mellan 

arbetsvecka (måndag-fredag) och helg (lördag-söndag). Även en jämförelse mellan träning 

förknippad till utbildningen och den som sker vid sidan av görs.  

    Schemalagd träning är den som dansarna följer enligt schema på utbildningen. Extra 

repetition innebär träning inför dansföreställning eller liknande arrangerad av utbildningen 

och sker vid sidan av ordinarie undervisning och repetition. Egen träning är den träning som 

inte är kopplad till utbildningen utan sker helt på eget bevåg.  

     
Frekvens och duration 
 
Med frekvens menas här antalet träningspass och duration används som gemensam 

beteckning för den faktor som uttrycker varaktigheten eller omfånget av träningen, det vill 

säga träningstiden. Resultat från studerad träningsfrekvens och –duration presenteras i 

tabellform i bilaga 11.    

    Enligt dansarnas schema innehåller en dag två-tre dansklasser. Antalet kan variera något 

mellan årskurserna och beroende på om utbildningen har inriktning dans eller musikal. Denna 

variation är dock obetydlig för denna studie och har därför inte tagits hänsyn till. Längden på 

dessa pass är oftast 90 minuter.  

    Extra repetition förekom med stor variation beroende på att somliga hade börjat repetera 

inför föreställningar som låg längre fram i tiden. Durationen tenderar under dessa pass att vara 

omfattande, oftast flera timmar.  

    Egen träning innebär enligt träningsdagböckerna allt mellan promenader och styrketräning 

på gym till dansträning på andra skolor. Av samtliga testpersoner är det 87% (20 av 23) som 

tränar extra vid sidan av den schemalagda tiden och extra repetitioner. Antalet pass dessa 

dansare genomför varierar mellan enstaka och, i extrema fall, upp till sjutton extra 
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träningspass per vecka. Varaktigheten under dessa kompletterande danspass är vanligen 90 

minuter men varierande. Kompletterande träningspass i form av styrketräning och olika 

former av gruppträning är kortare, oftast 30-60 minuter. Här förekommer också cykling, 

simning, långa, raska promenader m.m. 

    En genomsnittlig dag under arbetsveckan (måndag-fredag), då man slår samman de två 

studerade veckorna, innebär för dansarna drygt tre pass och en sammanlagd träningstid på 

nästan fem timmar. Helgerna innebär träningsfri tid för en del och träning för andra. För den 

genomsnittlige innebär den drygt en och en halv timmes träning. Hela veckan innebär 17,5 

pass och en total träningstid på 27 timmar. 1,5 timme ägnas åt extra repetition och egen 

träning ägnar man sig åt under 3 pass på sammanlagt 3 timmar.  

    Stor spridning mellan dansarna förekommer både avseende frekvens och duration. 

Exempelvis deltog en av dansare under den andra veckan i sammanlagt 11 träningspass och 

en annan deltog i 35, även standardavvikelsen (SD=5,6) vittnar om tendens till stor spridning. 

Möjligen säger durationen mer om den faktiska träningen och även den visar på mycket stor 

spridning. Det finns exempelvis en dansare som, till skillnad från de genomsnittliga 25,5 

timmarna under andra veckan, tränat i 47 timmar vilket alltså är nästan dubbelt så lång tid 

som den genomsnittlige. Skillnaden mellan ytterligheterna är alltså i detta fall 35 timmars 

träning (se bilaga 11).  

Intensitet 

Med träningspassets intensitet menas här storleken på den fysiska insatsen, vilket anges med 

hjälp av att testpersonerna skattat ansträngning efter varje enskilt pass.  

    Skillnader kan i viss mån ses mellan olika typer av pass men framförallt mellan individer, 

både under schemalagd träning, extra repetition och egen träning. Under samma dansklass har 

testpersoner upplevt mycket stora skillnader i skattad ansträngning. Det har därför inte varit 

av intresse att studera skillnader mellan de olika passen utan snarare se på den enskildes och 

gruppens genomsnittliga belastning under arbetsveckan.   

    De träningspass som sker utanför schemalagd tid är en blandning av olika träningsformer. 

Förutom dessa kompletterande träningsformer söker man sig till danspass utanför BA och 

tränar då främst de dansstilar som inte ingår i den dagliga undervisningen som exempelvis 

salsa och streetdance men även jazz och balett. Detta innebär att den kompletterande 

träningens intensitet är mycket varierande, delvis mellan individer men främst mellan olika 

typer av pass.  
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Total fysisk belastning 

Genom att ta hänsyn till det enskilda passets duration och sätta den i förhållande till den 

skattade ansträngningen har ett globalt mått på fysisk belastning erhållits. Därigenom kan de 

önskvärda jämförelserna mellan individer och veckor göras. Genom att multiplicera detta 

värde med frekvensen fås ett mått som kan sägas motsvara hela arbetsveckan.57 Resultaten 

redovisas i bilaga 12. 

    Stor ansträngning motsvarar siffran 5 på CR10-skalan. Ett träningspass på en timme där 

den skattade centrala ansträngningen är 5 ger alltså siffran 5 i globalt värde. Ett 3 timmar 

långt pass där den skattade ansträngningen är 2 – liten ansträngning –  ger alltså siffran 6 i 

globalt värde.  

    Den genomsnittliga siffran 18,8 som anger central ansträngning i genomsnitt under den 

första veckans fem dagar kan alltså innebära både 3,68 timmars träning per dag då den 

skattade ansträngningen är 5 men också 6,1 timmar med den skattade ansträngningen 3 eller 

två timmars träning med skattad ansträngning 9. Det troliga är en kombination av en rad olika 

pass.  
 

