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ABSTRACT  

Titel: Leva på Dancehall – En intervjustudie om attityder kring professionalisering, 
autenticitet och kulturell appropriation inom dancehall dans. 

Författare: Emma Ericsson Termin och år: VT 2017 Institution: Institutionen för 
idrottsvetenskap Handledare: Tobias Stark Examinator: Bo Carlsson Nyckelord: 
Professionalisering, globalisering, autenticitet, kulturell appropriering, dancehall, dans  

SAMMANFATTNING: Through interviews with three individuals involved in the 

dancehallculture, this thesis explores attitudes in professionalizing dancehall dancing. 

Professionalization, authenticity and cultural appropriation are key theoretical perspectives. 

Professionalization is profitable for Jamaican dancers and a way to make a living, however, 

having economic motives as the creative source when producing new steps may in the long 

run be harmful to the nature of the dance. Globalization tend to fragment and kill diversity 

within the cultural expression and commercial interests might result in a change within the 

structure of the dance, to make it look better on camera and easier for the outsider to 

appreciate. The dance is a product of it’s cultural backround and more than just steps. The 

importance of the cultural context is crucial for practitioners outside of Jamaica to understand, 

to give a fair image of the dance and showing respect back to the origins. Having knowledge 

and giving credit back to Jamaica and to the dancehallculture is a way to avoid appropriation. 

 

TACK: Till Sylvester ”Syl” Gordon, som med sin oändliga vänlighet tog sig tid för svara på 

mina frågor och gav mig värdefull information och ovärderliga kunskaper om dancehall och 

om musikbranschen på Jamaica. Stort tack till Amalie Zaar som varit en guldgruva i form av 

hjälpsam vän, kollega och informatör med en fot i Skandinavien och en fot i Kingston. Tack 

till bloggaren och journalisten Hasan Ramic, som trots att vi aldrig setts i verkligheten 

svarade på mina mail och gav sig sitt unika perspektiv på dancehall i en globaliserad värld. 

Tillsammans bildade dessa tre den grund jag behövde för att kunna skriva den här uppsatsen. 

Slutligen tack till min handledare Tobias Stark, som med tålamod och insikt hjälpt mig 

igenom den svåra skrivprocessen och bidragit med såväl organisering som inspiration. 
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1. INLEDNING  

1.1 BAKGRUND   

Jag blev introducerad till dancehall år 2006, då jag var i London för att ta dansklasser på 

Pineapple Dance Studio. Vid denna tidpunkt visste jag inte dansens ursprung och på schemat 

kallades dansen för Ragga. Musiken som spelades påminde om reggae, men var mer fartfylld 

med elektroniska trummor. Dansens rörelser fokuserade mycket på rotationer i höft och torso, 

stegen hade låg tyngdpunkt med ett kontinuerligt gungande mot marken. Det var väldigt 

annorlunda ifrån de dansstilar som jag tidigare provat och gav en befriande känsla - jag föll 

direkt! 

Under kommande år ägnade jag mig åt att lära mig allt jag kunde om dancehall ifrån de källor 

som var tillgängliga. Det mesta av dansen såg jag till en början genom musikvideos - främst 

ifrån artisten Sean Paul som slog igenom i början av 2000-talet. Youtube hade precis börjat 

användas, men efter sociala medier slog igenom på riktigt började dansen spridas allt mer 

genom internet. Till en början hittade jag framförallt europeiska, ryska och amerikanska 

dansare som uppvisade en koreograferad version av dancehall – det var en cool, kaxig och 

uttrycksfull dans. 

Jag började undervisa på ”Studio Move it” i Växjö och lärde ut det jag själv fått lära mig ifrån 

dancehallworkshops i Frankrike och i Stockholm. Till en början var det mest min egen 

koreografi med dancehallinfluenser. Jag hade nu förstått att dansen inte hette Ragga som jag 

tidiga trodde, utan att detta var bara vad dansen kallades i Europa. Den verkliga benämningen 

på dansen var Dancehall och dansen var en gatudans som kom ifrån gamla Jamaicanska 

danstraditioner och var en hel kultur som emanerat ifrån sociala omständigheter och en 

problematisk bakgrundshistoria. Teknologi och sociala mediers snabba utveckling gjorde det 

möjligt för Jamaicanska dansare att sprida sin dans globalt och visa den ursprungliga 

versionen av dansen - vilken innebar en stor förändring inom dancehallutrymmet. Fokus 

flyttades från avancerad koreografi till den sociala och kulturella aspekten av dansen som 

bestod av namngivna steg och specifik teknik, men framförallt – en betydelse och mening 

bakom varje steg som utfördes.  

Detta påverkade min egen syn på dancehall. Jag började fokusera på att lära mig de rätta, 

grundläggande stegen och föra in den kulturella kontexten i min undervisning. Under en 
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period stannade jag upp med min undervisning för att lära mig mer; jag ville inte ge ut fel 

information till mina elever eller bidra till att ge dancehall en orättvis bild. Det var 

överväldigande att inse att dancehall inte ”bara” var en dans - det var en hel livsstil som 

levdes ut dagligen i Jamaicas fattiga ghettoområden. Stegen hade olika betydelser och 

känslor, vilka beroende på de omständigheter som låg bakom då steget skapats - alltifrån 

väder till politik. Jag hade också fått insikt i att olika steg hade olika skapare vilka också 

borde uppmärksammas i undervisningssammanhang. Detta blev början på en inre konflikt och 

mitt verkliga intresse av att fördjupa mig i dancehallkulturen - för att bli lite klokare och med 

hjälp av nya insikter och den nya kunskap som produceras, bättre kunna representera 

dancehall i en småstad i Sverige.  

 

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR   

Syftet med denna uppsats är undersöka hur utövare inom olika områden av dancehallkulturen, 

(ifrån Sverige, USA och Jamaica) upplever professionaliseringens inverkan på dancehall och 

specifikt på dansen, med särskilt avseende på frågor som rör autenticitet och kulturell 

appropriering. De mer specifika frågeställningarna är: 

 

• Hur upplever informanterna professionaliseringens möjligheter och konsekvenser för 

dansen och för involverade i dancehallutrymmet? 

• Hur viktig är autenticitet och kulturell bakgrund för dansen? 

• Hur ser man på kulturell appropriation vid arbete med Dancehall? 

 

 

1.3 AVGRÄNSNINGAR   

Dancehall är akademiskt ett anmärkningsvärt välbeforskat ämne som har både kritiserats och 

försvarats. Under 90-talet blev musikgenren associerad med ett explosivt och skandalöst, 

sexigt mode som kännetecknade en bekymmerslös och vågad livsstil, exempelvis i form av 

män som visar underkläderna och kvinnor i tighta hot pants (Watson, 2011). Lyriken började 

få mer inslag av vapen, våld och droger samtidigt som brottsstatistiken ökade. Denna nya 

livsstil innebar ett nytt kulturellt levnadssätt och sedan dess fortsatte dancehall att utvecklas 

och ständigt tänja på gränserna till ytterligheter genom att skildra framförallt sex, homofobi 



	 6	

och vapen. Dessa tre populära teman fick musiken att blomstra och stöttades särskilt av den 

yngre befolkningen av underklassen, samtidigt som den förkastades av både lokala och 

utländska kritiker som menar att dancehall har omfattande social och ideologisk potential att 

negativt inverka på det Jamaicanska samhället i stort. Genren har beskrivits som ’en 

degenererad och vulgär parodi på musik och kultur’(Watson, 2011). Cooper (1994) menar att 

dem som kritiserar oftast inte är tillräckligt insatta och därför misstolkar kulturen. 

Motargumentet är att det inte går att döma Dancehall utan att först vara införstådd med dess 

specifika kultur, symboler, koder och metaforer. Dancehall försvaras också av 

reggaeföreläsaren Hope (2006), som beskriver dancehall som en reflektion av den levda 

verklighet som de fattiga innerstadsinvånarna befinner i, och att kulturen i sina finaste, 

revolutionära stunder, drar ifrån omgivningen och kopierar de spänningar och motsättningar 

som skapats av de patriarker och strukturer som finns i omlopp på Jamaica. Könspolitiska 

uppdelningar inom Dancehall och kvinnors roll i dancehallutrymmet är ett annat omdiskuterat 

ämne. 

Det finns många aspekter av dancehall som kan studeras. Det är därför lätt att hamna på 

sidospår och dras in i nya områden som jag stöter på i min forskningsprocess. För att undvika 

spretighet i arbetet har jag avgränsat det till att teoretiskt fokusera på dansens roll i 

dancehallkulturen och dess historiska bakgrund, samt de sociala och kulturella faktorer som 

har format dansen. 

Empiriskt är det olika dancehallutövares perspektiv på den professionella utvecklingen av 

dancehalldans globalt och på Jamaica som undersöks och jämförs - och den syn de har på 

komplexa ämnen som kulturell appropriation och autenticitet.  

Då jag ska undersöka utövarnas upplevelser och reflektioner har jag valt att söka efter 

kvalitativ data, genom att utföra halvstrukturerade intervjuer - detta beskrivs utförligare i 

metod delen. Jag har valt informanter som verkar både lokalt på Jamaica och globalt, för att få 

fram rikare data ifrån både ”in- och utsidan”. 

Viktiga teoretiska utgångspunkter för uppsatsen är begrepp som professionalisering, 

autenticitet och kulturell appropriation. Jag inleder även den teoretiska delen med en kort 

begreppsdiskussion om kultur, eftersom det finns otaliga definitioner och perspektiv på dessa 

perspektiv, och globalisering, då det är viktigt att i uppsatsen förstå hur detta begrepp 

samverkar med professionaliseringsperspektivet på dans. 
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1.4 DISPOSITION 

I nästa avsnitt beskrivs den tidigare forskning som gjorts av dancehallkulturen. Därefter följer 

en genomgång av de för uppsatsen viktiga teoretiska begreppen professionalisering, 

autenticitet och kulturell appropriation. Detta utgör en jämförelsegrund till senare analys- och 

slutdiskussion.  

I avsnittet om metod och material presenteras och motiveras valet av intervju som metod 

innan en mer utförlig beskrivning ges av hur intervjuerna och insamling av material gått till. 

Avsnittet om etiska hänsynstaganden handlar i huvudsak om vilka åtgärder som tagits för att 

stärka studiens validitet (Gratton, Jones 2010). 

I resultatredovisningen presenteras först informanterna och sedan den information som jag 

fått fram i mina intervjuer.  

I slutdiskussionen sammanfattas resultaten och en återkoppling sker mellan uppsatsens syfte, 

teoretiska utgångspunkter och resultat. Mina slutsatser kring dancehalldansens 

professionalisering, autenticitet och problematiken med kulturell appropriering diskuteras. 

Här nämns också ett par uppslag till vidare forskning.  

