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”I think you’re touching on one of the biggest 

topics that faces contemporary urban planning  

and architecture today which is the question  

of the subject, for whom?”

Helen Runting, stadsplaneRaRe & foRskaRe ktH

”Drömmen är ju såklart att det fanns sådana här 

dansbanor lite grann här och där och överallt.” 
manne af klintbeRg, clown & oRdföRande i ipa/lekfRämjandet
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Om DAns-   
bANa!
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Dansbana! är en förening som skapar offentliga platser 

för dans. Dans är en växande kultur och motionsform 

som tilltalar många människor i olika åldrar men 

särskilt unga tjejer. De spontan idrottsplatser som 

byggs idag, så som skejt- och parkourparker används 

till största delen av killar. Dansbana! är en reaktion 

på det, ett initiativ att upp märksamma en förbisedd 

grupp i stads planering, unga tjejer, och ett sätt att 

skapa möjlighet för dem att ta plats i det offentliga 

rummet genom dans. Dansbana! arbetar med 

deltagandeprocesser och gestaltning. Vår vision är att 

det skall finnas en Dansbana! i varje del av staden,  

i olika städer, i hela av landet. 

Den här publikationen riktar sig till dig som arbetar 

på kommun, myndighet eller privat aktör som kan 

påverka planeringen och användandet av offentlig 

miljö. Hur tänker du kring jämställdhet och möjlig-het 

för unga tjejer att ta plats i stadsrummet?  

Kanske vet du någon plats, eller flera olika, som du 

tror skulle passa för en Dansbana!
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Vilk a äR Vi?

Föreningen Dansbana! är initierad och drivs av arkitekt erna 
Anna Fridolin, Teres Selberg och Anna Pang som har sina 
bakgrunder i stadsplanering, arkitektur, undervisning och 
dans. Föreningen startade som en reaktion på forskning 
som visar att det finns mycket stora ojämlikheter mellan 
kön och användandet av spontanidrottsplatser. Platserna 
används till stor del av killar, i vissa fall till 90 %. Siffrorna 
bekräftade något som vi redan hade på känn och visste 
om; att det finns stora skillnader i vilka som använder det 
offentliga rummet. Vi ställde oss frågan, varför ser det ut 
så här och vad kan vi göra för att förändra det? Vi vet att 
många unga tjejer vill dansa men att kurser är dyra och 
att det idag finns få  offentliga platser för dans. De enstaka 
utomhusdansbanor som finns används framförallt till 
pardans av vuxna. Dansbana! är en samtida dansbana 
uppdaterad med ny teknik och anpassad till många olika 
typer av dans och användare men framförallt unga tjejer. 
Föreningen är religiöst och partipolitisk obunden. 

dansbana!  HaR som mål at t 

Skapa platser för dans i kommuner runt om i landet. 
Platserna skall vara gestaltade i dialog med användar-
na, platsspecifika och permanenta. Vi vill verka för ett 
starkare jämställd hets perspektiv inom stadsplanering 
och sprida kunskap om betydelsen av dans, deltagar- och 
ungdomskultur. 

VåRt aRbe te omfat taR

Dansbana! har utvecklat en metod där vi genom work-
shops med lokala dansare, unga tjejer och dansföreningar, 
engagerar de framtida brukarna och låter dem vara med 
och påverka funktion och utformning. För att säkerstäl-
la ett ”befolkande”, att dansplatserna blir aktiverade, 
engagerar vi lokala dansföreningar och andra som arbetar 
med ungdomar och kultur på t.ex kommunen. Det handlar 
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alltså om att hitta och engagera de framtida brukarna 
och andra aktörer på ett tidigt skede för att skapa de 
bästa förutsättningarna för en välanvänd plats. De arki-
tektoniska gestaltningsförslagen vi tar fram har sin ut-
gångspunkt i deras tankar.

VåR aRbe t sme tod äR inteRdisc iplinäR

Vi arbetar ihop med stadsplanerare, dansare, pedagog er, 
konstnärer, teknisk expertis och andra föreningar t.ex. 
IPA/Lekfrämjandet.

Vårt tillvägagångsätt är dels uppsökande där vi själva 
kontaktar kommuner om platser vi tror är bra, och dels i 
form av direkta uppdrag åt kommuner, myndigheter och 
andra som arbetar med planering och användande av 
offentlig mark. 
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Vem ink ludeR a s,  Vem e xk ludeR a s?

Målgruppsbeskrivningar kan vara problematiska.  
När Dansbana! använder ”unga tjejer” syftar vi på individer 
som upplever sig som kvinnor och är mellan  
13 och 19 år.

utfoRsk ande aV danspl at seR

Under 2014 genomförde Dansbana! ett antal workshops i 
Stockholm då vi tillsammans med grupper av unga tjejer, 
förutsättningslöst, testdansade olika platser i staden. Vi 
ville få reda på deras tankar om vad en Dansbana! skulle 
kunna vara och hur den skulle kunna fungera samt var i 
stadsrummet det känns bra att dansa. Deltagarna fick ett 
”toolkit” med avspärrningsband, kartor, kamera, stativ, 
ljudförstärkare och rekvisita för att testdansa olika platser 
och dokumentera sina upplevelser. Detta blev grunden för 
vår metod. 

danbana!  undeR uppföR ande

Den första Dansbana! byggs under 2015 – 16 i Vårby gård. 
På uppdrag av Huddinge kommun  utvärderade vi olika 
platsers lämplighet och gjorde under 2015 ett flertal work-
shops på en specifik plats. Detta utgjorde grunden för ett 
utformningsförslag, och utifrån våra ritningar kunde en 
byggare upphandlas. Dansbana! Vårby gård blir den första 
av sin sort. Hatten av för Huddinge kommun som satsat 
på sina unga kvinnliga medborgare. Men säkerligen finns 
det fler kommuner som vill göra något likande? Är du 
 intresserad? Det är vi!
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STaD,  
SuBJeKT  

OCH  
SpON TaN-  
IDROTTS-   
pLATSeR
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Vem tar plats och syns i stadsrummet? Vem är det vi 
planerar och bygger för? Platsobservationer av planerade 
ytor för spontanidrott visar att de används till mycket stor 
del av killar och män. Unga tjejer är oroväckande från
varande. Detta har främst diskuterats som ett folkhälso
problem men är i lika hög grad ett demokratiproblem. 
Dansbana! skapar möjlighet för unga tjejer att vara aktiva 
och ta plats i det offentliga genom dans.

SP ONTANIDROT T SOM BEGREPP

Spontanidrott uppstod som begrepp på 90talet som ett 
svar på att den organiserade idrotten, föreningar, tappade 
medlemmar. Bortfallet var störst bland socioekonomiskt 
svaga grupper och man ville skapa möjlighet för de som 
stod utanför föreningslivet att vara aktiva. Denna tanke 
fick stort genomslag hos kommuner och myndigheter 
och runt om i landet har det planerats och byggts platser 
för spontanidrott. Platserna är ofta välanvända men 
forskning visar att det finns stora ojämlikheter i könsför
delningen bland användarna. 

Rapporten ”Spontanidrott för vilka?” gjordes av Stock
holms stad 2012 och redovisar 570 platsobservationer 
av förhållandet mellan kön och användare på spontan
idrottsplatser. Platserna används till mycket stor del av 
killar och män, i vissa fall till 90 %. Störst är frånvaron 
av unga tjejer. ”Kvinnor är inte överrepresenterade när 
det gäller nyttjandet av någon planlagd idrotts och 
motionsanläggning utomhus”.*

Varför ser det ut såhär? Vi tror att det har dels med 
normer och socialiseringsmönster att göra och dels med 
vilka typer av platser som byggs. Exempel på vanliga 
typer av spontanidrottsplatser idag är: fotbolls, basket
planer, skejt, parkourparker och BMXbanor. Det är 
aktiviteter som traditionellt engagerar fler killar. Det 

*     s.8, ”Spontanidrott för vilka?”, Stockholms stad, 2012.
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totalt
21% tjejeR

79% killaR

löpningsspåR
21% tjejeR

79% killaR

fotbollsplaneR
17% tjejeR

83% killaR

lekplatseR
45% tjejeR
55% killaR

skejtpaRkeR
17% tjejeR

83% killaR

Hockey- konstfRusna  
isbanoR

17% tjejeR
83% killaR

 föRHållandet mellan anVändaRe ocH kön (7–19 åR) aV planeRade ytoR 
 föR spontanidRott i stockHolms stad ocH angRänsande kommuneR

Siffrorna i diagrammet ovan kommer från rapporten ”Spontanidrott för vilka” och 
baseras på 570 platsobservationer. Samtliga typer av platser domineras av killar och 
män. Lekplatsen är den mest jämlika platsen men används främst av de yngre. 

måste alltså till ett arbete att skapa plats för tjejer där och 
överlag att bryta normer kring kön och aktivitet. Parallellt 
behövs det skapas platser för fler, olika, aktiviteter. 

dans –  en sp ontanidRot t at t eRk änna

Det finns ett stort intresse för dans bland unga tjejer men 
det finns få platser i stadsrummet avsedda för dans och 
kurser är dyra. Varför kan vi inte bygga dansplatser på 
samma sätt som skejtparker? 