Träningsåret 

De två veckor som studien genomförts på BA varierade den fysiska belastningen endast 

marginellt från dag till dag under arbetsveckan. Denna variation berodde på sjukdom, skada 

eller tillfällig omorganisering då det var lärarkonferens eller då dansklasser utgick för att 

ersättas av repetition inför föreställning.  

    Ett år på BA är indelat i två terminer som läsåret 2005-2006 pågår i 16 veckor (22/8-17/12) 

under höstterminen och 21 veckor (9/1-2/6) under vårterminen. Veckoschemat förändras inte 

under året utan ser likadant ut från terminstart i augusti till avslut i juni. Vid sidan av sommar- 

och jullov har dansarna höst- och sportlov samt enskilda röda dagar och vissa långhelger 

vilket, det aktuella läsåret, innebar ytterligare 26 lediga dagar. Den för studien aktuella våren 

kommer dock påsklovet att gå bort för dansarna med musikalinriktning eftersom de kommer 

att repetera inför en föreställning arrangerad genom utbildningen.  

    De enkäter dansarna fyllt i vittnar om att det tränas flitigt även under årets andra lov. 48% 

(13 av 27) hade som mest 2-3 veckors lov i följd under föregående år. 7% (2 av 27) hade 0-1 

träningsfria veckor och lika många hade 8-9 veckor. Den största andelen, 74% (20 av 27), 

hade  2-5 veckors träningsfria veckor i följd (se figur 2). Sammanlagda antalet träningsfria 

veckor under 2005 var något högre.  Den största andelen, 74% (20 av 27) hade sammanlagt 6-
                                                 
57 Foster, p. 1164. 
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9 träningsfria veckor och  22% (6 av 27) hade sammanlagt 2-5 veckor.  En person uppger sig 

haft en eller ingen träningsfri vecka under föregående år (se figur 2).   
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Enkätsvaren visar också att 67%  (18 av 27) upplever september-december som den tid på året 

som är mest fysiskt påfrestande (se figur 3).  
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3.1.2 Skador, viktstabilitet, utebliven menstruation och sömnvanor 

Skador 

37% (10 av 27) av de som besvarat enkäten uppger att de drabbades av akut skada under 

föregående år och 78% (21 av 27) uppger att de hade problem med återkommande smärta i en 

eller flera kroppsdelar. Mest utsatta kroppsdelar var rygg, knä och fot/vrist/hälsena enligt de 

dansare som besvarat enkäten (se tabell 2).   

 

Figur 2. Antal lediga veckor sammanlagt respektive i följd 
under föregående år hos samtliga dansare.  

Figur 3. Störst upplevd fysisk påfrestning under 
föregående året för samtliga testpersoner.  
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 Akut Återkom 
Knä 1 12 
Fot/vrist/häl 6 8 
Rygg 0 6 
Höftböjare 1 4 
Hamstring 0 4 
Benhin.infl. 0 3 
Axel 1 1 
Framsida lår 0 1 
Vad 1 0 

 

 

Viktstabilitet 

Enkätresultatet visar att 59% (16 av 27) av de tillfrågade, pendlat mindre än 2kg i vikt under 

föregående år. Mindre viktstabila har resterande 41% varit då de upplevde en viktförändring 

på 3-5kg. Av dessa förekom både viktminskning och –ökning (se bilaga 7).    

     

Utebliven menstruation 

I enkäten anger 26% (6 av 23) av de kvinnliga dansarna att deras menstruation uteblev vid 

något tillfälle under föregående år. Av de 6 angav 4 stycken att menstruationen uteblivit mer 

än en gång och en av dansarna skrev dessutom, vid sidan av svarsrutan, att den uteblivit hela 

förra året (se bilaga 7).  

 

Sömn 

Antal timmar de 23 dansare som bokfört sina sömnvanor sov var i genomsnitt 7,6 (r=6,3-9,3, 

SD=1,1) timmar per natt under den första arbetsveckan och 8 (r=6-10,3, SD=1,1) timmar per 

natt under helgen. Motsvarande siffror för den andra veckan är 7,5 (r=5,7-8,7, SD=1,4) och 

7,6 (r=5-9,6, SD=1,9). Någon skillnad mellan arbetsveckans dagar kan inte urskiljas. 

Intressant är att se på den enskilde individens sömntimmar och ställa dessa mot den 

sömnkvalité testpersonen skattat under respektive natt. Då dessa multipliceras fås ett globalt 

värde som underlättar hanteringen av sömndatan.   

    Åtta timmars sömn med kvalitén skattad som ganska bra ger då värdet 24. Sex timmars 

sömn då kvalitén skattas som mycket bra ger även det värdet 24. Medelvärdet hos dansarna 

var under den första veckan 23,9 (r=15-31,8, SD=7,0) per natt under arbetsveckan och 26,7 

Tabell 2. Akuta och återkommande skador 
under föregående år.
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(r=12-41, SD=8,6) under helgen. Motsvarande siffror under den andra veckan var 23,3 

(r=11,4-30,4, SD=7,0) och 23,9 (r=14-34, SD=9,0).  

3.1.3 Mental belastning 

Måttet på mental belastning görs här genom att se på resultaten från de, vid tre tillfällen, 

ifyllda POMS-blanketterna (se tabell 3). Det önskvärda är ett lågt globalt värde.  

    Nedan redovisas resultaten från de tre POMS-tillfällena vilka visar att medelvärden för 

tension/spänning, depression/nedstämdhet och anger/ilska tenderar att minska för varje 

tillfälle, vilket är positivt. Positivt är även att vigour/kraft tenderar att öka medan 

fatigue/tröttheten och confusion/förvirring håller sig relativt stabila genom de tre veckorna (se 

tabell 3). 