 

2. TEORETISK BAKGRUND 

2.1 TIDIGARE FORSKNING 

Tidigare studier av dancehall har framför allt fokuserat på musikproduktion och tolkning av 

texter/ lyrik (Stanley-Niaah, 2006). Framförallt har dancehall studerats inom kulturella, 

sociologiska och antropologiska områden. Dansen inom dancehallkulturen är marginellt 

studerat, detta kan bero på att dansens roll i dancehall huvudsakligen utvecklats de senaste 10 

åren (Henriques, 2011). Ett återkommande tema inom tidigare forskning är fördjupningar av 

Jamaicas populärkultur som ur olika perspektiv undersöks för att finna förklaringar på 

dancehalls specifika uttryck och identitet. Författarna belyser bland annat historiska 

händelser, politiska- och sociala omständigheter, förhandlande- och skapande av identitet, 

köns- och klass strukturer, maskulinitet- och heterosexualitet och ett urbant samhälle som 

lever under ytterst marginaliserade förhållanden. Många av de studier som gjorts hittills 

ämnar ge en djupare förståelse för hur dancehallkulturen kontinuerligt sprider, skapar och 
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återskapar olika ideologier, meningar och betydelser. 

Carolyn Cooper är en författare och professor vid University of the West Indies, som har 

bidragit till att dancehall blivit ett akademiskt ämne och har en central roll i studier av 

Jamaicansk populärkultur. Hennes uppsats ”Slackness hiding from Culture: Erotic play in the 

dancehall” tolkas som en radikal konfrontation av Jamaicas medelklassvärderingar och har 

banat väg för vidare studier av dancehallkulturen. I boken ”Noises in the blood; Orality, 

Gender and the ‘Vulgar’ Body of Jamaican Popular Culture” (1995) granskar Cooper den 

Jamaicanska populärkulturens vokabulär, och de avfärdande diskurser som Jamaicas 

kontroversiella kultur blivit utsatt för. Cooper försvarar Dancehall ifrån vad hon anser som 

oförtjänt kritik och argumenterar emot karaktäriseringen av kulturen som omoralisk, grov och 

vulgär. Hon förespråkar starkt ett erkännande av denna samtida, folkliga kulturform som ett 

uttryck för motstånd emot marginalisering, rasism och sexism.  

Sonjah Stanley-Niaah har studerat dansens roll som en viktig del av dancehallkulturen och 

livet på Jamaica. I den explorativa studien ”A story of space and celebration” (2004) 

presenterar hon dancehall som ett kollektivt minne där några av Jamaicas viktigaste historier 

ligger inbäddade. Det är en studie av Jamaicas populära danskultur som huvudsakligen skapas 

och utövas i de fattigaste stadsdelarna i huvudstaden Kingston. För att bidra till en bredare 

definition av dancehall, bortom musiken, undersöker hon dancehall ifrån perspektiven rum, 

utrymme och kroppslig prestation. Hon kontextualiserar dancehall genom att ta upp den 

historiska bakgrunden och rötterna ifrån Jamaicansk reggae, till kulturens stegring mellan år 

1986 och 2002.  

Niaah argumenterar att Dancehall är en livsstil som befinner sig i spänningsfältet mellan 

Jamaicas över- och underklass. Fenomenets ökade associationer med våld, vulgaritet och 

moraliskt förfall, plus det faktum att dancehall i många Jamaicanska hem är förbjudet, ser hon 

som bevis på de konflikter och den motsägelsefullhet som detta kulturella utrymme omges av. 

Hon påpekar också att involvering i dancehall visat sig minska potentiellt våld och på så vis 

kan agera som ett instrument för positiv samhällsförändring. Hon beskriver dancehall som en 

hyllning till jaget - som både uppfyller och kreativt underhåller utrymmet det befinner sig i. 

Det exponerar samhälleliga sjukdomar och erbjuder möjliga botemedel. Dancehall är på 

samma gång en hyllning och en överlevnadsstrategi i en urban existens som är begränsad, 

begränsande och marginell - men central för Jamaicas lokala och nationella identitet. 

Dancehallidentiteten är motsägelsefull, rivaliserande och samtidigt helig.  
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I ”Making space: Kingston's Dancehall Culture and its philosophy of ‘boundarylessness” 

(2004) undersöker Niaah i en tvåårig observationsstudie vardagliga händelser inom dancehall 

och studerar speciellt de populära danseventen ”Passa Passa”. Syftet är att reda ut begreppet 

gränslöshet i dancehallkontexten. Niaah menar att det är av vikt att ha en holistisk syn på 

kulturen för att skapa alternativa metoder och studier koncentrerade på dansare och 

nyckelpersoner som verkar inom sin influenssfär. En slutsats som görs är att dessa dansevents 

är underrepresenterade i forskningssammanhang och att det är precis i dessa utrymmen som vi 

kan få viktig insyn och förståelse för hur de Jamaicanska medborgarna influerar, skapar och 

återskapar detta utrymme för hyllning, förnyelse och överträdelse av normer.  

Donna P. Hope är en forskare som stärker synen på Dancehall som en kulturell hemvist för 

skapandet och spridningen av symboler och ideologier som reflekterar och legitimerar dess 

anhängares levda verklighet. I studien ”Passa Passa: Interrogating Cultural Hybridities in 

Jamaican Dancehall” (2006) argumenterar hon för att Dancehall befinner sig i en pågående 

dialog, konfrontation och bestridande av strikta sociopolitiska, kön- och klasstyrda hierarkier 

på Jamaica. Hope menar att Dancehall är en kulturell hybriditet - en simultant brytande och 

sammanfogande, ambivalent rörelse som resulterar i nya och ofta inbillade utrymmen för 

kulturell och socialt engagemang. Passa Passa är scenen där den energiska kulturen och dess 

aktörer spelar ut sina roller. Gatudansen sammanfattar den explosiva kreativitet och 

paradoxala ambivalens som innefattas av dancehallkulturens skapande och lek med, emot och 

inuti Jamaicas köns- klass- och politiska strukturer. Studien undersöker hybriditet utifrån 

Dancehallkulturens ståndpunkt då den medverkar till det sociokulturella skapandet av 

personlighet/identitet, mening och kunskap inom de restriktiva och marginella utrymmen som 

Dancehalls huvudsakliga skapare har tillträde till. Hon gör detta genom att fokusera på tre 

olika aspekter;  

- motsättningarna mellan populär- och politisk kultur 

- könstolkningar och koder som gäller de manliga dansarnas ökade popularitet och 

hegemoniska tolkningar av heterosexuell maskulinitet, samt  

- den bemyndigande och befriande potential som ryms inom dancehallidentiteten och 

har förts över ifrån Kingstons sociala mörker och deprimerande samhälle.  

Hope frågar sig ifall dancehallevents som Passa Passa, och dansen i sig, kan fungera som 

medel för meningsfull förändring och bidra till att ena politiska delningar i samhället och 

rivaliserande manliga/kvinnliga dansare - eller om det bidrar till att stärka gamla barriärer.  
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Johanna Sjövall (2013) har bidragit med en etnografisk och antropologisk studie på dansare 

och dansgrupper i Jamaica. Hennes masteruppsats vid Stockholms universitet undersökte i en 

fältstudie relationen mellan Dancehall dansandet och dansarnas självbild och hur dansen 

kunde användas som medel för att skapa och sprida bilden av självförverkligande bland 

individer som har en underprivilegierad position i det Jamaicanska samhället. Det hon fann 

var att även om dansarna engagerade sig i Dancehall som underhållning och 

självförverkligande, så var inte detta huvudskäl till varför de dansade. Det var inte heller, som 

hon först trott, ett tillfälligt skydd från den hårda verkligheten som skulle få dem att må bättre. 

Istället var det ett seriöst försök att fly denna verklighet och skapa ett bättre liv. De flesta såg 

en möjlighet till inkomst, att kunna försörja sig på dansen och hade höga aspirationer att 

lyckas.  

Henriques (2014) skriver om hur Bashment gals, de kvinnliga dansarna inom Dancehall, har 

möjlighet att vinna status och kändisskap som Dancehall Queens - en titel som uppnås genom 

lokala och internationella danstävlingar. Dessa tävlingar kan vara språngbrädan till att bygga 

en professionell karriär som dansare och få medverka i reklamer, musikvideos och andra 

kommersiella sammanhang. Gatan är den scen där dansaren kan skapa sig ett namn, en profil 

och vinna fans. Youtube och andra sociala medier är ytterligare hjälpmedel för att lyckas. 

Enligt Henriques har dancehallscenens informella natur medverkat till att dansens 

professionalisering uppkommer ifrån den kreativa källan, ifrån dancehallkulturen själv, 

snarare än ifrån utomstående kommersiella intressen. Det finns ett antal organisationer som 

idag befinner sig mitt emellan gatukulturen och den kommersiella världen. Ett exempel är 

Dance Xpressions som är en utav två etablerade dansverksamheter i Kingston. De har en egen 

dansskola, undervisar i grundskolor och koreograferar för artister och reklamer - samtidigt 

som de deltar aktivt i dancehallutrymmet för att hålla sig uppdaterade med det senaste. Deras 

mål är att formalisera och intellektualisera dancehall utan att separera kulturen ifrån sig själva 

och fortsätta vara en del av dess ursprung - gatan. Förhandlat på detta sätt, menar Henriques, 

blir danstekniken en grund för affärer.  

 

2.2 HISTORISK BAKGRUND 

Jamaicansk dancehall musik har inte bara varit en röst för den lokala kulturen utan även ett 

medium för sociala och politiska åsikter. Mellan 1967 och 1971 ledde förtryck, fattigdom och 
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politisk uteslutning av den svarta majoriteten - tillsammans med en stark nationalistisk känsla, 

polisbrutalitet och ett ogillande till det politiska partiet JLP (Jamaican Labour Party) - till 

musikalisk protest (Watson, 2008). Detta ledde till att staten förbjöd musiken att spelas 

genom media, därmed spelades den bara på jukeboxar och på lokala danser ute på 

landsbygden eller i stadens ”dance halls”. Namnet dancehall härstammar alltså från det 

utrymme, eller ”halls”, i vilka dansevent hölls under 50/60-talet. Där berättades historier om 

människors överlevnad och behovet av att fira denna överlevnad från imperialistiska krafter 

och systematisk uteslutning genom dans, musik och attityd (Stanley-Niaah, 2004). Musiken 

blev på detta sätt inte bara ren underhållning utan ett uttalat motstånd mot regeringens 

ansträngningar att förbjuda kritisk musik och protester ifrån Jamaicansk radio. Radio hade 

tidigare haft som policy att inte spela Reggaemusik vilket gjorde att dancehalls traditionellt 

sett blev den plats där ghetto invånarna kunde lyssna på reggae musik istället för radio. På 

detta vis formades soundsystems vid dessa platser så att musiken skulle passa Reggae fansens 

smak. Den spirande populariteten av användandet av soundsystems på Jamaica är också det 

som banade väg för Dancehall, som idag är Jamaicas främsta musikexport.  