Kommer verkligen tjejerna komma dit och dansa då, 
kanske du undrar? Det går förstås inte att garantera men 
för att skapa de bästa förutsättningarna har Dansbana! 
en metod där vi i planeringsfasen engagerar unga 

©Föreningen Dansbana! 2015, www.dansbana.se
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tjejer, lokala dansföreningar och fritidsförvaltningar 
i workshops. Vi vill förstå och kartlägga deras tankar, 
behov och idéer men det handlar också om att informera 
och skapa nyfikenhet kring platsen och projektet. Många 
mindre dansföreningar och dansare letar efter platser 
att dansa på. När de använder Dansbana! blir platsen 
aktiverad vilket i sig inspirerar till spontananvändande.** 
Ihop med föreningar och fritidsgårdar skapas möjlig
heter att under längre tid arbeta med att bryta mönster 
och föreställningar om vem som kan och får dansa där. 
Dansbana! är en ny typ av spontanidrottsplats, öppen för 
alla men med fokus på unga tjejer.

Kombinationen av planerad/schemalagd och spontan 
aktivitet gör Dansbana! till en hybrid typ av spontan
idrottsplats. Den kräver mer samordning av olika parter 
vid planering och genomförande men ett bättre resultat  
i form av jämställda användare.

�� Under Lilla Västerbron i Rålambshovsparken i Stockholm finns en 
permanent, påkostad och välanvänd skejtpark. Den är en lyckad spontan
idrottsplats. Samtidigt har den en ojämn könsfördelning i användandet. 
Workshop med unga tjejer visar att de gärna dansar där andra aktiviteter 
pågår samtidigt. Kan vi även skapa plats för en Dansbana! här?

**     Läs gärna vår intervju med Joanna Koskinen, dansare, om självorganiserad  
dans i det offentliga och otippade deltagare.

©Föreningen Dansbana! 2015, www.dansbana.se
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Dansbana i Rålambshovsparken, Stockholm, 1940-tal.
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DANS- 
BAnaN 

SOm HIS-
TOrISK 
PLATS
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Under lång tid – från ca 1850–1950 – var det vanligt med 
utomhusdansbanor i Sverige både på  landsbygden och i 
städerna. Dansbanorna byggdes ofta som paviljonger i trä 
i nöjesparker eller folkparker.*** De var viktiga sociala 
mötesplatser för ungdomar. Där spelades orkestermu-
sik och man dansade. Det fanns också mer temporära 
varianter. På landsbygden var det t.ex. vanligt att anordna 
lördagsdans vid vägskäl. Sådana tillfälliga dansplatser 
organiserades ofta av en lokal sportförening eller orkester. 
Vilken musik och dans som spelades varierade över tid. 
På 1930- och 40-talen dominerade jazz och swingdans 
och samtidigt som dansbanorna var popu lärare än 
någonsin rasade dåtidens bildade medelklass kring 
dansbanekulturen. 

DANSBANEEL ÄNDE T

Under begreppet ”dansbaneeländet” fördes en moralis-
tisk diskussion i pressen om hur dansbanorna stimulerade 
till sexuell utlevelse, dekadens och moraliskt förfall. Ur 
denna diskussion uppstod ”dansförbudet”, en lag som 
säger att det är förbj udet att dansa utan ”danstillstånd”. 
Dansbanorna kom under 1950-talet att förlora sin roll som 
viktig offentlig plats. Det berodde på att det växte fram 
fler nöjesalternativ och andra musik och kulturuttryck. 
Dansbanorna upplevdes som förlegade, de förföll och 
många revs. Samtidigt är dansbanan en byggnadstyp/
plats som finns kvar i det kulturella medvetandet hos 
många. 

Dansbana! är en uppdaterad, samtida variant av den tra-
ditionella dansbanan anpassad för många olika typer av 
danser och med ett jämställt dansgolv.

� Dansbana i Bohuslän på 1960-talet. Tjejerna väntar på att bli uppbjudna. 
�� Workshop med unga tjejer i Vårby gård som dansar street dance.

***     ”Folkparker är ett begrepp som förknippas me de parker som tillkom kring 
sekelskiftet 1800-1900 på arbetarrörelsens initiativ vilka även var avsedda som 
samlingsplatser för politiska möten”, s.29, ”Till stadsbornas nytta och förlustande”, 
Catharina Nolin Byggförlaget, 1999
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daNS 
-INNIFrÅn 

Och uT
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Dans av olika slag är populärt i alla jordens hörn 

och finns inom nästan alla kulturer. Det dansas 

ringdans, längddans, solodans och pardans. Det 

dansas runt i ringen, runt lägerelden, på discogolven 

och det dansas små grodorna. 

Ibland är dansen kopplad till religösa ritualer. Ibland 

är den en flykt från vardagens styr. I andra fall bara 

en ren motionsform.

Det finns oändligt många olika typer av stilar och 

genrer inom dansens värld; street, jazz, lindy hop, 

salsa, hip hop, voguing, wacking, bachata, vals, 

bugg, foxtrot, butoh, ragga, balett, stepp, swing, 

afrobeat, dance hall, kathak, bollywood och så 

vidare … för att bara nämna ett litet urval av de stilar 

som dansas i Sverige idag.

Dans är möten. 

Dans är kultur.

Dans är konst.

Dans är bra för hälsan.

Dans är lek.

Dans är för alla. 
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Dansbana! arbetar med delaktighetsprocesser och 

gestaltning. Vi har utvecklat en metod där vi genom 

workshops med lokala dansare, unga tjejer och 

dansföreningar engagerar de framtida användarna. 

Deras kunskap och önskemål påverkar planeringen 

både funktion och utformning.  En Dansbana! skall 

vara anpassad till deras tankar och behov och 

samtidigt vara en trivsam och vacker plats i staden. 
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� Bilder från workshop ”Att ta plats”, där unga tjejer fick testdansa olika platser i Stockholm.©Föreningen Dansbana! 2015, www.dansbana.se



� Workshop med lokala dansföreningar i Vårby gård. 
�� Gestaltningsförslag, Vårby gård. � Workshop med framtida användare av Dansbana! Vårby gård. 

�� Gestaltningsförslag utifrån workshopdeltagarnas tankar och behov.

©Föreningen Dansbana! 2015, www.dansbana.se



�� Gestaltningsförslag på en Dansbana! i Rålamb shovsparken  under  
Lilla Västerbron. Förslaget utformades efter workshopen ”Att ta plats” 
där unga tjejer fick testdansa olika platser i Stockholm.
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       SJu 
SAMTAL

Om 
BehOvET 
Av dANS
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Dansbana! har träffat ett antal nyckelpersoner från 

olika kunskapsområden för att samla så många 

tankar och infallsvinklar som möjligt på vårt 

arbete. Det handlar om allt från lekens betydelse 

och idrottspolitik till jämställdhet på dansgolvet 

och stadsplanering i dagens Sverige.
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          DeT  
EMpaTISKa  
SAMhäLLeT      

-om 
  vIKTen  
Av dANs  
OCh LEK

Varför är det så kul att dansa? Många påstår att de 

blir lyckliga av dans. Om fler dansade, skulle vi då bli 

en gladare människoart och skulle det kunna påverka 

hur vi lever tillsammans i våra samhällen? En av de 

som trängt djupare in i  frågan är Manne af Klintberg, 

välkänd som clown och ordförande i Lekfrämjandet/

IPA. Vi träffade honom för att få höra hans tankar 

kring betydelsen av lek och dans.
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EMpaTISKa  
SAMhäLLeT      

-om 
  vIKTen  
Av dANs  
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manne af klintbeRg (mak)  
anna fRidolin/dansbana! (af) 
anna pang/dansbana! (ap) 
teRes selbeRg/dansbana! (ts)

mak: Ja, men det är väl klart att det ska finnas ett ställe 
att dansa på i varje kommun!

ap: Bra! Varför, tycker du det?
af: Eller, lite formellt, du är ordförande i IPA och ni har 

valt att stötta Dansbana!. Varför?
mak: Ja, fast vi uttalar det inte så vi säger I-P-A – det 

är en förkortning, International Play Association, 
Promoting Children’s Right to Play. Och på svenska 
heter vi IPA – Barns rätt till lek och vi kallar oss också 
Lekfrämjandet. För oss är leken sin egen belöning men 
den missbrukas nu sedan en ganska lång tid av pedago-
giken eller pedagogerna. De har stulit språk från leken 
och låtsas att de leker fast de egentligen vill undervisa. 
De kallar det för lekfullt lärande och det är lögn och 
förbannad dikt för om man har ett annat syfte med 
leken än att leka så upphör leken. På samma sätt som 
om man inför ett tävlingsmoment så upphör leken.