 

 

        

 Tension Depression Anger Vigour Fatigue Confusion Global 

POMS 1 12,4 12,4 13,1 16,2 10,8 8,4 140,6 
r (4-22) (1-41) (5-26) (2-30) (3-26) (2-18) (96-204) 
SD 5,5 10,3 7,4 6 5,5 4,3 30,4 
        

POMS 2 11,8 12,1 12,8 16,4 10,2 8,6 139,2 
r (1-26) (0-45) (3-29) (4-25) (1-23) (1-16) (83-212) 
SD 6,2 11,8 8,4 5,6 5,6 4,4 33,8 
        

POMS 3 10,3 9,9 10,3 16,6 10,8 8,7 133,8 
r (0-25) (0-41) (2-22) (7-33) (3-21) (2-18) (84-206) 
SD 4,9 8,6 5,5 6,5 5 4,1 25,9 

        
 

 

Det globala värdet ger en god bild av helheten och visade i tabellen att sinnesstämningen i 

genomsnitt tenderar bli bättre för varje tillfälle.  

    Då de tre tillfällena slås samman och varje dansares resultat redovisas i diagramform 

uppvisade 40% (10 av 25) av dansarna en inverterad isbergsprofil. Resterande 60% (15 av 25) 

uppvisade en POMS-kurva i isbergsprofil med mindre variationer. Dessa variationer innebar 

höga värden gällande spänning, ilska och förvirring men samtidigt låga värden på de verkligt 

oönskade tillstånden nedstämdhet och trötthet, i kombination med en relativt hög kraft.  

Tabell 3. Medelvärden från samtliga tre POMS-tillfällen. 
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3.2 Kvalitativ data 

Genom att använda metoderna enkät, träningsdagbok och POMS är det möjligt att skapa sig 

en bild av den fysiska och mentala belastning dansarna utsätts för. Men varför ser det ut som 

det gör? Genom att genomföra två intervjuer erhölls  nyanser och ord på siffrorna vilket 

underlättar tolkning av tidigare erhållna resultat. Utgångspunkten har varit att hitta likheter 

och skillnader mellan de båda respondenterna.  

 

Dansare 1 (D1): Hade 0-1 träningsfria veckor sammanlagt under föregående år. Anger 

november-december som den mest fysiskt påfrestande perioden under samma år. Hon blev 

under året inte akut skadad men har haft återkommande problem med rygg och knän. Hennes 

menstruation har inte uteblivit under året men hon minskade 3-5kg i vikt. Hon jobbar extra 

vid sidan av studierna men är inte beroende av jobbet för att finansiera utbildningen.  

       Den fysiska belastning som hon utsätts för är, enligt träningsdagboken för de två 

veckorna, den största av de dansare som deltagit i studien. Även den mentala påfrestningen är, 

enligt hennes POMS-värde, den största av de studerade dansarna och hon uppvisar en 

inverterad isbergsprofil. Hennes sömnvanor var betydligt sämre än genomsnittets (se bilaga 

10, testperson nr.16).  

 

Dansare 2 (D2): Hade 4-5 träningsfria veckor sammanlagt och 2-3 veckor träningsfria veckor 

i följd under föregående år. Anger januari-mars som den mest fysiskt påfrestande perioden 

under samma år. Hon blev under året akut skadad i en vad men har inte haft några 

återkommande problem. Hennes menstruation uteblev en gång under föregående år och hon 

minskade 3-5kg i vikt. Hon jobbar extra vid sidan av studierna men är inte beroende av jobbet 

för att finansiera utbildningen.  

       Den fysiska belastning som hon utsätts för är, enligt träningsdagboken för de två 

veckorna, något högre än medel jämfört med de dansare som deltagit i studien. Den mentala 

påfrestningen är, enligt hennes POMS-värde, en av de lägsta av de studerade dansarna och 

hon uppvisar en isbergsprofil. Hennes sömnvanor var betydligt bättre än genomsnittets (se 

bilaga 10, testperson nr.12).  

3.2.1 Fysisk belastning 

Träningen under skoldagarna kan inte direkt påverkas av dansarna själva, vad de däremot styr 

helt över är den lediga tiden. Enkätundersökningen visar att det tränas flitigt även under lov. 

Men vad? De båda respondenterna nämner styrketräning och dansklasser. D1 styrketränar 
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även under terminen, D2 menar att hon tänkt styrketräna även under termin men säger: ”jag 

blev så trött.. Jag hade ingen ork […] jag hade inte krafter till det”. Så de styrketränar, men 

hur mycket dansar de under det elva veckor långa sommarlovet? ”..tar så mycket klasser jag 

har råd till. Det brukar bli tre, fyra veckor.. ibland fem” menar D2, D1 dansar under i stort sett 

samtliga veckor.  

    På frågan vilka rekommendationer skolan ger för träning under lov svarar de att naprapaten 

och ”de” (Balettakademien förf.anm.) säger att man bör vila två eller tre veckor i sträck, ”men 

inte så där att lärarna säger det”. D1 menar att ”de” tycker sommaren är för lång för att ”bara 

vila” men ingen av dem säger sig ha fått några konkreta tips på hur träningen bör gå till. Så 

varför vilar respondenterna inte mer än vad de gör? De båda upplever att de ”tappar väldigt 

mycket”. D1 uttrycker det så här: 

 
”Man känner väldigt fort att man kommer ur formen. […] Styrkan försvinner väldigt 

snabbt. Styrkan i baletten, man känner hur man håller benen eller liksom balans.. piruetter.. 

vad som helst. Man känner direkt liksom att kontrollen har försvunnit. Inte försvunnit, men 

blivit sämre. Jag vet inte, man känner det bara i sin kropp. Man kan ju springa och så.. hålla 

sin kondition men jag tycker att man måste dansa. Vi är dansare liksom.” 