Musiken, som härstammar ifrån föregångaren Reggae, har också rötter i tidigare genrer som 

Ska, Rocksteady, Mento och Kumina. Det specifika dancehallsoundet utvecklades under 80-

talet tack vare nya sätt att producera musik och hypen i att använda sig av deejaying och 

”toasting” i sina låtar. Typiskt för musiken är att den förlitar sig på fenomenet ”Riddim”; ett 

autonomt musikspår baserat på ett ostinato (fras som ihärdigt repeteras, exempelvis ett 

rytmiskt mönster) med melodisk orkestrering och slagverk, på vilken Dj:n sedan lägger sin 

lyrik. Ett riddim är inte exklusivt utan används vanligtvis i flera låtar. Pionjärer inom 

Dancehall musiken är t.ex. Barrington Levy och DJs som Eek-A-Mouse, Yellowman och 

senare artister som Shabba Ranks, Beenie Man och Elephant Man. (Owen, 2012) 

Politik har haft en stor inverkan på Jamaicas musikindustri. Många regeringsmän använde 

musik som ett medel för att stärka sin personliga agenda och främja ekonomisk tillväxt. 

Under 80-talet var Jamaicas ekonomi i dåligt skick vilket ledde till att fattigdom och 

socialt/politiskt våld ökade (Owen, 2012). Det politiska klimatet urartade då rivaliteten mellan 

de två partierna Jamaican Labour Party (JLP) och People’s National Party (PNP), ledde till att 

över 700 personer dog i ett blodigt gängkrig. I och med detta våld från regeringen fick 

motståndskrafter söka efter nya sätt att sprida sina budskap för att skydda befolkningen från 

ytterligare förtryck. DJs kamouflerade sina politiska budskap i musiken genom att sjunga om 

andra ämnen, såsom sex och ”boasting” (skryt). Detta innebar ett intresseskifte bland unga; 
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från roots/reggae med sitt mer politiska och samhällskritiska innehåll, till dancehall - där 

beslutsamheten att ändra budskapen ledde till att många DJs oavsiktligt skapade en ny stil där 

lyriken var mer ytlig än samhällskritisk.  

Modern dancehall är en del av det Jamaicanska samhället och samspelar med Jamaicanska 

värderingar och hierarkier. Ras/färg, klasstillhörighet och kön är de dominerande faktorer i de 

personliga, sociala och ekonomiska relationer som bildar Jamaicas samhällsstrukturer (Hope, 

2006). Dancehall har sitt egna system gällande prestige och status; en person kan befinna sig 

på botten statusmässigt enligt Jamaicas hierarki men vara populär och ha prestige inom 

Dancehall. Men Dancehallkulturen är trots det en del av Jamaica och inte helt befriad ifrån det 

Jamaicanska status systemet. Dancehall är ett medel för Jamaicas svarta underklass att 

legitimera sin världssyn och uttrycka den verkligheten de lever i, för att hantera fattigdom och 

rasism i ett postkolonialt samhälle. Dancehall utspelar sig i en ”krigszon” där spänningarna är 

stora mellan dancehallanhängare, som till största del tillhör underklassen, och Jamaicas 

medelklass. (Stanley-Niaah, 2004) 

 

2.2.1 DANSENS BAKGRUND 

Dancehall är ett koreograferande av en identitet som kritiserar aspekter av västvärldens 

dominans. Det fungerar som en minnesbank av det gamla, det nya, dynamiska kroppsrörelser, 

utrymmen, aktörer och uppträdanden i den nya världen och särskilt på Jamaica. Danskulturen 

kopplas tillbaks till gamla traditioner som plantagedanser, och dansen ”limbo”, som funnits 

beskriven i slavskeppsloggar från år 1664. Limbon har likheter med danser som återskapats i 

Dancehallkulturen och var populära under 90-talet. Det är något väldigt gammalt och 

samtidigt något väldigt nytt över Dancehall då den tar ifrån det gamla och hela tiden 

återuppfinner sig själv (Stanley-Niaah, 2004). 

Dansen är skapad på gatorna bland underklassen i Jamaicanska ghettosamhällen och är idag 

en relevant del utav dancehallkulturen och reflekterar olika tidsepoker, fenomen, vardagen 

och livet på Jamaica. Majoriteten av dansarna på Jamaica lever i fattigdom i huvudstaden 

Kingston där dancehallkulturen huvudsakligen skapas och utövas. Konstformen är ett resultat 

av behovet att få ge utlopp för åratal av förtryck och smärta och bör därmed förstås som ett 

socialt och kulturellt fenomen med rötter långt tillbaka i Jamaicanska traditionsformer 

(Stanley-Niaah, 2004).  
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Dansen har länge använts för att uttrycka frustration och förtryck och är en nödvändighet för 

att upprätthålla livet på Jamaica. Stegen har namn som berättar historier om korsbefruktning 

och identifikation med lokala/globala karaktärer, vibbar, fenomen, kroppsdelar, och Afro-

Jamaicanska traditionsformer. ”Jerry Springer” och ”Erkle” är exempel på steg med ursprung 

i två populära TV-karaktärer ifrån USA, en verklig och en påhittad. Under 1992 var ”The 

Butterfly” steget som gällde; med böjda knän, typiskt den afrikanska dansens diaspora, 

imiteras fjärilens vingslag men händer och ben in och ut i en följsam rörelse. Butterfly 

representerar inte bara ett danssteg, utan även en dancehallfilosofi om frihet, kreativitet, 

hyllning, kamp och skönhet (Stanley-Niaah, 2004).  

Dansstegen har uppvisat en generell karaktär som hängt samman med en viss tidsepok. Under 

tider då sociala och politiska spänningar var mindre var rörelserna enklare och mer lättsamma. 

”Badmanism” (Cooper, 1994) förklaras som en teatralisk föreställning, vilken har förfinats i 

den komplicerade socialiseringsprocess där ungdomar i Jamaicanska ghetton lärde sig imitera 

den ideologiska framställningen av de hjältar och skurkar som syntes i de amerikanska 

hollywoodfilmerna. Bio och film har länge varit den billigaste underhållningsformen bland de 

urbana fattiga och tidiga westernfilmer föreslogs ha haft en potent roll i att forma identitet och 

i att identifiera sig med hollywoodfantasins hjältar. I denna näst intill mytologiska domän, kan 

den fattiga ungdomen ifrån ghettot uppnå internationell status och framgång, likt Bob Marley. 

Denna tradition av rollspel i den Jamaicanska kulturen kan vara svår för utomstående att 

förstå. Vapenreferenser i kulturen och musiken är inte alltid ordagrant menade. Historiskt 

användes pistolskott rituellt som en hyllning till Dj:ns/artistens verbala skicklighet, detta 

byttes senare ut till symboliska användande av cigarett tändare och fyrverkerier/smällare. En 

lyrisk pistol är metaforiskt motsvarigheten till en riktig pistol; ord flyger genom luften som 

pistolkulor och Dj:ns ord träffar hårt (Henriques, 2014).  

På liknande sätt reflekterar så kallade ”Gunsteps” i dansen den levda verkligheten och det 

politiska våld som präglat Jamaicas historia. Dessa steg finns i många olika former men 

typiskt är att händerna symboliserar en pistol eller olika vapen. Dessa steg kan symbolisera 

förtryck, våld och upplevelser ifrån omgivningen, men också ge utlopp för en känsla av 

kontroll, självförverkligande och för maskulinitet (Cooper, 1994).  

Innan Dancehall utvecklades till en uttalad dansstil, var dansen mer en fri form och män 

dansade sällan (om det inte var med, eller för att få uppmärksamhet av en kvinna). Under 

några års tid förändrades mycket inom Dancehall, ny musik ledde till nya danser. Efter 
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millennieskiftet blev det mer accepterat för män att dansa och populariteten ökade framförallt 

bland män, vilket ledde till en kamp om platsen i dancehallutrymmet (Hope, 2010).  

En stor ikon och betydande figur för Dancehall är den som gjorde det möjligt för män att ta 

över dansen - den idag bortgångne dansaren Gerald Levy, ofta kallad Mr. Wacky eller Bogle. 

Han visade att dans var en aktivitet som män kunde delta i med stolthet, utan att riskera deras 

strikt kontrollerade maskulinitet. Många dansare talar varmt om hur de blivit inspirerade av 

Levy och börjat dansa tack vare honom. Han var en av de män som under de första 20 åren av 

dancehalls utveckling fick ett erkännande som dansare utan att dansa med en kvinna. Gerald 

Levy anses av många vara skaparen, fadern, av dancehall (Stanley-Niaah, 2004). Han är den 

som har bidragit med de mest inflytelserika dancehallstegen, grunderna, på vilka även många 

av de nyare stegen bygger (Sjövall, 2013).  

I modern dancehall är genus en betydande faktor. Dansutrymmet är fördelat och kön och 

fungerar som en förhandlarare av identitet. Det finns vissa aktiviteter för män och vissa för 

kvinnor. Kvinnor kan göra manliga aktiviteter men männen kan inte engagera sig i de 

kvinnliga aktiviteterna utan att riskera bli utsatta för våld och homofobi. Vissa sånger spelas 

för män och andra för kvinnor. Då en kvinnlig sång spelas står männen stilla medan 

kvinnorna tar över utrymmet. Steg som ”wine”, ”bubble” och ”tip pon yuh toe” är 

kommandon i dancehall låtar som uppmanar kvinnan till att utföra specifika danstekniker. 

(Stanley-Niaah, 2004). Det finns många regler som styr manligt och kvinnligt beteende i 

Dancehall, men även undantag och motsägelsefullhet i dessa regler. (Sjövall, 2013)  

Rörelse är centralt för Dancehallkulturen och dess dynamik reflekteras i de namngivna stegen. 

Att vinna titlar som Dancehall Queen/ King eller kontinuerligt får uppmärksamhet på olika 

dansevents ger gudomlig status. (Henriques, 2014). 

 

2.2.2 PASSA PASSA 

”Passa Passa” är den typiska gatudans som kännetecknar den första manifestationen av 

dancehall. Det är fortfarande detta event som eldar upp befolkningen på Jamaica. Det ultimata 

målet med dessa dansevents är en hyllning av samhället, men även andra aspekter av 

Jamaicansk kultur hyllas som exempelvis födelsedagar, minnesdagar, gänghyllningar och 

gamla musikevent (Stanley-Niaah, 2004).  
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Passa Passa är den plats där dancehall huvudsakligen utövas och där olika aktörer samlas för 

att träna tillsammans. Musiken är det element som förenar människorna oavsett motiv för att 

vara där, men gemensamt är att alla medverkande är där för att ha roligt, träffa folk och visa 

upp sitt bästa jag. Kläder, accessoarer och hår är noga genomtänkt, eftersom dem som rör sig 

inom dancehallutrymmet anstränger sig för att se bra ut. I Kingston utspelar sig dessa danser 

varje kväll och många dansare går på flera olika dagligen (Sjövall, 2013).  

Passa Passa events tjänar flera syften; Försäljaren arbetar samtidigt som hen roar sig själv, 

dansaren håller sig uppdaterad med nya steg och promotar sina egna. Vissa dansare drar också 

nytta av omgivningen genom att exempelvis kliva upp på en lastbil eller andra upphöjda 

utrymmen för att synas mer. Dansen fortsätter oftast tills solen går upp. Då rätt låt spelas tar 

de olika dansgrupperna en central plats i utrymmet för att få exponering och marknadsföra sig 

själva. Många låtar fungerar som ett kommando för de steg som ska utföras, så kallade 

instructional songs. Ett exempel på tidigare låtar av denna typ är Elephantmans ”Pon di 

River” där dansarna i unison utför steg som ”Down di flank” och ”Give dem a run” (Stanley-

Niaah, 2004).  