ap: Vad är en lek då?
mak: Man kan leka fotboll. Man kan leka olympiska spel, 

så länge man inte tävlar. För att det ska vara en lek så 
måste det vara ömsesidigt, det måste vara frivilligt och 
det måste vara turtagning.

af: Men man kan väl leka själv också?
mak: Det går bra att leka själv.
ap: Turtagning?
mak: Turtagning, att det inte är en som är diktator och 

bestämmer allt i leken. Ju mer jag lär mig om lek och 
vad lek betyder så har jag förstått att spegelneuroner-
na i hjärnan som gör att vi kan avläsa hur en annan 
människa känner och mår, har ett gemensamt centrum 
med en massa andra goda saker som hänger ihop med 
humor, intuition, fantasi, kreativitet och förmågan 
att lösa konflikter utan våld och det viktigaste av 
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allt, empati. Alltså förmågan att känna in hur en annan 
människa har det och känner sig. Om vi ser på jord klotet 
och mänskligheten och hur vi löser konflikter med våld 
och hur vi upprättar gränser mellan ”dem och oss” så är 
det mycket av det som skulle lösa sig om vi kunde höja 
den allmäna empatinivån. Om folk var mer empatiska så 
skulle det bli mindre våld, mindre vapen skulle behövas 
och alla skulle kunna äta sig mätta varje dag! Och det 
skulle inte finnas några diskrimineringar, vare sig rasis-
tiska eller sexistiska. Dansen och musiken, att röra sig 
till musik själv, att hålla i en annan människa och dansa 
pardans eller att dansa tillsammans i en ring eller att 
dansa i formationer, det är ett otroligt bra sätt att inte 
tävla, att fortsätta leka.

ap: Dansa för ett 100-procentigt empatisamhälle?
mak: Ja, absolut … För mig är dans väldigt ofta en form av 

lek. Ju lekfullare dans desto mer lek men även en ganska 
hårt bunden form av dans som gamla midsommardanser 
eller jullekar, där man sjunger samma visa som farför-
äldrar gjorde, som höga berg och djupa dalar, är också en 
form av lek. De ingår visserligen i regel-lekarna men det är 
ingen tävling och man gör det frivilligt och man kan göra 
det ganska ömsesidigt.

Idag finns ett jätteproblem när det gäller lekplatser. Från 
att ha varit ett ställe, en del i en park, så har det blivit ett 
ställe där industriellt framtagna lekredskap ställs ut till 
enorma kostnader och där säkerhetstänkandet har blivit 
så fruktansvärt fokuserat att de inte är roliga att leka på 
längre. När ungarna leker så leker de hellre i de taggiga 
buskarna än med de här redskapen. Det är klart att de här 
kompisgungorna … De har jag sett användas av ungdomar. 
Där kan de liksom smyghångla utan att någon märker det.

af: Ja det är också trevligt som förälder att man kan ligga 
ner och gunga med sitt barn.

mak: Ja, de är mysiga. Det finns en norsk lekforskare som 
också var idrottstränare och han menar att väldigt mycket 
av hur lekplatserna ser ut idag handlar om att sitta. Man 
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sitter och gungar, man sitter och åker rutschkana, man 
sitter vid sandlådan. Så han har börjat bygga väldigt 
mycket där man klättrar, eller hänger i rep. 

På 60- och 70-talet hade vi i Sverige ”Bygglek”. 
Bygglekplatser. I Stockholm fanns det 15 bygglek platser 
tror jag. I Karlstad finns det en del kvar, där är det väl 
5 stycken fortfarande. Folk blev helt förskräckta när det 
såg att små barn fick hålla på med såg och hammare 
och spik och knivar. Men grejen är att det nästan aldrig 
rapporterades om skador, allvarliga skador. Alla var 
så medvetna om att det här är lite farligt så vi måste 
vara extra försiktiga. Vi har en gammal slogan i IPA 
som är ”Hellre en bruten arm än en bruten vilja” … En 
dansbana har ju en annan form och funktion än en 
lekplats med gungor och sandlåda och sådär men den 
skulle ändå kunna funka som lekplats. Så fort ett litet 
barn lär sig gå eller har ett litet hjul under sig, en liten 
trehjuling eller sparkcykel, så blir de lyckliga när de får 
en platt yta. En platt hårdgjord yta, som det heter på 
ert språk. Då är det underbart! Att få springa runt, runt 
på. Och om det sedan kommer musik till då, då är det 
ju dans direkt alltså. Mammans hjärtslag, eller om det 
är de egna hjärtslagen, det spelar inte så stor roll, som 
skapar en grundrytm.

ap: Pulsen.
mak: Ja, det verkar som att det finns där i varje fall. 

Drömmen är ju såklart att det fanns sådana här 
dansbanor lite grann här och där och överallt. Om 
 lattemammorna sitter en bit bort och dricker kaffe med 
sina barnvagnar så kan de lite större barnen vara där 
och prova på hur det känns att röra sig till musik och 
sedan, vissa tider på dygnet kanske pensionärerna är 
där och rör sig till musik. Det är fortfarande väldigt 
vanligt med pensionärsdanser.

af: Men kanske också att det blir ett dansgolv där det inte 
är alkohol som på en nattklubb och inte heller inträde.

ap: Om vi skulle ta och backa till det här med staden.
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mak: Alltså förtätningen av staden den är ju sådan att 
den går ut över de icke kommersiella mötesplatserna. 
Man har gjort ett flygfoto där man prickar in de ytor 
som fortfarande finns att bebygga och det gör ju det att 
de lortiga bakställena där man förut kunde göra kojor 
eller leka ryska posten eller huvudtaget försvinna från 
de vuxna en stund, de blir färre och färre. 

Vissa andra ytor växer. De kommersiella ytorna växer. 
Skolgården på Engelbrektrsskolan, där har man sprängt 
bort och byggt två bostadshus, där. Men vadå ”vi har ju 
en idrottshall här i fastigheten nu”. Det är bara det att 
den inte är öppen när barn behöver leka utan det är när 
de har lektioner. Så att för de lekande blir det ju färre 
och färre platser, så en dansbana, det är ju verkligen en 
öppning.

ts: Jag tänker att alla publika platser blir mer och 
mer  definierade. Det finns väldigt få, som du säger, 
övergivna platser.

mak: Ja.
ts: Och då är ju Dansbana! också en del av det, men på 

något sätt är det ändå ett sätt att claima platsen till att 
fortfarande vara offentlig.

mak: När Stockholms partiet en period drev att det skulle 
bli fler cykelbanor fick bilarna flytta på sig. Och om du 
lägger ut en dansbana i ett parkområde eller i ett torg-
område, då har du definierat det. 

af: Det känns som vi har fått jättemycket bra tankar, tack 
så mycket, är det något du vill fråga oss?

mak: Får jag lov?
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SpOnTAN-
idrOTT 

föR vILKA?
Magnus Åkesson är folkhälsoutvecklare 

på Stockholms Stad. Han arbetar dels med 

forskning och dels med att utveckla strategier för 

kommunens idrottspolitik där främsta målet är att 

få ungdomar att idrotta och vara aktiva. 2012 var 

han del av den grupp som utförde ”Spontanidrott 

för vilka?”, en studie kring kön och användandet 

av de planlagda spontanidrottsytorna inom 

kommunen. Rapporten visade att platserna 

används till mycket stor del av killar och att tjejer är 

rejält underrepresenterade. Dansbana! kontaktade 

Magnus för att höra om hur man på kommun har 

arbetat vidare med resultaten från rapporten.
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Magnus Åkesson (MÅ) 
anna Pang/Dansbana! (aP)

MÅ: Vilken bra idé det här med Dansbana!
aP: Tack! Vad bra att du tycker det! Jag tyckte att det var 

intressant i rapporten hur ni beskriver att idrottspoliti-
ken de senaste åren har präglats av två prioriteringar, 
dels att skapa plats för spontanidrott pga. socioekono-
miska skäl och dels att prioritera tjejer att vara aktiva. * 
Och att de verkar som att de här två prioriteringar inte 
har gått ihop så väl. Er studie visar ju hur de planlagda 
ytorna för spontanidrott används främst av killar, i vissa 
fall till 90 %. Platserna verkar populära så på sätt och vis 
har man väl lyckats med målet med att nå ut till de som 
inte är aktiva i föreningar. Men man har tappat tjejerna 
på vägen. Har du sett någon förändring i politiken sedan 
rapporten kom?