 

Eftersom dansarnas utbildning saknar periodisering och det därför inte finns en självklar 

period för tungt arbete finns ingen tid på året som direkt kan pekas ut som fysiskt mest 

påfrestande. De båda dansarna förklarar den höga fysiska belastningen i slutet av hösten med 

de föreställningar som hålls i terminens slutskede. De menar också att ”det är så himla långt 

till allt” och de båda talar om ”tunga” och ”mörka” månader i slutet av höstterminen. D2 

nämner även mars-april som en fysiskt tung period och menar att det beror på den 

”fokuserade” och ”intensiva” träning som bedrivs och att det då är dags för repetition inför 

slutföreställningarna.  

    Att man som dansare ofta känner att man alltid kan träna mer och därmed bli bättre är 

något som bekräftas under de genomförda intervjuerna. Men på den direkta frågan om man 

blir bättre ju mer man tränar menar D1 att det nog faktiskt är tvärtom och säger att ”man blir 

så slut att man till slut inte orkar någonting”. Hon menar också att det är svårt att känna av när 

det blir för mycket och ”vissa gånger när man är jättetrött så går det ändå bra och andra 

gånger inte. Det är svårt att säga att det är det här passet som är för mycket”. Om den totala 

fysiska belastningen säger D2 att ”det känns som vi mest sliter på kropparna. Så att det aldrig 

byggs upp någonting”.  
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De båda dansarna håller med om att det finns en jakt på störst antal träningstimmar i 

dansvärlden och att det snarare vore önskvärt att ”träna och sedan släppa det” för att få 

möjlighet att ”reflektera” och ”utvecklas”. D2 uttrycker det som att de ”bara tränar, konstant” 

och D1 talar om samma problematik då hon uttrycker att ”man tränar bara för att träna”. D1 

menar också att det är sällan hon kommer till en lektion och känner att ”det är härligt att 

dansa”. 

3.2.2 Mental belastning 

Intervjuer och enkäter har tidigare gett svar på när dansarna känner sig fysiskt tröttast under 

året men när är de som tröttast mentalt? Samtidigt? D2 menar att det sammanfaller med 

föreställningarna i slutet av både höst- och vårtermin, D1 säger att det sammanfaller men att 

hon ”är väldigt trött väldigt ofta” och fortsätter: ”Det är jättesvårt att säga när man är som 

mest trött.. För det är man nästan hela tiden”. Piggast mentalt menar de båda respondenterna 

att de är efter sommaren.  

    D2 menar att det svåraste är att ”det krävs en sådan närvaro hela tiden” och att ”ha energi 

hela tiden.” På följdfrågan om man orkar ha en sådan närvaro och energi svarar hon att det 

gör man inte. Hon menar att det går i veckor: ”En vecka kan man vara helt.. ha hur mycket 

energi som helst och nästa vecka så bara dalar det”. Hon tror dock på en förbättring eftersom 

det under hennes första år på utbildningen ”gick från dag till dag” och hoppas nu på att det 

”jämnar ut sig ännu mer”.   

    Det som skiljer dansaren från en idrottare kan sägas vara det konstnärliga och med det 

konstnärliga kommer också en sårbarhet. D1 sätter ord på problematiken: ”man ska vara så 

himla stark och inte bry sig och inte ta det personligt”, men menar att det är omöjligt att inte 

ta det personligt eftersom ”det ÄR personligt. Der är ju MIN dans”. Hon jämför dansen med 

idrotten och menar att det är svårt att inte kunna mäta sin framgång i centimeter eller sekunder 

utan att ”alla tycker så himla mycket […] det handlar om åsikter hela tiden”. Hon menar 

också att det är lätt att koppla det dansspecifika självförtroendet till den djupare självkänslan 

och framhåller vikten av uppmuntran: ”får man det aldrig så.. det är lätt att tappa hela sitt 

människovärde […] Jag är dålig för att min dans var dålig”.   

    De båda intervjuerna vittnar om en ensamhet och om en ovilja att vara ”sin egen tränare”, 

att det finns en önskan att bli styrd i rätt riktning: 

 
”Ja! Jag tror det skulle vara skönt. Att någon bara sa till.. ”Nej, idag ska du inte göra 

någonting..” […] Alla säger att man känner när man gått över gränsen, men jag känner inte 
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det. Jag tror inte det. Man kan alltid töja den lite grann.. ”jag pallade ju det där så varför 

skulle jag inte orka det här..””. 

3.2.3 Sammanfattning kvalitativa resultat 

Fysisk belastning: 

• Dansarna tränar främst styrketräning och dans under sommarlov 

• ”De” och naprapaten rekommenderar två-tre veckor vila under sommaren 

• Att dansarna inte vilar mer än de gör beror på att de ”känner att de tappar väldigt 

mycket”.  

• Hög fysisk belastning i november-december beror dels på den intensiv träning inför 

föreställningar men den mörka årstiden spelar också en stor roll 

• Mars-april och slutet av vårterminen är tung efter som träningen är fokuserad på 

slutföreställningarna  

• Dansträning innebär ofta en jakt på störst antal träningstimmar och saknar tid för 

reflektion och känsla av utveckling vilket gör att det ofta inte känns ”härligt att dansa” 

• Dansarna känner en press att träna trots att de känner att de ”mest sliter på kropparna” 

 

Mental belastning 

• Högst mental belastning i samband med föreställningarna och framförallt i slutet av 

höstterminen under mörk årstid och hög fysisk belastning 

• Mentalt piggast är dansarna efter sommaren 

• Dansarna tycker det är svårt att vara fokuserad under all träning och menar att det går i 

perioder av varierande längd 

• Svårt att skilja på dansen och personen. ”Det ÄR personligt. Det är ju MIN dans” 

• Problematiskt att resultat inte går att mäta utan handlar om en bedömning ”Det 

handlar om åsikter hela tiden” 

• Önskan att bli styrda i rätt riktning, att slippa vara ”sin egen tränare” 

3.3 Korrelation 

För att se sambandet mellan den fysiska och mentala belastningen har resultaten från 

träningsdagböcker och POMS-blanketter lagts in i ett koordinatsystem. Resultatet visar på 

nollkorrelation i alla tre figurer vilket innebär att variablerna inte kan sägas ha ett samband.  
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Figur 4. Korrelation, fysisk belastning och sinnesstämning. X-axel = fysisk 
belastning, Y-axel = POMS-resultat.  