2.3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

2.3.1 KULTUR OCH GLOBALISERING 

 ”Culture or Civilization, taken in its wide ethnographic sense, is that complex whole which 

 includes knowledge, belief, art, law, morals, custom, and any other capabilities and habits 

 acquired by man as a member of society”.  

                       (Hallgren, 2008) 

I denna uppsats behandlar jag begreppet kultur utifrån idén om kulturell praktik, där den 

centrala tanken är att individer ingår i sammanhang eller grupper, som definieras just genom 

gemensamma aktiviteter, genom ett gemensamt engagemang i en praktik. Praktiken, och 

praktikens sammanhang, existerar enbart i den mån den utövas. En kulturell praktik är således 

något annat än formellt definierade sociala kategorier, som till exempel familj, även om det 

kan sammanfalla med sådana kategorier, om kriteriet ”gemensam aktivitet” uppfylls. Även 

om aktivt deltagande, en aktiv interaktion mellan medlemmarna, är definierande för en 

kulturell praktik, så behöver inte det nödvändigtvis betyda att man strävar mot ett gemensamt 

mål. Oenighet, motstånd och tävlan kan också vara aspekter av deltagande (Hallgren, 2008).  
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Globalisering handlar om hur globala och lokala förhållanden blivit alltmer beroende av 

varandra. Det kan förklaras som en process av ekonomiska och sociala skeenden, vilka antas 

frambringa en integration över nationsgränser. Detta har i sin tur betydelse för de kulturella 

förhållandena där flera menar att allt blir mer likt vartannat, liksom en anpassning till 

västerländska förhållanden. På individnivå är det de mest välbeställda som gynnas av 

globalisering då de kan dra fördel av ökade rörelsemöjligheter (Fundberg, 2009).  

Med globalisering menas också utveckling av kommunikationsteknologier som förmedlar 

ekonomiska och politiska beslut över världen på några få sekunder. H. Marshall McLuhan 

förutspådde att länkning av elektronisk information skulle skapa ”The global village”, genom 

att bryta kommunikationens tid- och rums barriärer och därigenom göra det möjligt att 

interagera och leva på en global nivå (Walkosz, Jolls mfl. 2008). Idag är ’the global village’ 

en metafor för den komplexa, sammankopplade elektroniska värld han förutsåg och den 

fungerar som ett ramverk för att hjälpa oss analysera vår relation till media och kunna 

förbereda för framtiden.  

Globaliseringen av media – internationaliserad TV, internettillgång över hela världen och 

mobiltelefonsteknologi – har verkligen kopplat samman världen utan motstycke och tillåter 

människor världen över att se samma TV-program, köpa samma produkter och till och med se 

varandras liv genom media ifrån vitt skilda geografiska områden. Det har sagts att ungdomar 

ifrån olika länder idag kan ha mer gemensamt med varandra än med sina egna familjer tack 

vare de vanligaste medieplattformerna. (Walkosz, Jolls mfl. 2008).  

 

2.3.2 PROFESSIONALISERING 

Professionalisering innebär att något som tidigare varit lek eller för nöjes skull blir allvar och 

kapitaliserat, med bland annat en rationell organisation och yrkesroller som är formellt 

kopplade till en formell utbildningsverksamhet och som utövas på heltid.  

Det finns ett intimt band mellan idrottens globalisering och idrottens professionalisering. 

Professionaliseringens ökning, som i hög grad har pågått i idrottens Sverige, har inom t.ex. 

fotboll inneburit tendenser till kommersialisering (Fundberg, 2009). Då ekonomiska intressen 

möter individuella förhoppningar, som kan rymma allt från berömmelse till ekonomiskt 

oberoende för sig själv och sin familj, sker ibland dessa intressemöten i harmoni men ibland 
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sker en konflikt.  

Zethrin (2015) undersökte de konsekvenser som idrottens professionalisering och 

kommersialisering förde med sig för dem som försedde oss med sport och vilken betydelse 

det hade för idrottens natur. Då idrott började innebära kommersiella möjligheter, skapades en 

kommersiell struktur inom och utanför idrottsrörelsen. De som kunde profitera på idrottens 

populära ställning samarbetade ofta med aktörer inom idrottsrörelsen. Detta påverkade 

idrottsrörelsens förmåga att kontrollera och reglera idrotten och möjliggjorde maktskiften 

inom rörelsen. Konsekvenser var bland annat att idrotten användes för personliga syften, 

vilket blev möjligt eftersom idrotten blev en motor för kommersiella intressen; en 

underhållningsaktivitet som kunde säljas på den masskulturella marknaden. Denna utveckling 

bidrog på ett sätt till att populära idrottsformer stärkte sin position i samhället, men samtidigt 

blev denna position utmanad när idrott blev en produkt som konsumeras inom den 

populärkulturella sfären.  

En jämförelse kan göras med Hip Hop/ Rap som kommersialiserades i USA i slutet av 80- 

och början av 90-talet. Hip Hop är ett subkulturellt fenomen som skapades i Bronx och 

Harlem och beskrivs som en oppositionsrörelse, kännetecknat av ett löst organiserat motstånd 

mot sociala institutioner, värderingar och normer. (Blair, 1993). Kulturen var bland de fattiga 

invånarna en möjlig ”väg ut” medan massmedia och annonsörer insåg säljpotentialen i att 

använda Rap för sina produkter, trots att de oftast inte hade någon djupare förståelse för den 

subkultur som den kom ifrån.  

 

2.3.3 AUTENTICITET I DANS 

Karen W. Hubbard (2008) beskriver hur det i den ursprungliga, autentiska, jazzdansen inte 

finns två dansare som utför ett steg likadant. Istället uppvisar de unika kvaliteter, därför är det 

av vikt att som jazzdanslärare fokusera på stil snarare än teknik.  

Traditionell jazzdans uppvisar rörelser som nära reflekterar väst-afrikans dans, vilket innebär 

specifik teknik (låg tyngdpunkt och böjda ben) och ett historiskt rörelsespråk som prioriterar 

personlig stil. Ofta användes instruerande sånger, som var av intresse just därför att de 

fungerade som en karta för att lära sig de danser som var populära. Den västafrikanska 

kvalitet som dansen förkroppsligade beskrevs som en ”aesthetic of the cool” och något 
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dansaren måste närma sig med en ”jazz state of mind”. Joe Nash, som var framstående inom 

studier av afrikansk danshistoria beskrev det såhär: 

“You can’t teach jazz because jazz is an attitude, and you can’t teach attitude…” 

För att helt och fullt kunna uttrycka jazzens estetik måste man uppleva kulturen från insidan 

ut. Om jazz attityden fattas är ”jazzen” i dansen förlorad. Oavsett om detta är fallet eller inte, 

så menar Hubbard att det är stor skillnad på att lära sig dansen i en studio och faktiskt uppleva 

stilen så som den uttrycks i afrikansk kultur. Medvetenhet om hur dansen fyller olika syften i 

den kulturella kontexten, tillsammans med en förståelse för den funktion det kulturella 

validerandet fyller i relation till dans, är det som ger studenterna en insyn i autentisk jazzdans.   

 

2.3.4 KULTURELL APPROPRIATION  

I Sverige har debatten om kulturell appropriation har varit aktuell de senaste åren. Kulturell 

appropriation definieras som att ”lägga beslag på en annan identitets kultur och profitera på 

den”, eller att som medlem i en majoritetsgrupp låna vissa symboler/uttryck ifrån en 

minoritetsgrupp och få status för dessa - samtidigt som dessa symboler/uttryck förkastas eller 

diskrimineras hos minoritetsgruppen (SVR, 2015).  

Det finns många exempel på kulturell appropriation. Genom historien har vita underhållare 

använt sig av ”förbjudna” element ifrån svart kultur, förenklar dem så de passar för 

masskonsumtion och profiterar på dem, medan afro-amerikanska experter inom samma 

konstform blir stigmatiserade, utskällda och bortglömda. Till exempel visade amerikanska f.d. 

barnstjärnan Miley Cyrus upp sin version av twerk inför en internationell publik på 

musikgalan MTV Music Awards i augusti 2013, något som gjorde att 

underhållningsetablissemanget ”upptäckte” denna över 20 år gamla dans ifrån New Orleans. 

Cyrus var bara den senaste i en lång rad vita artister som dragit nytta av att exploatera svarta 

kroppar och radera representanter av svart kultur (Peréz, 2015).  

Appropriation av indianer är en annan debatt. Det har varit vanligt inom amerikanska skolor, 

universitet och idrottslag att låna namn, symboler, bilder och personligheter ifrån indiankultur 

till maskotar, smeknamn eller logotyper. Forskare har slagit fast att detta förstärker etniska 

stereotyper som främjar missförstånd och fördomar vilka bidrar till ytterligare problem för de 

indianska invånarna (Steinfelt, Thomas, White, 2010).  
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Robinson (2006) undersökte jazzdansens appropriering, autenticitet och möjligheter under 

framväxten av New Yorks Broadwayteater. Mellan 1877 och 1920 såg afroamerikaner sin 

musik och dans (illa) anpassas till vit teater, musikindustri och den uppkommande 

populärkultur industrin, samtidigt som de själva systematiskt uteslöts från denna marknad. 

Afroamerikansk kultur förvandlades till något som vita på ett säkert sätt kunde delta i och 

ledde till en invasion av vit cabaret och exploatering/kommersialisering av afroamerikansk 

underhållning under tre decennier. Samtidigt, påpekar Robinson, är det viktigt att inte blunda 

för det faktum att detta också bidrog till professionaliseringen av jazzdans. Svarta dansare 

kunde, om än i begränsad utsträckning, strategiskt utnyttja detta system och approprierande 

beteende för att försörja sig på att lära ut jazz till de vita representanterna av jazz.  

Ett exempel på appropriation av dancehall är hur en koreograf ifrån Nya Zeeland under 2015 

skapade dansen till Justin Biebers musikvideo Sorry. På Youtube blev videon snabbt en hype 

med över 45 miljoner visningar på kort tid, mycket tack vare den kreativa dansen. 

Koreografen blev tack vare dansen uppmärksammad av media och stärkte sin position som 

inom yrket. I en intervju med tidningen Rolling Stones fick hon frågan vart hens unika 

rörelsespråk kom ifrån och vad som inspirerade hen? Svaret var att det inte var något 

speciellt, utan att det främst var musiken och vad hen kände för stunden och att det var viktigt 

att vara impulsiv och att fånga kreativiteten i nuet. Uttalandet ledde till starka reaktioner ifrån 

involverade i dancehallkulturen och ifrån Jamaicanska dansare. I kommentsarsfältet till 

artikeln rasar folk mot koreografen då hens koreografi bestod av steg som var skapade av 

Jamaicanska dansare, som dansat dem i sociala former på Jamaica i åratal.  