MÅ Ja, det tycker jag. Innan rapporten kom fanns det en 
stor tilltro till att målet främst är att stimulera fysisk 
aktivitet. Den organiserade idrottsrörelsen tappade 
medlemmar och man behövde hitta sätt att nå ut till 
fler. Spontanidrottplatserna kom som en lösning, ett 
svar på hur vi skulle kunna göra det. Med rapporten/
fältstudierna så blev det ju tydligt att man med spon-
tanidrottsplatserna inte nådde alla, utan främst unga 
killar. Efter rapporten publicerades kan jag märka en 
mycket större medvetenhet kring problematiken och 
jämställdhetsfrågorna, i alla fall i Stockholms stad där 
jag arbetar. Jag tycker att man har förstått att om man 
fortsätter att bygga spontanidrottsplatser så krävs det 
någon form av insats för att förändra användandet av 
dem. För att jämna ut det på något vis. Det kommer 
man att göra genom att engagera fritidsgårdar att 
förlägga aktiviteter till platserna t.ex. 

aP: Intressant. Jag såg intervjun med dig och  

*     Rapporten ”Spontanidrott för vika?” finns att läsa på Stockholms Stad hemsida: 
Forskning visar att socialt svaga grupper inte är aktiva i idrottsföreningar lika mycket som 
starka.
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Ida Östensson på TV4 och hon pratade ju också om 
betydelsen av ”ledda aktiviteter” för att bryta mönster 
kring kön och aktivitet. Vi har mer och mer börjat tänka 
att Dansbana! inte skall vara en renodlad spontanidrotts-
plats utan snarare en offentlig yta för dans, som kan 
användas spontant men också av mindre dansförening-
ar i någons sorts kombination. Då finns plats för arbete 
med att bryta normer. Men vi tänker också att när 
platsen används ”schemalagd” av föreningar eller andra 
så inspirerar de till spontanaktivitet, dans. Upplägget 
kräver mycket samordning, inte minst av kommunens 
alla delar. Det är många som skall komma samman och 
prioritera frågan: Plan- och byggavdelningar, Kultur och 
fritid, parkförvaltningar och andra.

må: Det finns en sorts hierarkier mellan olika aktiviteter 
där det ibland verkar viktigare att stimulera tjejer till 
att utöva typiska killaktiviteter, och därmed erövra det 
pojkiga, än vad det är att bejaka tjejernas nuvarande 
preferenser. För mig känns det lika viktigt att erbjuda 
tjejer möjligheten att utöva dans spontant som att hjälpa 
tjejer att ta plats i skejtparken. 

Rapporten har fått en bra spridning hos Kultur- och 
idrottsförvaltningar runt om i landet. Det finns nog 
ingen sådan enhet som inte känner till problematiken 
kring könsfördelningen på spontanidrottsplatserna. 
Det krävs att alla hjälps åt och pratar om det här i de 
olika sammanhang som man rör sig i. Tyvärr så tror jag 
att det är svårt, om inte helt omöjligt, att få till en helt 
jämställd spontanidrottsmiljö utomhus. Iallafall är det 
långt dit. Jag tror det är viktigt att titta på andra alter-
nativ, framförallt inomhusmiljöerna, som komplement 
för att få fler unga tjejer att vara fysiskt aktiva. Det finns 
ju också forskning som visar att föreningsidrotten är 
mer jämlik. Ett spår kanske kan vara att locka fler till 
den. Det finns en sorts hierarkier i aktiviteter. Varför 
måste vi stimulera unga tjejer till att hålla på med just 
skejtboard? 
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ap: Jag tänker att spontanidrottsplatserna och deras 
könsfördelning är en spegel av hur mycket ser ut i det 
offentliga, där män dominerar. Och att det bara är att 
köra på stenhårt så mycket det går på olika sätt för att 
förändra den skevheten. Sen finns det ju andra ojämlik-
heter än kön i det offentliga: ålder, kroppstyper, etnicitet 
osv. Det vore fint om det fanns plats för många olika 
typer av grupper och individer!

må: Ja, det du säger nu är superviktigt! Det vi tittade på 
i vår studie var alltså planlagda ytor för motion och 
idrott. Sen pågår det ju en hel massa andra aktiviteter 
i det offentliga. Tittar du på vilka som joggar på Norr 
Mälarstrand t.ex. så ser det förmodligen annorlunda ut 
än när man tittar på vilka som använder den planerade 
skejtparken som de springer förbi. Vi undersökte bara 
de planerade ytorna. 

ap: Visst. Ett annat exempel skulle kunna vara Friskis 
och Svettis utomhusgympa som nog också har en 
ganska ”jämlik” könsfördelning. Men nu jag gissar 
bara, jag har inte gjort några platsobservationer. Jag 
tyckte att det var intressant att lekplatserna i er studie 
hade ett så jämlikt användande. Vad tror du det beror 
på? 

må: Förmodligen så har inte de traditionella könsrollerna 
hunnit slå igenom bland de små barnen. Men lekplatser 
är inte svaret för att aktivera ungdomar. Det finns en 
”barnifiering” inom idrottspolitiken. Det är inte de små 
vi har svårt att nå ut till utan till ungdomarna.

ap: Ja, och studien är ju indirekt en redogörelse för vart 
de offentliga resurserna går, spontanidrottsplatserna är 
ju planerade och bekostade av kommunerna. 

må: Så är det. Hur har ni tänkt kring placering av 
Dansbana!? Jag tror på en central placering av en sån här 
dansplats. Så att det verkligen blir en grej, ett mål att 
åka till. De som är intresserade och brinner för dans 
kommer först och kan sedan locka fler, andra som inte 
är lika vana att dansa.
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ap: Det låter bra! I alla fall initialt. Vår vision är att det 
skall finnas många Dansbana! med olika karaktärer, 
i olika delar av stan. Men visst vore det schyst att få till 
en fin, påkostad permanent plats i stan som protyp/
ideal anläggning. Framförallt för att skapa intresse och 
nyfikenhet.

må: Exakt.
ap: Då finns det något att utgå och inspireras ifrån för 

andra. Lite som när skejtparkerna började dyka upp. Det 
gjordes några fina som sedan fick spin-offs i olika lokala 
varianter. Så jag tror att du har helt rätt om att en central 
placeringen är viktig. Men på sikt vill vi att det skall 
finnas Dansbana! i både förort och city.

må: Det låter bra!
ap: Som strateg, har du några tips till oss hur vi skall få 

Dansbanor! byggda?
må: Tryck på huvudargumentet ”Unga tjejer vill dansa 

varför skall de inte få plats att göra det på samma sätt 
som killar som vill skejta fått skejtparker byggda?” 
Sen kommer ni möta motstånd och oro”Kommer de 
(tjejerna) verkligen att komma?” Då tycker jag ni skall 
säga ”Man måste våga ta risken” och självklart komplet-
tera med strategier om hur det skall ske. Allt det där har 
ni ju!
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Dansbana! uppmärksammade att det ofta dansas  

i Vasaparken i Stockholm. Vi kontaktade en av 

dansarna: Joanna Koskinen, och bad henne  

berätta mer om detta.

DAnS I 
 dET oFF-
eNTLIga
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joanna koskinen, dansaRe ( jk)  
anna pang/dansbana! (ap)

ap: Vi är nyfikna på folk som dansar i det offentliga och har 
sett er dansa i Vasaparken. Kan du inte berätta om vilka 
ni är och hur det kommer sig att ni dansar där?

jk: Jo, vi är en dansskola som undervisar i brasiliansk 
pardans: zouk lambada. Initiativet till att vi skulle dansa 
utomhus kom från min kollega Anna Karin som är en av 
grundarna till dansskolan. Så vi började ta med högtalare 
till parken och upptäckte att det var många som hade ett 
intresse av att dansa där. Och det är ju väldigt trevligt att 
ha den möjligheten när det är fint väder på sommaren. 

ap: Hur kom det sig att ni valde just den platsen?
jk: Vi fick reda på att andra dansare var där och dansade 

andra dagar, att t.ex. tangomänniskorna höll till där 
vissa dagar, salsamänniskor på söndagar tror jag. Så då 
tänkte vi, varför inte köra zouk där? Så kollade vi upp att 
onsdagar var den lediga dagen, att ingen annan dansar 
där då. 

ap: Hur kollade ni upp det? Jag visste inte att det finns ett 
bokningssystem. 

jk: Jo, det finns ett informellt bokningsschema. Vi 
använder Facebook och lägger upp event där. Sidan 
Dans i Vasaparken fungerar både som bokning och 
annonsering.

ap: Vad tar ni med er för utrustning? Jag har sett segeldu-
ken ni använder som tak och bandspelaren.

jk: Segelduken är inte vår, det är någon annan som sätter 
upp den. I onsdags när vi var där, var segelduken inte där 
och det började regna. Tråkigt, det drar ju ner stämning-
en när allt blir blött. Det ideala vore ett tak som täckte 
hela ytan så att man kan vara torr oavsett väder. 