Figur 5. Korrelation, sinnesstämning och sömn. X-axel = POMS-resultat, Y-axel = 
sömn.  

Figur 6. Korrelation, fysisk belastning och sömn. X-axel = fysisk belastning, Y-axel 
= sömn.  
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För att se samband på mellan individens fysiska och mentala belastning samt kroppsliga 

symtom på överträningssyndrom har dessa sammanfattats i bilaga 10. De dansare som endast 

deltagit i enkätundersökningen är inte representerade i denna resultatredovisning. 

    Tabellen, där oönskade resultat ur ett överträningsperspektiv har mörkare färg, avslöjar att 

alla dansare som deltagit i studien visar beteende/vanor som ur ett överträningsperspektiv 

måste ses som negativt. Samtliga har minst en ”mörkgrå ruta” vilket tyder på antingen hög 

fysisk eller mental belastning eller problem med skador, utebliven menstruation eller 

viktinstabilitet.  

    Dansare nr.7 i tabellen uppvisar exempelvis en oroande hög fysisk belastning sett till de två 

veckorna och till det faktum att hon har få lediga veckor i följd samt drabbats av akut skada 

och har problem med återkommande smärta. Dansare nr.16 har de högsta värdena, få 

träningsfria veckor under föregående år, problem med återkommande smärta och 

viktinstabilitet. Dansare nr.4 uppvisar en av de mer balanserade profilerna bortsett från 

viktinstabilitet och dansare nr.1 har ett mycket högt POMS-värde och problem med skador 

men en av de lägsta fysiska belastningarna (se bilaga 10).  
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4. Sammanfattande diskussion 
Syftet med studien var att studera balansen mellan träningsbelastning och återhämtning hos 

dansare under yrkesutbildning på Balettakademien i Stockholm. För sammanfattning av 

studiens resultat hänvisas till respektive rubrik i kapitel tre.  

4.1 Fysisk belastning 

Den kanske mest intressanta upptäckten som gjorts är de stora skillnader som finns mellan 

dansarna avseende fysisk belastning. Detta framgår tydligast i den redovisning som gjorts 

med hjälp av globala mått, då de största skillnaderna inte enbart finns i duration och frekvens, 

utan då dessa vägs samman med intensiteten dansarna upplevt. Skillnaderna i skattad 

ansträngning kan bero på flera orsaker, troligast är dock ovana att använda skattningsskalor 

hos testpersonerna, men också att dansarnas insatser och faktiska ansträngning på 

träningspasset är mycket varierande.  

    Då veckorna, enligt schemat, ser likadana ut under hela läsåret för respektive årskurs samt 

att information från enkäter och intervjuer talat om året i sin helhet finns möjlighet att sätta 

veckorna i ett större sammanhang. Enligt enkäter, och med bekräftelse och fördjupad kunskap 

i och med intervjuer, är den fysiskt mest påfrestande perioden under året november-december. 

De två veckor studien ägt rum, 6-19 mars, hör till alternativet januari-mars vilket av 15% (4 

av 27) anses vara den tyngsta perioden. Två av dessa fyra dansare är dock dansare ur årskurs 

ett vilket innebär att de den aktuella perioden ännu inte påbörjat sin utbildning. Även de två 

personer som angivit juni-augusti som den tyngsta perioden, alltså ”sommarlovet”, går i 

årskurs ett.  Möjligt är att denna höga belastning för dansarna i årskurs ett beror på 

antagningsprov och hård träning inför dessa.  

     Att sätta de två studerade veckorna i förhållande till årets övriga är alltså komplicerat och 

möjligen kan det vara något missvisande. Det är dock troligt att en studie gjord under 

föregående hösttermin, särskilt i slutet av den, skulle visat högre fysisk belastning. 

    Antalet träningsfria veckor under året var även dessa mycket varierande, både då 

jämförelse görs mellan det sammanlagda antalet och antalet träningsfria veckor i följd. Det är 

stor skillnad på att ha sammanlagt 8-9 träningsfria veckor under ett år på att inte ha någon 

med hänsyn till den totala belastningen. Av den översiktliga sammanfattningen att döma är 

det inte de som uppvisat högst fysisk belastning som väger upp detta med ett större antal 

träningsfria veckor utan tvärtom. De som ser ut att behöva vilan mest tenderar att vila minst.  

En grundligare jämförelse krävs dock för att avgöra om så är fallet (se bilaga 19).  
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En jämförelse med den brittiska studie som visar på vikten av ett sommaruppehåll för de hårt 

belastade professionella dansare som deltog i studien, tyder på en otillräcklig vila hos BAs 

dansare med hänvisning till det förmodade syftet att bli bättre dansare.58  

    Den träning som sker på schemalagd tid är föga varierande, vilket enligt Kenttä och 

Hassmén inte är optimalt ur ett överträningsperspektiv.59 Resultaten visar dock att många av 

dansarna söker sig till andra former av träning och till andra typer av dansklasser (framför allt 

andra dansgenrer) än de som hålls på BA. Vad valen av kompletterande träning grundar sig på 