Frustrationen kan, av kommentarerna tolkas, som att det inte handlade om att koreografen 

fick status för dansen, utan om att hen använde sig av dancehallsteg utan ge något erkännande 

tillbaks till den Jamaicanska kulturen och till dansens ursprung och skapare.  
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3. METOD 

3.1 METODVAL 

Eftersom syftet med den här studien är att undersöka dansarnas tankar och reflektioner såg jag 

intervjuer som ett passande metodval. Intervjuer är enligt Gratton och Jones (2010) den 

vanligaste metoden för kvalitativ insamling inom idrottsforskning. Eftersom jag söker efter 

rikare data ifrån ett mindre, mer fokuserat urval istället för begränsad data ifrån ett stort urval 

verkar detta lämpligt. Att använda sig av intervjumetoden ger också informanterna mer frihet 

att utveckla sina egna tankar i svaren. Mitt mål är inte heller att beskriva fakta utan snarare att 

få insyn i deras tankar och upplevelser kring dancehallkulturens professionalisering och dess 

följder.  

Valet av mina informanter beror på nätverk och tillgänglighet. Anledningen till att jag 

begränsat antalet till tre är att det i kvalitativa studier är viktigare att satsa på kvalitet framför 

kvantitet och söka efter ”rik” data (Gratton, Jones, 2010). Den teoretiska informationen är 

grundad på vetenskapliga artiklar, studier och akademiska böcker. 

I Research Methods for Sport Studies redogör Gratton och Jones (2010) för fem olika 

intervjutyper och den jag använder mig av är ”den halv-strukturerade intervjun”. En 

halvstrukturerad intervju består av standardfrågor eller ett intervjuschema men forskaren antar 

en flexibel attityd till datainsamling och kan anpassa frågor under intervjuns gång för att få 

mer information med nya frågor. Fördelarna med detta är att informanterna kan prata om sina 

egna erfarenheter och upplevelser och samtidigt utveckla specifika områden av intresse eller 

vikt för studien. Den halv-strukturerade intervjun gör det möjligt för ny, oväntad data att 

komma upp till ytan och möjliggör också mer nyanserade svar. Detta kan eventuellt resultera i 

nya teman och insikter ifrån informanten gällande fenomenet, vilka jag som forskare kanske 

tidigare inte varit medveten om. En annan fördel med metoden är att den tillåter forskaren att 

utveckla en känsla för tid och historia vilket gör det möjligt att sätta svaren i sin kontext, 

snarare än att förmedla ”statiska” svar eller en ögonblicksbild av situationen. 

Nackdelarna med metoden kan vara att det kräver mer resurser i form av budget eller 

resekostnader, vilket kan begränsa urvalet. Jag kommer på grund av informanternas 

geografiska spridning att utföra online-intervjuer, vilket till viss del kan utelämna möjligheten 

till att tolka ansiktsuttryck och ge kortare svar men det är ändå ett bättre alternativ än att 
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begränsa studien till dem som är mig tillgängliga geografiskt. Problemet med online-

intervjuer kan också vara att skapa ett förtroende mellan informant och forskare, men då jag 

mött dem i verkligheten och redan etablerat en kontakt borde detta inte bli något större 

problem. Vad jag måste se upp med under mina intervjuer är att färga dem med mina egna, 

ofta omedvetna, verbala och icke-verbala reaktioner.  

Som Dancehallentusiast kan det finnas en vilja hos mig att försvara eller hålla med om vissa 

åsikter men det är viktigt att jag håller mig neutral för att inte påverka informanten. Jag ska 

också vara medveten om risken att informanten blir alltför dominant och vid behov vara 

beredd att leda intervjun tillbaks till mitt intervjuschema. Vid analysen av insamlad data bör 

jag undvika bias och missuppfattningar gällande informationen genom att låta andra validera 

min tolkning. 

Den analys typ som valts är en hermeneutisk meningsfokuserad analys som fokuserar på 

mening/betydelse i det informanten säger men ständigt sätter betydelsen i förhållande till 

kontext. Detta gör att analysen också är öppen för att en utsaga kan ha många betydelser. På 

så vis kan en hermeneutisk analys respektera informantens utsaga utan att ignorera andra 

möjliga tolkningar.  

3.2 MATERIALET I DETTA ARBETE  

Inför intervjuerna förberedde jag ett intervjuschema. Att utvecklafrågor till en intervjustudie 

följer i det stora hela samma process som för en enkätstudie, det vill säga att identifiera den 

information som är nödvändig och hur du ska få den informationen genom intervjun.  

Skillnaden är att enkäter är svårare att förändra i efterhand, medan ett intervjuschema till viss 

del kan förfinas och utvecklas under vägens gång.  För att underlätta processen följde jag vid 

designen av intervjuschemat dessa punkter:  

• Jag introducerade intervjuns syfte och struktur i förhand för att sätta in informanten i 

sammanhanget.  

• Intervjufrågorna grupperades efter de olika koncepten för att undvika att hoppa fram 

och tillbaks mellan olika ämnen.  

• Intervjun inleds med enklare, personliga frågor. Dessa har inte har direkt koppling till 

studien, utan är menade att skapa förtroende och samarbete mellan mig och den 

intervjuade.  

• Frågorna är framtagna med en strävan att vara tydliga, utan dubbeltydigheter och 
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förståeliga för informanten. Vid oklarheter tar jag mig tiden att förklara frågans syfte.  

• Potentiellt laddade frågor ligger sist i intervjun då ett förtroende byggts upp. 

Intervjuschemat testades på den första informanten som jag jobbat tillsammans med under en 

längre tid.  Jag känner ett förtroende till henne och bad om feedback vilket gav mig möjlighet 

att revidera. Intervjuschemat presenteras i bilaga 1. Alla informanter fick själva välja om de 

ville utföra intervjun online eller om de ville få frågorna mailade. Intervjuerna varade mellan 

60-120 min. En relativt ordagrann transkription gjordes av intervjuerna, utdragen i uppsatsen 

har dock redigerats och översatts till svenska för läsbarhet. Inspelning och fullständig 

transkription finns i författarens ägo.  

 

3.3 ETISKA HÄNSYNSTAGANDEN   

Gratton & Jones (2010) nämner att det i ett socialt fenomen som sport är svårt att forska utan 

att stöta på några forskningsetiska problem. De nyckelkrav jag tagit hänsyn till beskrivs kort 

nedan - med en beskrivning av de åtgärder jag tagit för att så gott som möjligt uppfylla dessa 

krav: 

Samtycke och information - Deltagande i intervjun är frivilligt. Information om studiens syfte 

samt deltagarens roll i projektet delges innan medgivande. Rätten att dra sig ut närsomhelst 

under projektets gång. 

Konfidentialitet - All information är konfidentiell och informanten har rätt att vara anonym. 

Nyttjande - Informanten har rätt att veta hur det material de bidragit med i uppsatsen kommer 

användas och vart den publiceras. De ska få veta hur materialet kommer analyseras och bör få 

ett utkast av den färdiga uppsatsen. 

Vid den första kontakten gavs utförlig information till informanten om deras rätt till 

anonymitet, konfidentialitet och deras roll i projektet. Jag betonade att deltagandet är helt 

frivilligt. De fick också veta att de närsomhelst kan dra sig ur projektet. Det är viktigt att de 

inte känner sig pressade att vara med, mitt mål var också att ha deltagare som är motiverade 

och engagerade i ämnet, därför strävade jag efter att redan från början vara så tydlig som 

möjligt med uppsatsens syfte och frågeställning.  
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Jag gav en förklaring av de perspektiv jag använder mig av och i vilka teman intervjun är 

uppdelad i, eftersom det kan uppstå problem och missuppfattningar ifall de akademiska 

termerna är oklara för informanten. Ett annat potentiellt problem var att intervjuerna utfördes 

på engelska. Informanterna fick därför en skriftlig version av intervjun mailad i förhand, för 

att undvika feltolkningar av frågorna. 
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4. RESULTATREDOVISNING 

I detta kapitel redovisas och analyseras undersökningens resultat.  

Först presenteras utövarna eftersom de valde att inte vara anonyma i uppsatsen och det är 

intressant att göra sig en bild av deras bakgrund och involvering i dancehallkulturen. 

Avsnittet, ”Kommersiell eller kulturell dancehall” undersöks utövarnas tankar kring 

professionaliseringen och dess konsekvenser, samt huruvida kommersiella tendenser hjälper 

eller stjälper dansen och den kultur som den har skapats och lever i. Avsnittet behandlar också 

teknologins och sociala mediers roll i spridningen av dancehall.  

I nästa avsnitt, ”Dancehall globalt och lokalt”, jämförs synen på dancehall som produceras 

och utövas på Jamaica, och i övriga världen, och huruvida professionalisering inverkar på 

autenticitet och danstekniken. 

Det sista avsnittet ”Dansen och kulturell appropriation” belyser utövarnas reflektioner kring 

kulturell appropriation av dancehall och hur enskilda individer och organisationer kan ta 

ansvar för att motverka oönskad appropriering av den Jamaicanska kulturen och ge tillbaks 

till dem som skapat dansen.  

 

Amalie Zaar, 30 år, har under flera år haft dancehalldans som yrke och har grundat en 

plattform för dancehall i Danmark, danskompaniet Vuvuzela. Hon undervisar i Europa och 

bor halvtid i Kingston, Jamaica. Hon har upplevt kulturen i dess ursprungsmiljö och i en 

kulturell praktik – i det sammanhang där människor samlas för att tillsammans utöva sitt 

intresse (Hallberg, 2008). Hon har arbetat med såväl Jamaicanska som internationella 

dancehallartister och verkat i kommersiella sammanhang samtidigt som hon har gedigen 

kunskap om dancehallkulturen, vilket gör henne till en värdefull källa.  

Sylvester ”Syl” Gordon är en musikproducent ifrån Jamaica som sedan 1987 har arbetat med 

att producera album och remixa låtar till världsartister som Shabba Ranks och Nelly Furtado. 

Han är en ansedd musiklegend på Jamaica och har sett musiken och dansens utveckling under 

årens lopp. Han har nära samarbete med många yrkesverksamma dansare på Jamaica, 

däribland pionjären och barndomsvännen Orville Hall - som etablerat dansverksamheten 

Dance Xpressions Jamaica och arbetar med att sprida den autentiska dancehallkulturen. 
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Hasan Ramic bor i Sverige och är frilansjournalist som bloggar om Hip Hop och Reggae. Han 

beskriver sig själv som dancehallentusiast och har insyn i den kulturella och sociala kontext 

dancehallutrymmet lever och frodas i.  

 

4.1 KOMMERSIELL ELLER KULTURELL DANCEHALL 

Ett återkommande tema i intervjuerna var hur professionalisering bidrar till 

ambivalens och spänningarna mellan kommersialism och kultur. Alla tre 

informanterna lyfte fram det positiva i att fattiga Jamaicanska dansare idag kan 

försörja sig och tjäna pengar, tack vare världens intresse i att konsumera och utöva 

deras dans. Det fanns dock en oro över att kulturen i dancehall dansen kan förbises 

och förlora en viktig del av sitt speciella uttryck och sin själ i denna process.  