ap: Tak är bra. Vi håller på med en lista över vilka delar/
beståndsbitar som behövs för att få till en bra dansbana. 
Nu skriver jag upp ”tak”. Då skulle ni väl även kunna 
dansa under en längre säsong?
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jk: Precis! En annan viktig beståndsdel är dansgolvet. 
Golvet i Vasaparken sluttar ganska mycket. Man dansar, 
dansar och sedan schvung faller man bak eller flyger 
iväg!

ap: Det sluttar för vattenavrinningens skull tror jag men 
absolut det blir svårt att dansa då.

jk: En annan sak är löv och skräp. Vi brukar börja vårt 
danspass med att städa undan. Fast vi har ju ingen 
städutrustning med oss så det blir lite så där.

ap: Jag tycker det är synd att man inte ser tydligare att det 
är en dansbana där ni är. Det är en ganska anonym plats.

jk: Jag håller med. Men det finns ju en tydlig punkt, den 
lilla träpaviljongen bredvid. Där brukar vi hålla små 
kurser och så. Det är en bra adress, lättare att hitta.

ap: Vad ser du för för- och nackdelar med att ni får 
åskådare när ni dansar? Folk stannar ju och tittar. 

jk: Fördelarna är stora. Vi får möjlighet att skapa och 
fånga upp intresse för vår dans. Brazoukan är relativt 
”ny” i Sverige, vi startade upp för bara några år sen. Och 
även om den nu finns den i flera städer så är den ganska 
liten. Andra danser har ju funnits längre i Sverige, t.ex. 
salsa. Så utomhusdansbanan har varit ett fantastiskt sätt 
att visa upp oss, att dansen finns och skapa intresse för 
den, utan att betala för att hyra lokal osv. Sen så finns det 
ett litet problem vi har haft, eller inte ett problem men … 
Det är ju mycket folk som håller till där, bland annat ett 
A-lagar gäng, och det har varit lite jobbigt tycker jag. För 
att kunna hålla lektioner där har vi behövt be dem flytta 
på sig. Och vi har verkligen försökt göra det på ett vänligt 
sätt. Ibland har responsen varit sådär. Det har varit 
 besvärligt helt enkelt. Alla har ju rätt att vara där. 

ap: Vad har hänt, har de gått när ni har bett dem flytta på 
sig? Eller har de stannat och tittat på?

jk: Både och. 
ap: Du nämnde att det också var några tonårskillar som 

hade blivit hooked på er dans?
jk: Ja, det är jättekul! De är tre stycken som såg oss dansa 
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där, blev nyfikna, hängde på en lektion och nu fortsatt 
att dansa. De är ju verkligen ett exempel på att vi har 
kunnat nå ut till människor som vi annars troligtvis inte 
skulle komma i kontakt med. Det är få tonårskillar som 
anmäler sig direkt till våra kurser. 

ap: Jag tänker också på den där kicken man får när man 
ser andra dansa, att man vill dansa själv. Tror du inte att 
när ni dansar utomhus, att ni skapar en lust även hos oss 
andra att göra samma sak? 

jk: Det tror jag, inspiration kommer ju ofta från att man 
ser något. På det sättet är dansbanan perfekt både som 
marknadsföring (för dansskolan) och inspirationsplats 
(för dans).

ap: Om ni fick starta från scratch, och bygga en helt ny 
dansbana, har du då någon drömplats.

jk: Wow, asså ja, min drömplats skulle vara en central 
plats. Park är ju bra för det är en trevlig omgivning.  
Men om man vill nå ut till fler människor så är en 
central plats mitt i stan bättre. 

ap: Om vi pratar utifrån Stockholm vad tänker du då, typ 
Kungsan, Brunkebergstorg?

jk: Ja precis. Kanske inte Sergels torg, där är lite för 
stökigt, men en plats där man når ut till fler. 
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Vad har professionella dansare för krav på en 

utomhusplats för träning och dans? Dansbana! träffade 

breakaren Nils Nordmark och cirkusartisten  

Anna Lagerkvist för ett samtal om markunderlag  

och mycket annat.

Dans
 utan

fRIKTIoN
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anna lageRkVist, ciRkus ciRköR (al) 
nils noRdmaRk, concRete kingz bReak-cRew (nn) 
teRes selbeRg/dansbana! (ts)

ts: Breakdance uppstod i det offentliga rummet, som en 
del av hip-hopkulturen, i Bronx, New York på 70-talet. 
Dansen finns idag i hela världen men man ser ändå 
sällan breakare dansa utomhus trots att det är en typ av 
street-dance. Hur kommer det sig Nils?

nn: Det kan vara på grund av att det ofta är lite kallt. Fast 
på sommaren sker det, men inte så ofta här i Stockholm. 
Det finns vissa ställen t.ex. under Gullmarsbron. Där 
finns det en yta som är lite glatt. Det är bättre för 
kläderna med en yta som inte har så mycket friktion. 
Kanske skulle det breakas mer ute om det fanns ett 
riktigt bra ställe. Det vore grymt med ett ställe med 
glatt yta där man kan sitta runt på nåt sätt. 

ts: Vad betyder det då?
nn: Ja, lite avskilt vill man nog att det ska vara. Inte en 

öppen central plats, det skulle vara svårt. Lite mer 
avsides för träning är bättre. Och gärna mysigt. Fast det 
kanske är för mycket att begära …

ts: Finns det andra förutsättningar som krävs, t.ex. 
under tak, nära tunnelbana?

nn: Relativt centralt skulle man absolut vilja vara, inte 
långt ut. Om det ska bli använt av hela Stockholm dvs. 
Under tak underlättar om det är dåligt väder och om 
det är mycket sol, men det är inget måste. Anledningen 
att man inte ser så mycket breaking utomhus är nog 
för att det inte finns så många naturliga platser. Det 
finns mer möjligheter att dansa inomhus. Det blir mer 
privat och lättare med musik. För många dansare är 
det också viktigt med speglar. Därför föredrar kanske 
många att dansa inomhus.

ts: Anna, du har länge varit en del av Cirkus Cirkör 
och uppträtt jorden runt. Händer det att ni uppträder 
utomhus? I så fall, var och hur?

al: Ja, absolut. Inne i stan kan det vara lite mer 
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street showbaserat. Många av mina kollegor gör sånt 
med sina mindre kompanier, men Cirkus Cirkör gör inte 
spontana streetshows på stan. Vi uppträder oftast i parker.

ts: Med läktare och åskådare, eller är det träning?
al: Vi har jobbat mycket med parkteatern i Stockholm och 

då har vi ofta kört föreställning på olika amfiteatrar. Det 
finns flera sådana. Underlaget är oftast grus eller trä. 
Det var ganska länge sen jag tränade utomhus men det 
är väldigt najs. Precis som Nils var inne på, så är man 
beroende av att det finns ett helt plant underlag. Det 
gäller för all typ av cirkuskonst. Och när det kommer till 
underlag är det inte asnajs att vara på asfalt eller kuller-
sten som det oftast är inne i stan. 

ts: Du är väldigt van att uppträda på en scen. Hur viktig är 
känslan av att vara på en scen? Kan den vara viktig även 
på träning?

al: Inte nödvändigtvis. Det beror så mycket vad man 
tränar på.

ts: Men skulle det kunna vara ett plus? Att det blir en 
större avgränsning mellan publik och performer med en 
scen?

al: Ja, för mig är det skönt med tydliga gränser. Det blir 
mer fokuserat. Det kan vara mycket som händer och en 
scen kan vara ett ställe där man kan fokusera tydligare. 
Det kan ofta vara ett problem utomhus att det är så himla 
stort.

ts: Scenen blir som en rumsavdelare.
al: Ja. 
ts: Hur stor skulle en sån scen vara?
al: Hmm. Alltså, om man får tänka stort så skulle 

10 x 10 meter vara fantastiskt.
ts: Och om du skulle tänka litet. Vad är minimimåtten för 

att det ska gå att utöva cirkus på en sån scenplats?
al: 4 x 4 meter kanske. Då kan man inte göra stora cirkus-

grejer, men man kan stå på händer, jonglera och göra 
parakrobatik. Men för språngbräda, ring osv. så behövs 
större yta.
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ts: Om man är flera där. Kan man träna samtidigt om 
ytan är 10 x 10 meterr?

al: Ja, absolut.
ts: Hur tänker du om publik och åskådare? Är det ok om 

folk tittar på?
al: Ja, det tycker jag. Det går ju inte att stänga ute all-

mänheten. Folk blir ju nyfikna om det händer något. 
Så jag tycker inte att det är något problem. Tränar man 
utomhus så är man ju medveten om att folk kommer att 
titta.

nn: På Medborgarplatsen (Stockholm) finns en yta som 
används till lite olika saker. Den har en sarg runtom-
kring, det tycker jag är bra. Där kan folk sitta och titta 
och det stör inte energin i mitten.

ts: Är det en plats du skulle vilja träna på?
nn: Nej, det är för mycket folk. Det är för centralt 

faktiskt. Och sen är inte marken så bra för dans. Det är 
en konstgräsmatta.