är svårt att avgöra. För att hålla motivationen uppe eller kanske för att den fysiska, tekniska 

eller konstnärliga delen av träningen inte är tillfredställande på utbildningen. Att en stor andel 

av dansarna söker sig till andra former av träning talar dock för att de inser vikten av 

kompletterande träningsformer, till skillnad från vad Koutedakis & Jamurtas menar är fallet i 

delar av dansvärlden. Att denna typ träning ännu inte förekommer på utbildningen kan dock 

tyda på att institutionen känner rädsla för att påverka det konstnärliga eller de estetiska 

kraven.60  

4.2 Kroppsliga symtom 

Likt tidigare studier som behandlar dansare och deras skador, då oftast förslitningsskador, 

visar denna att framför allt återkommande problem är vanliga. Visserligen grundar sig 

informationen i denna studie endast på två enkätfrågor (se bilaga 2) men skadeförekomsten är 

hög och dansare på BA har tidigare visat tendens att bagatellisera skador.61 Den stora andelen 

skadade dansare är ett allvarligt tecken som kan tyda på för höga fysiska och mentala 

stressorer.62  

    Då bearbetning av kostbokföringen blev för omfattande har studien endast enkäter att luta 

sig tillbaka på i frågan om otillräckligt kaloriintag och ätstörningar. Att en stor andel av 

dansarna har en instabil kroppsvikt framgick av studien. Om viktförändringen varit en ökning 

eller minskning är mindre intressant då en ätstörning inte nödvändigtvis innebär en 

viktnedgång utan kan anta olika former som exempelvis självsvält (anorexia nervosa) men 

även genom hetsätning (bulimia nervosa och Binge Eating Disorder63).  

                                                 
58 Koutedakis, Myszkewycz, Soulas, Papapostolou, Sullivan & Sharp, p. 379.  
59 Kenttä & Hassmén, 1999, s. 11-16.  
60 Koutedakis & Jamurtas, p. 651.  
61 Askling, Lund, Saartok & Thorstensson, p. 230.  
62 Weinberg & Gould, p. 469.  
63 BED är liksom bulimi en hetsätningsstörning men med skillnaden att den drabbade inte kompenserar 
hetsätningen med kräkningar, extrem diet, laxermedel eller dyl.  
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Det är också av betydelse att många av dansarna är väldigt smala och en viktförändring på 3-

5kg är för många av dem en stor förändring. På en liten kropp kan även en skillnad på 2kg 

vara stor, men då enkätens syfte var att få en översiktlig bild av viktstabilitetsläget gjordes 

endast denna grova indelning. 

    Ytterligare ett tecken på ätstörningar, otillräckligt kaloriintag och överdriven 

träningsbelastning är att 26% av de kvinnliga dansarna i enkäten angav att deras menstruation 

uteblivit. Frågan är känslig och det finns en stor risk att ännu fler av dansarna drabbats av 

amenorrea men att de inte kände sig bekväma att anförtro någon med denna känsliga 

information. Detsamma gäller enkätfrågan om diet i viktminskningssyfte, vilket är en av de 

frågor som inte redovisas då frågan i mycket stor utsträckning var föremål för internt bortfall.   

    Resultatet tyder dock på att BAs dansare inte är ett undantag utan att, precis som studier 

tidigare visat, i hög grad tenderar vara utsatta för ätstörningar.64 Även en ”omedveten 

ätstörning” där otillräckligt kaloriintag i kombination med hög fysisk belastning kan vara en 

av orsakerna,65 troligen förekommer de båda.  

    Ett tecken på negativ överträning som tidigare angetts är dåliga sömnvanor66 och stora 

skillnader mellan individer kan skönjas även här. Sömnen är förvisso högst individuell och 

alla behöver inte lika mycket sömn men vad som här kan urskiljas är en liten skillnad i 

sömnvanor mellan arbetsvecka och helg.       

4.3 Mentala symtom 

Hela 40% av dansarna uppvisar en inverterad ispergsprofil vilket, enligt Morgan m.fl., är ett 

tecken på överträningssyndrom.67 Resterande 60% uppvisade inte en inverterad ispergsprofil 

men sinnesstämningstörning var ändå förekommande hos flera av dessa även om det inte 

gällde de högt oönskade sinnesstämningarna nedstämdhet och trötthet.  

    Vid en jämförelse med Kenttä och Hassméns studie på landets riksidrottsgymnasium68 ses 

tendenser till ett högre globalt värde hos BAs elever. Spridningen är större hos Kenttä och 

Hassméns gymnasieelever, vilket skulle kunna bero på att antalet tillfrågade är större men 

även på att träningen troligen bedrivs på annat sätt. Dansarnas resultat är visserligen 

varierande men håller mindre spridning, dock uppvisar de som sagt ett högre genomsnittligt 

globalt värde. 

                                                 
64 Janout & Janoutova, p. 189; Hirschberg & Hagenfeldt, s. 5765.  
65 De Souza & Williams, p. 38; Hirschberg & Hagenfeldt, s. 5765.   
66 Kenttä, 1996, s. 32.  
67 Morgan, Brown, Raglin, O’Connor & Ellickson, p. 107.  
68 Kenttä & Hassmén, 1999.   
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Förutom POMS använde sig Kenttä och Hassmén av en rad metoder för att studera 

överträningssyndrom och utbrändhet hos eleverna. Sammantaget visar studien att 51% någon 

gång upplevt överträningssyndrom vilket skulle kunna ställas mot denna studies POMS-

resultat som visade högre grad av sinnesstämningsstörning hos dansarna än hos RIG-eleverna.      

    De båda intervjuerna vittnar om stor press på att träna även då dansaren inte känner sig 

fysiskt eller psykiskt redo för att dansa på grund av för lite tid för återhämtning både för 

kropp och själ. Då konstformen innebär ett personligt utelämnande kan en mentalt påfrestad 

dansare troligen inte hantera korrigeringar, direkt kritik eller ens beröm på önskvärt sätt. 