Sylvester, som under de senaste 30 åren arbetat som musikproducent på Jamaica och har varit 

yrkesverksam inom branschen sedan dancehallmusikens början, förklarar att det tack vare 

globala och professionella möjligheter är stor skillnad på dansarnas roll inom dansutrymmet 

idag. 

 Då vi turnerade med världsartisten ”Shabba Ranks” hade vi med oss tre dansare som 

 stöttade upp i bakgrunden. Idag kan däremot dansarna turnera själva och hålla   

 workshops runtom i världen, vilket är en stor skillnad jämfört med början av 

 90-talet! Det är en positiv förändring eftersom dansen tidigare utövades bara för 

 skoj skull, tills dansarna här insåg att de kunde göra koreografi och tjäna pengar på 

 det.   

Rashid och Amalie håller båda med Syl om att exponeringen för omvärlden har 

ökat yrkesmöjligheterna de senaste åren och haft en positiv inverkan för dem som 

lever inom dancehallutrymmet på Jamaica. Rashid menar att den kulturella 

ekonomin gynnas utav globalisering, då det skapar jobbmöjligheter för fattiga 

dansare på Jamaica som kämpar för att lyckas, men han ser också en baksida. 

 Globalisering och exponering tenderar att fragmentera och ta död på mångsidighet 

 inom det kulturella uttrycket inom dancehall. Detta genom att fler försöker att sälja 

 samma sak och värdesätter ”hype” framför stil och utförande. 

Ovanstående citat tyder på att Rashid anser att kulturen är mycket viktig för 
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dansens uttryck. Han varnar också för att se dansen som en alltför standardiserad 

och koreograferad dansstil istället för en social företeelse med enkla danssteg som 

inkluderar alla representanter av dancehallkulturen.  

 Det kan inverka på ett negativt sätt på lång sikt eftersom det kan skapa en 

 underdivision av dansare som dansar för andra dansare. Därmed tar man bort ett 

 element ifrån resten av dancehallkulturen och det blir istället en subkultur för sig.  

Även Amalie sätter kulturen i dansen högt och framhäver dancehall som en produkt 

av de svåra omständigheter som Jamaica omgivits av, speciellt då politiska 

oroligheter och det blodiga valet under slutet av 70- och början av 80-talet. Hon 

noterar att det tack vare professionalisering gjort det möjligt för dansare på Jamaica 

at ta sig ur ghettot och försörja sig, men ser också en problematik i att vilja göra 

västvärlden och sina ”fans” på sociala medier till lags.  

 Dancehall har skapats ur kämpiga omständigheter på Jamaica - inte utifrån 

 möjligheten att tjäna pengar. Det kan förändra själva utförandet i dansen, eftersom 

 västvärlden och människorna som kan betala bra för dansare kan ha svårigheter att 

 förstå den här danskulturen eller tycker vissa rörelser inte ser bra ut på video - för 

 det vi lärt oss är ”bra dans” är totalt annorlunda. När man gör något för pengar och 

 är beroende av det för att kunna försörja sig så måste man behaga människorna som 

 betalar för det man säljer.  Och dancehall är byggt på känsla och på små, svåra 

 kroppsrörelser som får många nybörjare att sluta utöva dansen för att de känner sig 

 dumma. Då måste dansaren kanske ändra rörelsen för att den ska passa den stora 

 massan. Ibland frågar jag mig också om Jamaicanerna i framtiden kan fortsätta 

 producera starka och inspirerande dansrörelser utan själva kampen? 

Detta tyder på att hon anser att en alltför kommersiell inställning till dansen kan 

vara kontraproduktivt och skadligt för kreativiteten – då denna kreativa källa har 

uppkommit ifrån sociala omständigheter och inte kapitalistiska möjligheter. 

Att ta hänsyn till dansens kultur i samband med professionalisering menar Sylvester 

är en komplex fråga. Han ser nödvändigheten i att tona ner vissa saker och säger att 

han förstår att en del måste censureras - allt har en tid och en plats. Han poängterar 

att dancehall ska respekteras som en konstform, men belyser samtidigt inslagen av 

gränslösheten i dancehall vilket för många kan vara svårt att förstå och ta till sig.  

 Dancehall handlar om att uttrycka sina åsikter fritt; och det är också vad artisterna 

 gör. Ibland blir det för rått, för mycket sexuella anspelningar och våldsamheter. Som 
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 far till en dotter kan jag förstå att vissa uttryck av dancehall behöver ett filter och 

 som professionell utövare så handlar det ibland om att hantera det på rätt sätt 

 gentemot omvärlden.  

För honom finns det ett behov av att professionaliseringen utvecklas inom dancehallutrymmet 

på Jamaica. Han menar att de Jamaicanska dansarna behöver lära sig hantera affärer och blir 

mer professionella. Nedanstående citat tyder på den potential har anser finns bland de 

Jamaicanska dansarna, men där det finns utrymme för professionaliseringens organisering.  

 Jamaicanska dansare är så kreativa, de behöver bara bli mer seriösa och applicera affärsmässiga 

 principer på dancehall. Komma i tid, organisera, vara professionella… 

Som exempel på detta nämner han Dance Xpressions Jamaica, skapad av dansaren 

Orville Hall, som har lyckats göra dancehall till en professionell karriär. Orville har 

under de senaste åtta åren bidragit till att förändra dancehall och göra det till ett 

professionaliserat fenomen, samtidigt som de kan sprida den Jamaicanska kulturen. 

Organisationen arbetar med dansundervisning, turnerar världen runt och skapar 

professionella dansshower på hotell vid populära semesterorter på Jamaica. Jag 

tolkar detta som ett exempel på att framgångsrikt omsätta professionaliseringens 

möjligheter utan att försaka dansens kultur.  

Syl erkänner förvisso att kommersiella tendenser kan vara ett problem för deras 

kultur och hur omvärlden uppfattar dancehall, men påpekar samtidigt att dancehall i 

professionella sammanhang tidigare har visat sig fungera.  

 Dancehall är vår kultur, men det är ingen världskultur. Att bryta ner vissa element 

 för kommersiella syften kan vara okej, så länge vi inte förlorar vissa aspekter av 

 kulturen. På Jamaica har vi stora öl- och matproducenter som är viktiga sponsorer 

 av dancehallscenen och då är det viktigt att Jamaicanerna i sin tur är professionella 

 och applicerar samma principer som vid affärsverksamheter. Vi har redan sett stora 

 artister som Busy Signal och Shaggy medverka i reklamer för bilar och drycker. 

 Shaggy är också ett exempel på en artist som inte är ”raw” utan mer ”mainstream” 

 På samma sätt är Sean Paul en autentisk dancehall artist som håller sina texter 

 rena och har slagit igenom stort och spridit vår kultur globalt. Det 

 handlar om att se den större bilden. 

Därmed verkar det handla om en avvägning och att se konsekvenser i det stora hela, 

att sträva efter att vara så sann mot kulturen som möjligt, men i vissa sammanhang 

se det nödvändiga i att försköna bilden som förmedlas till omvärlden. 
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En konsekvens av att göra ett kulturellt fenomen till en affärsverksamhet är dock att 

det, som Rashid påpekade, kan komma att handla mer om ”hype” än om social 

samvaro och något som enar dansarna och hjälper dem igenom svåra 

omständigheter. Amalie besvarar frågan såhär. 

 Att göra dancehall till en affärsverksamhet kan suga ut själen. Det handlar inte 

 längre om att må bra och förenas utan om att var bäst. Dessutom börjar det hänga på 

 marknadsföring och ”branding” - vilket innebär att den som är bäst på att promota 

 sig själv blir mest framgångsrik, inte nödvändigtvis den bästa dansaren eller den 

 som bidrar med mest till själva dancehallscenen. 

En stark bidragande faktor till de ökade yrkemöjligheterna inom dancehall är den snabba 

teknologins utveckling under de senaste 10 åren. På sekunder kan dansarna idag sprida sina 

rörelser/ koreografier, bygga upp ett rykte globalt och få fans och följare genom sociala 

medier som Youtube och Instagram. Både Sylvester och Amalie menar att detta varit positivt 

och att det tack vare denna utveckling gör det möjligt för världen att se ”the real deal” -

dancehall direkt ifrån Kingstons gator. Detta har enligt Syl var välbehövligt för Jamaicanerna 

för att kunna visa upp och framhäva deras kultur. Amalie berättar om sin personliga 

erfarenhet av att vilja lära sig mer om kulturen då hon började hålla på med dansen. 

 Tack vare globaliseringen, och specifikt internet, är det idag så mycket lättare att hitta rätt 

 information om dancehall.  Då jag startade var det mycket svårare och jag spenderade många år 

 på mitt sökande innan jag ens fattade att dancehall var från Jamaica! Idag är det enklare att få tag 

 på autentisk dancehall, vilket också betyder att mer ros går direkt till de fattiga Jamaicanska 

 dansarna och ger dem möjligheten att bli bokade på workshops i t.ex. Europa.  

Rashid anser också att det å ena sidan är positivt att dancehallkulturen lättare kan spridas 

globalt, men att det å andra sidan är ett tveeggat svärd som påverkar andra element inom 

kulturen.  Han exemplifierar Clash aspekten inom dancehall som ett av de element som har 

påverkats negativt av den snabba kommunikationen - vilket har lett till en betydande 

förändring.  

 Artister och soundsystems kan idag föra hela krig via nätet och påverka resultaten utav dem 

 online via Face Book eller Instagram - tidigare var detta en helt fysisk upplevelse.  

4.2 DANCEHALL GLOBALT OCH LOKALT 

Ett annat återkommande tema i intervjuerna var deltagarnas iakttagelser utav skillnaden 
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mellan hur dancehall praktiseras på Jamaica och i resten av världen. Vikten av kulturens 

betydelse för dansen kommer upp vid flera tillfällen och verkar vara starkt kopplad till vad 

som identifieras som autentisk dancehall. 

Amalie fokuserar mycket på den kulturella och sociala aspekten i dansen och hur det influerar 

det tekniska utförandet i dancehall. Hon varnar för att om ursprunget i dansen förbises så går 

mycket av det verkliga, autentiska uttrycket i förlorat. 

 Dancehall är enligt mig så mycket mer än bara kroppsrörelser, det är ett språk. Jag måste få 

 uttrycka mig, känna något i dansen och vara fri; dancehall ger mig allt det. Dansen är en 

 produkt av livet på Jamaica. Känsla och flow är viktigare än att dansa likadant och det 

 passar mig perfekt. Runtom i världen känner jag att människor reducerar dancehall till enbart 

 steg. Det är även mer fokus på prestige och uppträde istället för kunskap och känsla. Ungefär; 

 vem kan göra den coolaste koreografin eller vinna nästa battle? I Europa ser vi också en stelare 

 och mer tvådimensionell version av dansen eftersom det ser bättre ut på Instagram och är lättare 

 att gilla. Även om dancehall genomgår en förändring på Jamaica så känner jag att deras 

 huvudsakliga orsak för att dansa är fortfarande att det är ett språk för dem – ett sätt att hantera 

 motgångar, glömma och skapa gemenskap.  