ts: Hade det varit annorlunda om det var en yta som 
väldigt tydligt var avsedd för dans? Då kanske det 
skulle kännas mer ok?

al: Jag tycker det är bättre med en plats som har en 
”baksida”, någonstans där man kan ha sina grejer. När 
vi tränar har vi med oss en del saker och de vill man 
kunna ha koll på.

ts: Nils, du nämnde att asfalt och 
grus inte är så bra underlag för 
break dance pga. friktionen. Anna, 
vad har du för tankar kring marken?
al: Oftast vill man ha en yta som 
är plan. Den behöver inte svikta. Vi 
tar med oss mattor och annat som 
vi lägger ut om vi behöver något 
mjukt. Jag ligger ofta på marken 
med hela kroppen på rygg eller 
händer och då är det schyst att ha 
något mjukt, typ en yogamatta.  
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Ett redskapsrum hade varit grymt!  
Då skulle vi kunna ha prylarna där 
och slippa släpa runt på dem.

ts: Har ni något exempel på 
underlag utomhus som ni dansat 
på och gillat?

nn: Marmor funkar bra! Även om 
det är lite hårt. Eller om det finns 
någons sorts slät plastyta så tror 
jag det skulle kunna funka också. Jag gillar 
inte dansmattor.

al: Det är svårt att hitta rätt underlag som passar allas 
behov.

ts: Ja, och jag vet inte om vi kommer kunna lösa det så att 
alla är nöjda. 

al: Oftast är det ju grus, gräs eller asfalt utomhus i 
parker och så. Men det finns ju även gummi på en del 
lekplatser. 

ts: Gummiytorna är ju ganska grova, det ger ju friktion. 
Men det kanske är bra att göra volter på?

al: I alla fall att springa och hoppa på. Finns det 
gummiyta fast slätt? Det hade varit toppen! 

nn: Ja, mjukt och slätt det hade varit nåt! Finns det inte 
någon sorts trä som kan funka?

al: Oavsett underlaget så vore det bra med städutrust-
ning. Man behöver alltid städa.

ts: Det lilla förrådet igen.
al: Eller så får man ta med sig städutrustningen också. 

Tränar man inomhus så finns ju alltid de prylarna på 
plats. 

ts: Jag  hoppar tillbaka lite. Nu är ju ni proffs men ni 
kanske minns hur det var när ni var nybörjare. Vad 
tyckte ni om att ha åskådare då?

nn: För mig är det nog ganska likt, jag vill inte ha för stor 
publik när jag tränar. Det är ok om folk passerar och 
tittar men en hel folkhop som sätter sig ner, det skulle 
inte kännas bra. Vare sig nu eller när jag var nybörjare.
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al: Jag håller med, och jag tror faktiskt att majoriteten 
(dansare, cirkusartister) skulle säga som oss. Sen finns 
det ju alltid människor som älskar uppmärksamhet.

ts: Tror ni att det är någon skillnad mellan killar och 
tjejer?

nn: Haha, absolut!
al: Jag tror att killar i större utsträckning vill visa upp sig. 

Och risken med det är att man bara gör sånt som man 
redan är bra på och att man inte lär sig något nytt. Att 
man inte vågar testa nya grejer om folk tittar.

ts: Då måste man ha ett hemligt ställe att träna på. Vad 
tror ni det beror på att tjejer använder spontanidrotts-
platser så lite? Tror ni att det finns en rädsla för att bli 
uttittad? 

al: Jag tror, som tjej, att man pallar att folk tittar om man 
håller på med något som man gillar och man är några 
stycken som kör tillsammans. Är man ett gäng som gör 
något tillsammans så är det mesta ok.
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Vem tar plats och syns i staden? Är det en bra idé 

att planera för särskilda målgrupper som Dansbana! 

gör för ”unga tjejer”? Dansbana! träffade Helen 

Runting som är forskare på KTH Arkitekturskolan, 

lärare i studion ”Critical studies” och med stor 

kunskap om genderfrågor och stadsplanering.

KyssaR  
OCh BETT- 
SAMArBEte   

Och  
KOnflIKT
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Helen Runting (HR) 
AnnA FRidolin/dAnsbAnA! (AF) 
AnnA PAng/dAnsbAnA! (AP)

 
 AP: We have read your text A Relational Urbanism**** 

and found it very interesting. In the text, you discuss 
different types of architectural practices working with 
public space and with a focus on social issues. You call 
this type of practice “relational.” Rather than comment-
ing on the design of their work, you talk about the way 
they work. As I understand it, you promote the recogni-
tion of different interest groups in the development of 
public spaces and the acceptance of conflicts between 
these groups, using “the kiss” and “the bite” to illustrate 
how collaboration can work differently between individ-
uals and groups. 

I’m curious to hear your opinion about “target 
groups”—about planning for specific groups in contrast 
to making public spaces “for all.” Dansbana! has a target 
group: young women that like to dance. We are aware 
of the fact that a place created in the public will be used 
by many different people. Still, young women are the 
ones we want to reach out to specifically. What are your 
thoughts on this?

HR: I think you’re touching on one of the biggest topics 
that faces contemporary urban planning and archi-
tecture: the question of the subject. For whom? This 
is really a key question today. Essentially, you can say 
that we are moving from a modernist way of planning, 
which has a particularly strong position in Sweden, 
and which has built into it the notion of the “ideal” 
and “neutral” subject. You plan for “somebody” and 
everybody could be that somebody. Somebody has a 
certain dimension, a certain gender, a certain relation-
ships to others. Somebody used to come in a package 
called a household, usually with two children. I think 

****     Publicerad i ”Konsten att gestalta offentliga miljöer-samverkan i tanke och 
handling”, 2013, Statens Konstråd, Boverket, Riksantikvarieämbetet, Boverket och Arkdes
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through post-modernism and the late 1980s and into 
the early 90s we saw that ideal subject ripped to pieces 
by a critique that advocated difference. The ideal was 
dismantled because it wasn’t inclusive. I think that 
urban planning now is finding itself in a really difficult 
situation where we don’t have the “ideal subject,” this 
one person that we can all be, but instead we have 
this segmented series of subjects that are supposed to 
represent us, to represent our “lifestyles.” 

In a way I can be quite critical about the post-modern 
trajectory; it often reflects marketing analysis. Basically, 
you look at a population, you investigate their likes and 
dislikes and you formulate “profile users.” Then you 
go out and design for them. The problem with this is, 
I would say, that you end up reinforcing what already 
exists without opening up for the unexpected—you 
end up reinforcing norms by planning for them, again. 
And, of course, these ideal “profile users” don’t exist. 
At the same time, we can’t go back to the ideal subject. 
What room is there in between those, perhaps rather 
theoretical, poles? On one side, the politics of difference 
(post-modernism, the recognition of many) and on the 
other side the politics of universalism (modernism). 

If you say “we want young women, female teenagers,” 
then I guess that built into the process there needs to 
be a self-reflective mechanism that questions what is 
meant by “women” and what is meant by “teenagers.”  

ap: Yes, the subject is a tricky matter. We have defined 
a group, young females, that we know is “unseen” in 
urban planning today. We want to create something for 
“them” in public space. But Dansbana! is not a grassroots 
initiative of young females saying “We want a dance-
floor!” It’s us (as women, architects, planners, dances, 
adults) saying “What about a dancefloor?!” 

HR: Instead of saying that you have defined a group you 
could say that you are producing a group. In that way, 
it is not a consumption of what is already there, but 
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a production of a group, a collective. This thinking is 
connected to the notion of “category work” to borrow 
from the theorists Isabelle Stengers and Donna Haraway, 
the work of whom leads me to argue that it’s important 
to do category work to clarify your position and to create 
new categories to serve your purpose. Producing a user 
group, can become a part of the way that you speak about 
Dansbana! One can think that the place itself will produce 
a user group, instead of starting from one that exists. 

ap: I have a question related to the physical aspect of 
Dansbana! In the text you talk about one type of practices 
working with “relational architecture”. You give several 
examples of how these projects, even if they vary in size 
and context, have a similar look. It’s a kind of post-indus-
trial aesthetics built from plywood and reused plastic. It 
is characterized by the temporary. I find that observation 
very interesting and spot-on! Why is it that contemporary 
urban planning/architecture is so fond of the temporary? 
Working with Dansbana!, we have, maybe unconscious-
ly, been attracted to the idea of using heavy, refined 
materials with a permanent character. Our discussions 
have been like, “Let’s make it in marble!” 

af: Monumental stuff! But not on a monumental scale.
HR: It all comes down to project economics, doesn’t it? 