Respondenterna berättar om hur det är lätt att identifiera sig med dansen vilket Kenttä och 

Hassmén benämner en smal idrottsidentitet och en bidragande faktor till överträningssyndrom 

och utbrändhet.69      

4.4 Förslag till förbättring av utbildningen 

Med utgångspunkt i resultat från föreliggande studie och några av de orsaker Kenttä och 

Hassmén benämner vara bidragande till överträningssyndrom och utbrändhet (dålig 

träningsplanering (ex. allt för snabb ökning av träningsbelastning och/eller för lite inplanerad 

vila), bristande kunskap om överträning, bristande förmåga eller slarv med återhämtning, 

mycket tävlingar, ensidig och monoton träning och icke träningsrelaterad psykosocial stress) 

presenteras härmed förslag på åtgärder för att förebygga överträningssyndrom och utbrändhet 

på BAs yrkesutbildning.70  

 

Två tydliga, problematiska mönster kan skönjas i de resultat som vunnits ur studien:  

1) Stora skillnader i fysisk och mental belastning mellan dansarna, troligen delvis 

till följd av och träning utan översyn - att dansaren måste vara ”sin egen 

tränare” - vilket får till följd att träningen blir vad dansaren själv gör den till. 

Även varierande träningsbakgrund bör vara en av orsakerna.71 

2) Nästintill identiska veckodagar belastningsmässigt för den enskilde. Enligt 

enkätresultat, intervjuer och det schema dansarna följer ser träningen likadan 

ut även under årets övriga veckor.  

 

                                                 
69 Ibid., s. 11-16. 
70 Ibid., s. 11-16. 
71 Se bilaga 7 – enkätsvarsredovisning. 
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Förmodligen är ovanstående två av huvudanledningarna till att en stor del av dansarna 

uppvisar symtom på överträningssyndrom.  

För att råda bot på problem nummer ett skulle en lösning kunna vara tydliga regler/riktlinjer 

från BAs ledning, väl motiverade och grundade på fakta. Exempelvis skulle det kunna gälla 

lämpligt antal träningsfria veckor under lov för att återhämtningen ska vara tillräcklig. Dessa 

skulle kunna kompletteras med uppbyggnadsprogram under sommaren inför höstterminen. 

    Om dansarna själva skulle ha större kunskap i ämnet träningslära skulle formen för den 

egna träningen förhoppningsvis kunna se annorlunda ut. Detta förutsätter dock att dansarna 

får den träning de behöver under skoltid vilket kräver god kunskap i ämnet även hos lärare 

och BAs ledning och en god träningsplanering samt tydlig motivering. En förutsättning är att 

dansarna vet varför. Om dansarna fick lära sig om återhämtningsprocessen och om dess vikt 

för prestationsförbättring kanske de inte skulle behöva känna att de ”tappar väldigt mycket” 

under dansledigheten. 

    Genom att använda sig av exempelvis frågeformuläret POMS skulle redan tidiga symtom 

på otillräcklig återhämtning upptäckas och ett samtal med dansaren kunna tas redan i tidigt 

skede. Därigenom skulle fysisk och mental obalans kunna förhindras och därmed dansaren 

från överträningssyndrom.  

    Stora individuella skillnader är sannolikt följd av varierande träningsbakgrund och 

förkunskap, de dansare som redan gått ett år på BAs yrkesförberedande linje har troligen ett 

psykosocialt försprång då de haft möjlighet att bli bekanta med miljö och människor på 

skolan. Möjligen har de även godare fysiska förutsättningar för denna specifika utbildning. 

Följaktligen bör individuella anpassningar göras för att undvika glapp mellan dansarna vilket 

kan bidra till olika belastning då de följer samma träningsprogram.  

    Ovan nämnda åtgärder bör beaktas men framför allt behövs en planering och periodisering 

av dansarens träning. Åtskilliga studier har visat på vikten av en träningsplanering som 

innebär både lätta, mellan och hårda perioder för att nå önskvärd effekt av träningen vilket 

inte inkluderar överträningssyndrom och utbrändhet.72 Periodisering där träningen delas in i 

exempelvis tyngre och lättare veckor skulle ge möjlighet till återhämtning, ”reflektion” och 

”utveckling” vilket de båda intervjuade dansarna efterlyste.  

    Förslagsvis skulle träningen under de mentalt tunga, mörka månaderna vara något lättare 

vilket skulle kunna uppnås genom ett annat upplägg av läsåret i ett större antal terminer där 

tid företrädelsevis skulle tas från det elva veckor långa sommaruppehållet.  

                                                 
72 Fry, Morton & Keast, p. 241; Rhea & Alderman, p. 413.  
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Om träningen skulle effektiviseras genom, i vissa fall, särhållande av teknisk, fysisk och 

konstnärlig träning, skulle passen inte behöva se likadan ut och möjlighet skulle dessutom 

finnas att fokusera på respektive förmåga. Att tänka ”utanför lådan” kan vara svårt när 

träningen, i enlighet med kultur och tradition, länge bestått av dansklasser där träning av 

samtliga förmågor försökts vävas samman. Kanske skulle man kunna söka inspiration i 

idrottens värld där det inte är ovanligt att använda sig av andra idrotter med syfte att bli så bra 

som möjligt i sin egen gren.  

    Fysisk och mental belastning tenderar att öka då BAs föreställningar äger rum. Det är dock 

omöjligt att avgöra hur stor belastningen varit om dansarna fortsatt terminsträningen som 

vanligt, kanske hade den varit högre. Kenttä och Hassmén talar dock om, visserligen hämtat 

från idrottens värld, risken med för många tävlingar vilket eventuellt skulle kunna appliceras 

på dansen genom att se föreställningarna som dansarens tävlingar.73 Förutsatt att 

föreställningarna bidrar till den höga belastningen kan det vara av intresse att diskutera 

upplägget på dem. Att visa upp sig och sin dans är en del av konstformen men kan det vara så 

att föreställningarna försvårar eller till och med omöjliggör en träningsplanering där syftet är 

maximal prestationsförbättring?  