Detta kan kopplas tillbaka till det tidigare uttalandet om kommersialiseringens inverkan på 

rörelsespråket och hur dansen förändras för film för att tilltala en bredare publik utanför 

Jamaica. Jag tolkar detta senare uttalande som att det dock inte bara är kapitalistiska tendenser 

som kan vattna ur dansen, utan även ren okunskap om dansen och dess ursprung. 

Sylvester jämför dancehall utifrån ett musikaliskt perspektiv och även skillnaderna mellan 

”old”- vs. ”newschool” dancehall. Han försäkrar att han hör direkt ifall ett sound producerats 

på Jamaica eller utanför.  

 För mig handlar det om tempo. Ur ett producentperspektiv så är det lyriken och rytmen som 

 avslöjar autenticiteten. En del låtar tenderar att ha amerikanska influenser och ett snabbare 

 tempo, det börjar blandas med något annat och resulterar i vad vi kallar ”newschool”. Men 

 tiderna förändras, det är bara så. För mig kommer autentisk dancehall alltid vara långsammare 

 och luta mer åt reggaen; även om texterna kan vara snabba. 

På min fråga om dancehallutövare ifrån Europa kan visa aktning för kulturen och samtidigt 

vara kreativa och originella, anser både Amalie och Sylvester att det handlar om dansaren bör 

ha insyn i kulturen, följa de grundläggande riktlinjerna för dansen och ha kunskap om rötterna 

i den Jamaicanska danstraditionen. Amalie ser inte kreativitet och att vilja utveckla dansen 

som något problem. 
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 Med rötter i de Jamaicanska danstraditionerna är dansarna fria och borde fortsätta att utmana sig 

 själva! 

Att veta den verkliga versionen av ett steg och sträva efter att lära sig det (i första hand) direkt 

ifrån källan, den som skapat steget - visar både respekt och kunskap och då är det mer 

accepterat att ”bryta reglerna” menar Sylvester.  

 Kom till Kingston och upplev kulturen direkt - den riktiga versionen av dansen i dess autentiska 

 miljö. Var en del av det hela för att förstå det traditionella uttrycket av dansen. Var sann mot 

 kulturen och ge en rättvis bild av dancehall. Så länge du håller dig till traditionen 

 och inom ramarna för vad som är dancehall och tar hänsyn till rytm, tempo och lyrik, så kan 

 dansaren enligt mig skapa egna steg, oavsett ursprung. Den som varit här och investerat i sig 

 själv och i vår kultur stöttar jag till 100 %, bara man ger erkännande tillbaks till det Jamaicanska 

 ursprunget. 

För Rashid är skillnaden globalt och lokalt att på Jamaica är dancehall en populärkultur där 

vardagliga händelser och livet är det som utspelar sig i dansen. Dancehall färgar och 

genomsyrar allt på Jamaica, medan dancehall utomlands är en subkultur och något man 

”involverar sig i” utav olika orsaker- må det vara dans, musik eller dj-kultur. Av hans svar 

tolkar jag att han upplever autenticitet som den fysiska plats där kulturen skapats. 

 Kulturen är ALLT. Dancehall är en produkt av väldigt specifika omständigheter, alltifrån politik 

 till väder. Utanför Jamaica - där det faktiska dancehallutrymmet existerar - är dancehall, i bästa 

 fall, en approximation av den verkliga varan. Autentisk dancehall är det som sker i det 

 skrällande ljudet ifrån massiva soundsystems på Jamaicas gator vilken kväll som helst.  

Även Amalie ser den fysiska platsen som en viktig del av det autentiska i dancehall; däremot 

vill hon framhäva att man för den sakens skull inte måste vara född på Jamaica för att vara en 

dancehall dansare. Någon som befinner sig på Jamaica och lever mitt i kulturen, är ute och 

dansar varje kväll, skulle hon se som en dancehall dansare oavsett vilket land denne kommer 

ifrån. Det verkar därför i grund och botten inte handla om globala dancehalldansare som ställs 

emot Jamaicanska, skillnaderna på dansen och dess autenticitet finns inte i det etniska 

ursprunget eller i den fysiska platsen - utan i den kulturella sfären. Det handlar om att förstå 

koder och symboler och det språk som dansen förmedlar - utan dessa element blir dansen 

fattigare, plattare. Dansare som inte blivit uppfödda med dancehallkulturen kan fortfarande bli 

duktiga och erkända dansare om de förkroppsligar den typiskt Jamaicanska, traditionella 

versionen av dancehall.  
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Här kan man urskilja en tydlig paradox. Att vara sann mot det ursprungliga i dancehall är 

motsägelsefullt eftersom Jamaicanska dansare också influeras ifrån andra dansstilar och 

globala influenser. Som Sylvester sa om musiken tidigare; det finns musik ifrån Jamaica som 

är tydligt influerad av amerikanska artister och på samma sätt ser man detta hända i dansen. 

Snabbare rörelser och mer komplicerade stegkombinationer. ”I en global värld blir allt mer 

likt vartannat” – det innebär att samtidigt som teknologin för ut dancehall dans i världen, förs 

världen in i dancehall dansen. 

Sylvester ser splittringar mellan gamla och nya dancehalldansare, oldschool vs. newschool, 

och framförallt handlar det om skillnader i tempo. Amalie bekräftade att det finns en konflikt 

mellan dansare inom utrymmet genom att förklara det såhär: 

 Eftersom dancehall är ghetto har det aldrig har blivit kontextualiserat, och som kultur är 

 flytande i sin form, så det finns det en hel del konflikter idag kring vad som är autentisk 

 dancehall.  

Det verkar logiskt att dansen förändras i takt med musiken och att nya uttryck av dancehall 

uppstår. Det känns också naturligt att dansarna på Jamaica i dagens globala samhälle influeras 

av andra dansstilar som Hip Hop eller House, vilket inte oväntat resulterar i oenigheter om 

dansens autenticitet – inte bara gällande dancehall som kommersiell eller kulturell dans, med 

ett globalt eller lokalt ursprung, utan även i fråga om det gamla eller nya sättet att uttrycka sin 

dans på.  

 

4.3 DANSEN OCH KULTURELL APPROPRIATION.  

Sylvester nämner exemplet med dansvideon till Justin Bieber’s ”Sorry” då vi talar om 

kulturell appropriation och han ger mig sin syn ifrån ett Jamaicanskt perspektiv. Han berättar 

att stegen i dansvideon är tagna ifrån lokala dansare och att stegen finns på Youtube, men 

uttrycker en sorg över att dansarna varken fick erkännande eller ersättning för användandet av 

dessa.  

 Det som jag ser som ett problem och som jag önskar kunde åtgärdas, är att det inte finns någon 

 copywrite på dans. De flesta Jamaicanska dansarna skapar sina egna steg, men de är inte 

 skyddade mot stöld. Vem som helst kan se steget på nätet, ändra någon liten detalj och sen säga 

 att det är deras steg. Musikbranschen är organiserad för att skydda artisterna och låtskrivarna, 

 detsamma måste ske för dansarna. Det är i copywrite - att äga materialet – som pengarna finns… 
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 men eftersom det kostar mycket pengar så hade det å andra sidan varit svårt för fattiga dansare 

 att skydda sitt material även om det gick. Det är ett knivigt problem. 

Rashid och Amalie är eniga om att det är ett verkligt problem och att vi måste arbeta för att ge 

tillbaks till dancehallkulturen och till de Jamaicanska dansarna. Rashid säger såhär. 

 Dancehall har använts som en krydda i den populärkulturella soppan under flera års tid nu. Det 

 är viktigt att som västerlänning använda sitt ”vita privilegium” till att peka ut orättvisor, 

 appropriation och liknande – och ge erkännande och pengar där det hör hemma.  

Amalie ser det som upprörande att dem som tjänar mest pengar på dancehall inte är de fattiga 

ghettodansarna - utan människor som stjäl steg och rytmer från dem men som aldrig ger något 

tillbaks till platsen som de hämtat inspirationen ifrån. Det verkar således vara två saker som 

kan motverka kulturell appropriation. Ett erkännande om dansens ursprung, och, som jag 

tolkar det, monetär ersättning då man väljer att använda sig av dancehallkulturen och 

dansstegen för att profitera på den.  

En annan, mer oväntad problematik dyker upp under intervjuerna. Kulturell appropriation 

innebär ju att delar av en minoritetsgrupps uttryck och specifika symboler/ koder i dess kultur, 

förkastas av en majoritetsgrupp - som sedan kan hylla samma uttryck i en västerländsk 

kontext. Amalies och Sylvester pekar dock ut att en stor del av problemet är att dancehall 

saknar erkännande och uppskattning ifrån sina egna landsmän.  

 Dancehall är INTE accepterat i större delar av Jamaica; bland medelklassen och den rika och 

 ledande delen av befolkningen. För dem är Dancehall ”ghetto”, men alla älskar Justin Bieber’s 

 ”Sorry”.  

Sylvester håller med om att Jamaicas regering borde stötta kulturen mer. Han bekräftar att 

medel- och överklassen på Jamaica ser ner på dancehall och att det är ett problem för en 

positiv utveckling av kulturen.  Han tror dock att eftersom det kommer fler och fler dancehall 

intresserade turister som gynnar landet, måste regeringen snart få upp ögonen för att det är en 

betydande del av landets kultur och börja ge dancehall det erkännande som det behöver. Det 

positiva menar Sylvester att Jamaicanerna är mycket glada att se hur människor globalt älskar 

deras kultur - det är något de är tacksamma för.  

Det slår mig som paradoxalt att dem som, åtminstone i vissa fall, utsätter kulturen för 

appropriation - kan vara just det element som skapat efterfrågan och gjort dansen till ett 

globalt fenomen och att det därmed idag finns en större möjlighet att försörja sig på dancehall. 
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Sylvester spekulerar vidare i frågan om kulturell appropriation. 

 Jag tror inte de Jamaicanska dansarna har några som helst problem med att människor från andra 

 länder tjänar pengar på dancehall - jag har personligen inga som helst problem med det. Bara ge 

 erkännande och vad som är rimligt tillbaks till de Jamaicanska dansarna. 

Han poängterar att kulturellt utbyte aldrig kan eller bör hindras och nämner att alla danssteg i 

dancehall självklart inte ursprungligen är ifrån Jamaica heller. 

 En del rörelser kommer ifrån afrikanska danser, så återigen - det handlar om att ge erkännande 

 dit det hör hemma. Inom musikbranschen, då man inte vet ursprunget på sitt material och i sitt 

 arbete, så använder vi en term som kallas Copywrite Control. Det betyder att man inte vet 

 ursprunget/ vart materialet kommer ifrån, men att det inte är skapat av mig själv. 

Amalie tror att de flesta i västvärlden är för priviligierade för att kunna förstå varför detta är 

ett problem och belyser vikten av att som yrkesverksam inom dancehall ta sitt ansvar och 

sprida kunskap om kulturen och om det Jamaicanska ursprunget, för att arbeta emot oönskad 

appropriation. Hon önskar att fler Jamaicanska dansare i framtiden kan försörja sig på 

dancehall och ser en positiv utveckling i att allt fler globalt efterfrågar den autentiska 

dancehalldansen och vill anlita Jamaicanska dansare till workshops i Europa - men ser ett 

hinder i att världen i dagsläget verkar bli alltmer stängd.  