Many of the practices working with “relational architec-
ture” work with hardly any money. That would be the 
simple reason why they end up using cheap, recycled 
materials. But at the same time, aesthetics is politics. 
For example, what does it mean that our generation 
loves drinking locally produced beer sitting on docks in 
shipping containers? I would say it’s a kind of complete 
disengagement from where things originally come from, 
from what they were used for. Shipping containers and 
shipping pallets are the primary material in the “rela-
tional architects” material pallet. Ah, and scaffolding of 
course. 

So actually the first thing about the temporary/ 
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permanent issue would be: What are the politics of the 
material you put in the material choice? How do the 
materials relate to the contemporary economic reality? 
To the national economy in relation to the global? How 
do they relate to other practices working around you? So, 
if you chose to use marble, what are the political implica-
tions of that? 

Temporary aesthetics set a tone that is adopted by the 
market straight away. We can see how the aesthetic and 
economic uses for cheap materials blurs, particularly 
in the case of gentrification. It’s hard for us as users—
example, drinking beer in a shipping container—to un-
derstand how these structures (different forces/different 
interests) overlap. Marble is a crazy material choice, 
economically, and in that way you put yourself in oppo-
sition to this trend. The question back to you would be, 
do you want the materials and aesthetic of Dansbana! to 
be in opposition to this commercial aesthetics? Would 
your target group, the teenagers, relate to, for example, 
marble? What would they associate with that material?

ap: I guess that the value we describe certain materials 
and looks change over time. Economics is just one aspect 
in that process of change. The post-industrial look you 
describe has really become a default design for “new 
public architecture.” It has really to do about aesthetics 
and politics and it’s not just an answer to an economic 
reality.

HR: I think post-industrial, reused materials are filled with 
temporal aspirations. Permanent material would aspire 
for a longer survival. As I see it, it has something to do 
with sustainability and the will to survive.

Maybe one can think of the material choices for 
Dansbana! in terms of three different aspects:  
1. The signifying capacity of the material: what does it 
mean, what does it stand for? 2. The structural, functional 
capacity. 3. The affective quality: what kind of sensations 
does it trigger? How does it make us feel?
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 ap: Wow, yes! Great category work! 
af: When we dream ahead, we see a lot of places for 

outdoor dancing, for Dansbana!, and that these place 
also could have different characters, and be adapted to 
different contexts. The places should be interesting in 
themselves. 

HR. So there’s a plan for world domination here! Good!
ap: Haha, yes! Another aspect is maintenance. Who will 

take care of these public dance spaces? It seems to be 
one of the key questions for municipalities. Maybe one 
can learn from the skate parks where some of them are 
(partly) managed by the skaters themselves. We need to 
come up with an idea for maintenance. We don’t have an 
organized user group like mid-aged skaters. 

HR: I think that there is a certain tendency within con-
temporary architecture to feel that participation is the 
ultimate goal of any ethical practice. It feels like you’re 
almost apologizing for there’s no grassroots basis for this 
project …?

It’s strong enough that you propose something people 
didn’t imagine for themselves and that they can decide 
afterwards that they need or simply like. I think design is 
interesting when it both models existing conditions and 
propose alternatives. It’s the hardest thing to do in the 
whole world. To think of something that doesn’t exist. 

HR: An important question however is the issue of produc-
tion and consumption. How am I, as a dancer, positioned 
in relation to a potential audience, the public? I feel that 
I’m consuming the public good by dancing but at the 
same time what am I producing and for whom? What am 
I producing in terms of an urban “image”? I think in a 
way that we are coming to a saturation of active, vibrant, 
lively public spaces. I mean “Promenadstaden” has put 
those kind of spaces high up on the agenda. And I can 
feel a saturation from my own side. I don’t want to be the 
hipster dancer on a photo advertising Stockholm. Do you 
know what I mean? There are so many complex relations 
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between production and consumption here. It’s a good 
starting point to break from this neoliberal idea of selling 
the city as an image, and its citizens as an image. 

af: As it is right now, the biggest interest for the project is 
outside of Stockholm city center, in neighboring munici-
palities. We feel very good about that. It’s almost a relief. 

HR: Maybe you should really dig into possible suburban 
locations. And another theme to pick-up is the notion of 
tradition. Today, all of us no matter weather we are practic-
ing architects, PhD students, citizens, or whatever we are 
so dominated by the romanticized view of the traditional 
city. There’s such a focus on the 19th-century city and the 
idea of “publicness” related to that. It’s the “flaneur” who 
is the subject of the public space in “Promenadstraden” for 
example. 

I really like Rem Koolhaas’ description of Delirious New 
York, wherein he claims to have “wrote himself a world 
that he would like to be an architect in.” I think it’s such an 
interesting thought. If we all write into existence only the 
world that we inhabit now, the future will be pretty dull.
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Deltagande och spontanaktivitet är begrepp som 

har etablerat sig inom stadsplanering och är nästan 

alltid positivt laddade. I deltagandeprocesser vill man 

minska avståndet mellan folket på gatan och folket 

på kontoren. Att medborgare deltar och är aktiva är 

sinnebilden för en demokrati. Men om man tränger 

lite djupare i begreppen – vad innebär egentligen 

deltagandekultur? Hur kan den ta sig uttryck på olika 

sätt? Dansbana! träffade Gabriel Widing, konstnär  

och medlem i gruppen Interacting Arts, som står  

bakom boken Deltagarkultur.

-ATT vAra 
Med ISTälLET 

För ATT 
TITTA pÅ
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gabRiel widing (gw) 
julia benon dansaRe ( jb) 
teRes selbeRg/dansbana! (ts) 

ts: Du är en av författarna till skriften Deltagar kultur? 
Vad ville ni i gruppen Interacting Arts säga med den? 

gw: Vi har en rollspelsbakgrund. Vi gjorde mycket spel 
och rollspel och blev inbjudna till olika konstnärliga 
sammanhang för att göra sådana events. T.ex. konst-
hallar och Mejan och sånt där. Men det märktes ofta 
att vi hade ganska olika ingångsvärden mot konst-
värden. Boken är ganska mycket vår uppgörelse med 
konstvärlden.

ts: Ok. Kände ni att ni blev motarbetade där?
gw: Inte nödvändigtvis motarbetade. Men det finns olika 

saker som tas för givet i konstvärden. Om man gör en 
social situation, så måste den filmas t.ex. Då ser man 
inte att kameran är en agent i rummet, att den påverkar 
hur folk reagerar. Sen försökte vi tänka på vad deltagan-
det har för estetisk potential, alltså upplevelsen av att 
handla snarare än upplevelsen att titta på eller lyssna. 
Vi försöker identifiera handlandet som en estetisk 
kategori.

ts: Ni skriver en del om passiv kultur. Vad är grunden i 
den kritiken?

gw: Ja, grunden är väl att man, kulturpolitiskt pratar 
mycket om deltagande i kulturlivet, men vad man 
menar då är inte deltagande utan att man vill att många 
personer av en viss målgrupp ska titta på nånting, eller 
lyssna på nånting. Deltagande i kulturlivet betyder 
alltså vara och titta på en föreställning eller gå på en 
utställning.

ts: Hur har det förhållningssättet ändrat sig över tid?
gw: Jag tänker att även 70-talets kulturpolitik handlar 

mycket om distribution av färdiga koncept, alltså riks-
teatern och riksutställningar och så. Demokratitanken 
i det är att alla ska få tillgång till ett utbud, inte att alla 
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ska få tillgång till ett handlande. Sen finns det mot-
tendenser att man vill uppmuntra skapande som hobby 
t.ex. Men det som vi är ute efter är just att ge rum för 
handlande inom ramen för konsten. Inte att man å ena 
sidan kan titta på konst och å andra sidan göra konst 
som hobby hemma.

ts: Hur kan detta ändras mer konkret? Vad kan jag göra 
som arkitekt t.ex.?

gw: Just arkitektoniskt är detta jättetydligt. 
Kulturinstitutionerna är byggda för att man ska sitta 
stilla i långa rader i nedsläckta rum och titta på nåt som 
andra gör.

ts: Hur skulle det kunna se ut?
gw: Jag tänker på ett konkret exempel när Operan på 

1920-talet byggde över alla åskådarplatser och gjorde 
maskeradfester istället. Då tog de in 2 000 pers. Alla 
fick masker och kåpor och drog runt. Men det krävde att 
man placerar alla på samma nivå. Ett rum för deltagan-
de skulle behöva dynamiska sätt att avgränsa rummet  
i mindre delar beroende på vad man ska göra.

ts: Mer flexibilitet alltså.
gw: Vi gjorde en föreställning på Unga Dramaten förra 

året. Då fick vi bygga upp fem rum i deras stora lokal på 
Elverket vid Karlaplan. Det blev ju väldigt kostsamt för 
dem att bygga fem rum, men det skulle ju hända saker  
i de olika rummen.

ts: Hur skulle man bygga från början för att det inte 
skulle bli kostsamt men ändå öppna upp för en mer in-
kluderande kultur? Skulle det behövas många mindre 
rum, många fler olika typer av platser eller är det 
viktigast att användningen av existerande platser blir 
mer flexibel?