    BAs utbildning tar grenspecificiteten till sin spets i försöket att göra den så väl anpassad för 

den krävande arbetsmarknaden som möjligt,74 så väl genom den dagliga träningen som med 

elevföreställningar. BA vill ge sina dansare personlig utveckling och styrka.75 Kanske är det 

så att dansaren växer efter att ha klarat av tre tuffa år och därmed stärks som person och 

dansare. Kanske är det tvärtom. Kanske förekommer de båda ytterligheterna. Troligen. Men 

kanske kan oddsen för personlig utveckling och styrka förbättras. Förmodligen.  

4.5 Slutsats 

Av de dansare från Balettakademien som deltagit i studien visar en stor andel, 

uppskattningsvis cirka 40% med utgångspunkt i POMS-, tendens till överträningssyndrom. 

Dansarna uppvisar både mentala och kroppsliga symtom på överträning tillresultat följd av 

hög fysisk och mental belastning. För att förebygga detta bör Balettakademien ha tydliga, väl 

motiverade riktlinjer för vila, utbilda personal och elever i ämnet träningslära, periodisera och 

effektivisera träningen samt ge utrymme för individuell anpassning. Monitoring med hjälp av 

instrumentet Profile of Mood States rekommenderas.  

                                                 
73 Kenttä & Hassmén, 1999, s. 11-16.  
74 Folkuniversitetet, Vill du jobba med dans? Sök till Balettakademiens treåriga utbildning, 2006-05-25 
<http://www.folkuniversitetet.se/templates/Page.aspx?id=3865> (2005-04-10). 
75 Ibid.  
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4.6 Svagheter i studien 

Förutom de problem med reliabilitet och validitet som nämnts i det metodologiska kapitlet 

finns mer övergripande problem med studien. Exempelvis har inte den avgörande skillnaden 

mellan överträningssyndrom och utbrändhet – bibehållen motivation – studerats. Inte heller 

dansarens livssituation har tagits hänsyn till vilket i högsta grad är av stort intresse för att 

belysa eventuell social stress. Inte heller faktorerna ”känsla av sammanhang”, 

”idrottsidentitet”, perfektionism, psykosocial stress eller ”bassjälvkänsla” har studerats vilka 

alla är av stort intresse då förekomsten av överträningssyndrom och utbrändhet ska studeras.76  

    Dansen i dess konstnärliga prakt innebär problem att bedöma prestationsförsämring/-

förbättring vilket får till följd att det enda kriteriet för diagnos av överträningssyndrom som 

forskningsvärlden kan samsas kring77 (långvarig försämring av prestation) är svårfunnet. 

Bristen på kriterier för att avgöra om överträningssyndrom eller utbrändhet förekommer 

innebär en svårighet för studien och följden blir att resultatet endast kan visa tendenser.  

    Det finns också en svaghet i att den som inte har en idrott att relatera dansarnas fysiska 

belastning till kan få svårt att sätta siffrorna i ett sammanhang vilket självfallet försvårar 

förståelsen för resultaten. Det är ett dilemma att dansarnas totala fysiska belastning är 

problematisk att ställa i förhållande till annan grupps då det kräver att referensgruppen 

studerats på samma sätt. Önskvärt hade varit en referens inom en idrott där träningsformen är 

relativt välstuderad vilket hade möjliggjort spännande jämförelser. 

 

4.7 Fortsatt forskning 

De två studerade veckorna skiljer sig något men inte mycket från varandra avseende fysisk 

belastning men hur ser årets andra veckor ut? Ett försök har gjorts att sätta veckorna i ett 

större sammanhang men den verkliga belastningen kan omöjligt avgöras på det viset, att följa 

dansarna under ett helt läsår skulle ge en mer sanningsenlig bild av träningsåret. 

    Att engagera samtliga dansare från utbildningen vore naturligtvis önskvärt. Därigenom 

skulle jämförelser mellan årskurser göras vilket eventuellt skulle kunna avslöja intressanta 

skillnader - och likheter. Ännu en intressant jämförelse vore att jämföra de manliga och 

kvinnliga dansarna. Tidigare forskning visar att förekomsten av överträningssyndrom är jämnt 

fördelad mellan könen,78 denna studie visar dock tendens till en betydligt högre förekomst hos 

                                                 
76 Kenttä & Hassmén, 1999, s. 11-16.  
77 H. Kuipers & H.A. Keizer, p. 79; Morgan, Brown, Raglin, O’Connor & Ellickson, p. 107. 
78 Morgan, Brown, Raglin, O’Connor & Ellickson, p. 107.  
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det kvinnliga. Då endast ett fåtal män medverkar är det omöjligt att dra någon slutsats men då 

den manlige dansaren inte har samma konkurrens vid antagning, eller vid jobbsökande i 

framtiden, är det tänkbart att den mentala pressen på honom är mindre än på den kvinnliga 

vilket skulle kunna vara en bidragande faktor.  

    Genom att genomföra fler kvalitativa djupintervjuer med dansare, lärare och skolans 

ledning skulle kanske många frågor, som i och med denna studie väckts, kunna besvaras. 

Orsakerna till de stora skillnaderna mellan dansarna kanske skulle avslöjas tillsammans med 

anledningarna till att många dansarna söker sig till träning utanför utbildningen.  

    Även information om de dansare som avklarat den treåriga utbildningen vore intressant att 

studera, samt att följa de dansare som deltagit i den aktuella studien. Vad hände sen? Vilka 

slutade och vilka fortsatte? Varför?  
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