 I mitt arbete med dansgruppen ”Rifical” ifrån Kingston, har jag försökt arrangera turnéer till 

 Europa, men det har varit nästintill omöjligt och VISA-processen har varit lång och krävande. 

Det verkar därför även finnas en del politiska och administrativa hinder i vägen för ett lyckat 

kulturellt utbyte mellan världen och Jamaica, och en professionalisering som gynnar alla 

parter.  

Amalie hoppas också att fler av de kommersiella dansjobben inom dancehall - som att 

koreografera till världsartister som Drake och Rihanna, och andra som använder dancehall för 

att lyfta sina sceniska framträdanden - går till Kingstons fattiga dansare, som lever i kulturen 

dagligen och skapar dansstegen.  
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5. SLUTDISKUSSION  

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur utövare inom olika områden av 

dancehall ifrån Sverige, USA och Jamaica, upplever professionaliseringens inverkan på 

kulturen och specifikt på dansen som skapas inom detta utrymme, med särskilt avseende på 

frågor som rör autenticitet och kulturell appropriering.		

Dancehalldans är skapad på gatorna bland underklassen i Jamaicanska ghettosamhällen och är 

idag en relevant del utav dancehallkulturen. Det är ett fenomen som skapas och ständigt 

återskapas som ett resultat utav den levda verkligheten som dem som uppfyller 

dancehallutrymmet befinner sig i. Dansen reflekterar olika tidsepoker, fenomen, vardagen och 

livet på Jamaica och dansen är ett medel för att uttrycka frustration och förtryck - men också 

ett sätt att hylla olika händelser eller personer, att glömma svårigheter och att glädjas 

tillsammans. Dansen förenar och skapar samhörighet.  

Globaliseringens krafter och teknologins snabba utveckling har gjort det möjligt att skapa en 

karriär av dancehall. Det har bidragit till att dansare idag kan turnera, undervisa och i bästa 

fall försörja sig på sin dans. Detta är en positiv utveckling som ökar möjligheterna för fattiga 

dansare på Jamaica att skapa sig ett bättre liv. Baksidan med professionalisering är att det kan 

uppstå intressekonflikter och förändra dansens natur, eftersom de ökade yrkesmöjligheterna 

för med sig intresse ifrån kommersiella aktörer som vill profitera på fenomenet och kanske 

inte har någon djupare förståelse för den kultur som dansen kommer ifrån. Detta kan innebära 

att dem som försörjer sig på dansen kompromissar för att vara lags och förenklar eller gör om 

steg till att passa en mer västerländsk standard.  

Om fokus läggs på vad som ser bra ut på film/ TV/ Sociala medier och dansen ”vattnas ur” 

kan det ursprungliga uttrycket går förlorat. Det vore kontraproduktivt, eftersom charmen med 

dancehalldans förmodligen kommer ifrån dess råa uttryck, möjlighet att vara personlig och 

förmåga att ständigt tänja på gränserna. Och om de kulturella och sociala/ politiska 

omständigheterna ligger till grund för dansens uttryck, som sedan genom globaliseringen 

blivit professionaliserad och nu kan bidra till positiv samhällsutveckling - bör man vara 

medveten om konsekvenserna med att vända på processen. Då utgår dansaren istället ifrån de 

ekonomiska intressena och använder dansen som en kommersiell motor för framgång, vilket 

blir drivkraften bakom att skapa nya steg och danser. Då blir dansen snarare tekniskt och 

individualistiskt inriktad än byggd på känsla och gemenskap, som tidigare. Mer konstlad. 
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Mindre autentisk. Som Hubbard (2008) nämnde; Om jazz attityden fattas är ”jazzen” i dansen 

förlorad. Det borde vara samma för alla dansstilar, då steg och teknik är skelettet, ramverket - 

och känslan, syftet, motivationen till dansen är köttet på benen. 

Autenticiteten i dansen anses bland informanterna vara viktig, för att som professionell bli 

respekterad som dancehallutövare. Det som upplevs som ”äkta” kopplas tillbaks till det 

kulturella utrymmet som dansen skapas i. Det spelar ingen roll vart man kommer ifrån, men 

däremot är det viktigt för dansare som inte är uppväxta på Jamaica och som försörjer sig på 

dancehallundervisning, att ha förståelse för den kontext dansen befinner sig i. Annars blir det 

lätt alltför stort fokus på bara steg och häftig koreografi. Det är inte så att ”dansen måste 

befinna sig i kulturen” utan snarare att ”kulturen måste befinna sig i dansen” för att den ska 

upplevas som autentisk och levande. Men vem har då företräde att avgöra vad som är 

autentiskt? 

Delade meningar kring autenticitet är närvarande inom dancehallutrymmet och detta är inte 

bara en fråga om dans som produceras globalt- eller lokalt, det finns även olika uppfattningar 

kring det gamla och det nya, mellan old- och newschool. Denna diskussion tycks beröra ofta 

tempot, både i musiken och på dansen. Äldre dancehall är långsammare, enklare, och ses som 

mer autentiskt. Att musiken blir snabbare resulterar förstås i att danserna också blir snabbare, 

då dans är en tolkning av musiken, men det kan också bero på globala influenser ifrån andra 

gatudanser som house och hiphop. Om världen, tack vare dagens snabba teknologi, inspireras 

av dancehall, så inspireras troligtvis också dancehall utav världen. Som tidigare nämnts har 

globaliseringen betydelse för de kulturella förhållandena, där flera menar att allt blir mer likt 

vartannat, liksom en anpassning till västerländska förhållanden. Vill man bevara det 

autentiska bör man vårda det ursprungliga. 

Globala yrkesmöjligheter och möjligheten att profitera på denna kultur, gör att dancehall dans 

är utsatt och i farozonen för appropriation. Ofta kan detta vara i omedvetna former, som att 

undervisa utan att riktigt förstå vad det är man lär ut - men det kan också vara i storskaliga 

former, som när artister exponerar dancehall för egen vinnings skull utan att ge erkännande 

till dem som skapat stegen. För att motverka appropriation av dancehall krävs det kunskap om 

dansens bakgrund och ursprung och att sprida denna kunskap vidare och peka ut orättvisor.  

Professionella utövare, som försörjer på sig på dansen bör ta sig tid att utbilda sig och uppleva 

kulturen i dess rätta miljö. Detta ger en djupare förståelse för dansen och gör det möjligt för 

utövaren att ge erkännande tillbaks till Jamaica och till dansstegens skapare, samtidigt som 
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det visar respekt och aktning för kulturen. Då kanske fler involverade i dancehalldans kan 

gynnas av professionaliseringen och autenticiteten i dansen vårdas, utan att kulturen 

approprieras. 

 

6.1 VIDARE FORSKNING 

Då jag intervjuade ett begränsat antal utövare inom flera olika områden av dancehallkulturen, 

vore det intressant att göra en utökad studie på professionalisering av dancehalldans som 

fokuserar på flera yrkesverksamma dansare på Jamaica. En sådan studie skulle kunna vara 

inriktad på vilka effekter professionalisering/  kommersialisering har på dansens natur och hur 

den förändrats och utvecklas rent strukturellt och tekniskt.   

En annan intressant aspekt att forska i är hur kvinnlig dancehall tas emot i västvärlden, inte 

bara Jamaicanska kvinnliga dansare, utan exempelvis en kvinnlig dansare som tagit med sig 

danskulturen ifrån Jamaica och sedan förkroppsligar denna i en annan miljö, som 

Skandinavien. Jag såg till exempel ”Talang” på TV4 nyligen, där dansgruppen ”Blackout 

Crew” dansade de kvinnliga dancehallstegen och hyllades som starka kvinnor som 

representerar Girl Power. Jag var verkligen nyfiken på hur juryn i sammanhanget skulle ta 

emot uppträdandet som bestod av både akrobatik, hyper femininitet och, vad den icke insatta 

skulle beskriva som, ”rumpskakningar”. Jag förutspådde att det antingen skulle älskas eller 

hatas. 

Handlar då denna kvinnliga upplevda styrka om den miljö den befinner sig i, ifall världen är 

”redo” för den? Det vore spännande att reda ut varför vissa ser dansen som vulgär och gör 

kvinnor till passiva offer, medan andra upplever samma dans som befriande och 

bemyndigande.   

Det vore också spännande att utforska möjligheterna för dancehall såsom Amalie önskade, att 

dansen ska bli en mer respekterad konstform och synas på teatrar, i musikaler och i 

filmprojekt. Det vore inte omöjligt, med tanke på att föregångaren Hip Hop genomgått en 

liknande förändring och idag tagit plats på de stora scenerna och därmed blivit lika mycket 

respekterad scenkonst, som gatudans.  
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6.1 OTRYCKTA KÄLLOR  

6.1.1 INTERVJUER  
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6.3 BILAGOR  

6.3.1 BILAGA 1: INTERVJUGUIDE  

 

Pt: 1 – INTRODUCTION 

1. Can you tell me a bit about yourself and who you are?  

 

2. Whats your relationship to dancehall (background story)? 

3. When, how and why did you get into dancehall? 

 

Pt: 2 – GLOBALIZATION  

4. How has globalization affected dancehall? Positive/negative 

5. What differences or/and similarities can we find between dancehall in Jamaica and in the rest 

of the world? 

6. What role has internet and social media played in the development of dancehall - the culture 

/the dance? Positive/negative 

7. What future development due to the globalization do you expect, or wish to see, in the future? 

 

Pt: 3 – PROFESSIONALIZATION  

8. How has professionalization affected dancehall and whats your opinion on making dancehall 

dancing a career or professional organisation? Positive/negative  

9. What do you think someone pursuing a career in dancehall should consider? 

10. Is dancehall fit to organize and formalize into professional activities or education?   

11. What do you think about dancehall as a vehicle for commercial interests?  

12. Imagine the situation - I get offered to work as a choreographer for an either a commercial or 

an artist in Sweden. The music has influenses from dancehallmusic and I want to use 

dancehall dancing in my choreography. How can I approach the situation? 
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13. Can someone ”own” or have copyright on a step? 

14. What development due to the professionalization do you expect, or wish to see, in the future? 

 

Pt: 4 – AUTHENTICITY  

15. What is ”authentic” dancehall to you? 

16. Can the dancer/teacher be authentic and at the same time, be original and bring something new 

to the table?  

17. What meaning do you feel the culture has to the dance? 

18. In your opinion, is there a lot of conflicts in the dancehallspace regarding autenticity?  

19. What makes someone an good dancehall dancer? Do you think authenticity matters?  

20. Are there any difference between dancers born on/ outside of Jamaica? 

 

Pt: 5 – CULTURAL APPROPRIATION  

21. Have you noticed any appropriation of dancehall so far?  

22. How can we work against an unwanted, appropriating behaviour?  

23. What should someone who has dancehall as a career consider – as not to appropriate?  

 

Pt: 6 – WRAPPING UP  

24. How do you think dancehall will develop in the near future? Globally/On Jamaica? 

25. What progress do you wish to see in the future? 

26. Did I forget to mention anything or is there something you would like to add? 

	