gw: Missbruka befintliga rum. Ja, jag har inga enkla 
svar. Men om man tittar på rollspelsrörelsen, så har den 
varit tvungen att söka sig till rum utanför kulturinstitu-
tionerna. Då kan det handla om t.ex. bunkrar, herrgår-
dar, u-båtar …
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ts: Jag gissar att det beror på själva spelet också, eller? 
Att man hittar en plats som är specifik för ett visst spel. 
Skulle det i så fall vara viktigast att stadens rum inte har 
ett enda fix användningsområde?

gw: Det är inte en enkel fråga, men jag tror på nån sorts 
modulära dynamiska platser med möjlighet till mindre 
rum.

ts: Vill man bort från ”finkulturen”? Du pratar om 
Operan som exempel. Kultur för och av en elit.

gw: Man gör det ju också så. Man släpper inte in 2 000 
personer på Operan idag för att ha en maskerad, men 
man gjorde det för 100 år sedan. Om man var lite mer 
konservativ så skulle man ha mer progressiva arrange-
mang. Det är som att de fantiserar om hur det var. Tittar 
man på allkonstidealet så rymmer det också möjligheter 
till större deltagande. Så även om man går tillbaka till 
Operans rötter så kan man hitta mer deltagande än det 
finns utrymme för idag.

ts: Där kan man se en rad anledningar, som skärpta 
regler idag jämfört med då, t.ex. brandutrymning. Om 
man istället tänker på stadsrummet, hur man får bete 
sig där. Där finns det ju också regler, att man inte får 
dansa överallt t.ex. Jag hörde att du blev bortförd en 
gång när du dansade i Gallerian, stämmer det?

gw: Ja.
ts: Vad hände då?
gw: Då dansade vi kontaktimpro. Vi var ändå välklädda, 

kostymklädda. Det skapade uppmärksamhet, så det 
stannade ganska mycket folk runtomkring. Då kom det 
vakter och sa att vi inte fick dansa där. Det är ju ganska 
intressant vad dans är då. Vi kunde också leka med att 
göra det mindre dansant. Om vi går här och lutar oss 
mot varandra, är det dans då? Jag blir ju väldigt pro-
vocerad av en sån grej, så jag kände väl att de får köra 
ut mig med våld om så krävs. Då visar man också alla 
runtomkring vad det finns för regler.

ts: Vad hände sen?
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gw: Det som hände var att jag fortsatte att dansa och leka 
med närvaron av väktarna. Och det slutade med att de 
anklagade mig för att ha tagit droger.

ts: Va?
gw: Ja. De behövde ju en juridisk anledning att kicka ut 

mig som de tyckte var gångbar. ”Vi tror att du har tagit 
droger”, sa dem, vilket jag absolut inte hade gjort. Jag är 
t.o.m. nykterist sen många år tillbaka. De vred om min 
arm och drog ut mig.

ts: Inför alla åskådare?
gw: Inför 100 pers.
ts: Du var där med några andra, eller hur?
gw: Jag var där med ett gäng. Men de var inte lika kon-

fliktbenägna som jag.
ts: De andra hade redan slutat dansa då?
gw: Ja. Vilket jag tycker är helt ok.
ts: Du hade dina vänner där. Det kanske hade varit 

jobbigare att vara själv.
gw: Ja. Dessutom är jag vit och det hjälper mig också. Vit 

och kille.
ts: Apropå det så är den aspekten extra viktig för oss och 

Dansbana! eftersom det upptäckts att på många arrang-
erade offentliga platser i staden så är det mest killar 
som vågar ta plats. Som exempel kan nämnas de många 
nybyggda skejtparkerna som enligt undersökning, till 
90 % används av killar. Hur skulle du säga att det ser ut 
inom de områden du håller på med, både kontaktimpro-
visation och lajv? Hur bekväma är ni med att ta plats i 
staden och ser du nån skillnad pga. genus?

gw: Jag skulle tro att det är 50/50. Jag kan inte svära på 
det, men jag skulle tro att det gäller även om man tittar 
på arrangörer av lajv och på kontaktimproledare.

jb: Jag tänker att det är mer tjejer som håller på med dans 
ändå.

gw: Med kontaktimpro menar du? Kanske 60/40 då. 
Det är inte en minoritet killar. Det är inte en balett-
klass. Sen vad det gäller att ta det till offentligheten, så 
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tänker jag att båda de här formerna påverkas på olika 
sätt. Kontaktimpro blir lätt showigare av att man tar ut 
det i stadsrummet. Och det tycker jag är ett problem, 
eftersom det är en intim dansform. Den är inte gjord för 
att se bra ut.

ts: Den visas inte på scen?
gw: Jo.
ts: Vad händer då?
gw: Det blir mer akrobatik än dans. Mycket dansteater 

använder kontaktimpro. Det är klart att man kan få den 
att se bra ut, men man gör nån sorts våld tycker jag, på 
sig själv eller på formen. Eller det är lätt att göra det.

jb: Mycket teknik. Tekniska lyft.
gw: Ja, det blir akrobatiskt.
gw: Jag tänker att det sköna med både rollspel och kon-

taktimpro är att man kan släppa sin primära sociala 
identitet. Kontaktimpro anklagas för att vara en asocial 
dans, vilket jag tycker att det ligger någonting i för att 
det är mycket rygg mot rygg. Det enklaste sättet att ge 
din balans till en annan kropp är rygg mot rygg, vilket 
gör att den är motsatsen till en vals eller en bugg t.ex. 
där man titta på varandra. Det som uppstår i kontakt-
impron kanske är nåt annat. Jag tänker på det som ett 
monster. Ett fyrbent monster. En fyrarmad och fyrbent 
varelse som rör sig runt. Och den är inte representativ 
för min sociala identitet.

ts: Det låter helt fantastiskt. 
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Berit Wigerfelt är fil dr i etnologi och har under lång tid 

forskat på ungdomskultur. Hon är författare till boken 

Ungdom i nya kläder: dansbanefröjder och längtan efter det 

moderna i 1940-talets Sverige. Dansbana! träffade henne 

för att få veta mer om de historiska dansbanornas 

betydelse och för att fråga om vad hon som expert på 

ungdomskultur tror om Dansbana!

DAnSBaNE-
fRöJder  

ELLER  
daNSBAnE-

ELäNde?
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beRit wigeRfelt (bw)  
anna pang/dansbana! (ap) 
teRes selbeRg/dansbana! (ts)

ap: I din bok Ungdom i nya kläder: dansbanefröjder och 
längtan efter det moderna i 1940-talets Sverige skriver du 
om 1940-talets dansbanor och dansens betydelse för 
framväxten av en modern ungdomskultur. Du pratar 
om hur dansbanorna blev en plats för frigörelse men 
också om hur de uppfattades av vuxenvärld som tecken 
på dekadens och moralistiskt förfall. De kallade dem 
”Dansbaneeländet”. Vad handlade allt detta om? 

bw: Kring den här tiden så exploderade det av dansbanor 
och dansbanekultur och man kan säga att det var den 
begynnande, moderna ungdomskulturen och framfö-
rallt musiken som för den äldre generationen uppfatta-
des som gräslig och hemsk. Det kom väldigt starka reak-
tioner på musiken, särskilt jazzen. Ungdomar sökte sig 
till dansbanor och till den här nya dansmusiken och det 
var både killar och tjejer som tyckte det här var häftigt. 
De levde upp till musiken. Dansen som dansades, jitter-
buggen, var väldigt kroppslig och för samtiden vågad. 
Tjejerna visade trosorna då de kastades över huvudet på 
sina danspartners. Alltså, dansen ansågs barbarisk och 
vild av sin samtid. Den var sexuell och utmanande, helt 
emot det som den äldre generationen tyckte att man 
skulle dansa med varandra. Och de unga på den tiden 
hade ju inga egna lägenheter och sådär och naturligtvis 
blev dansen sexuellt laddad. Visst hände det att man 
träffade någon av det motsatta könet och drog sig undan 
i buskarna. Det var detta man uppfattade som ett förfall 
och som kom att kallas ”Dansbaneeländet”. Man tyckte 
att dansbanorna eggade upp de unga att bete sig på ett 
dåligt sätt. Man ville slå mot ungdomen.

ts: Vad hände? Vem gav sig?
bw: Motståndet dog ut kan man säga. De (”Dansbane-

eländets falang”) hade ju inte en chans mot den 
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ungdomskultur som sedan vällde fram på 50-talet med 
rock ’n roll och sådär. 

ap: I boken finns ett kapitel som heter ”Dansbanan som 
social arena”. Du skriver där om hur dansbanorna var 
en mötesplats som samlade ungdomar med i alla fall till 
viss del, olika sociala och kulturella bakgrunder och att 
det förstås inte bara handlade om dans utan, nu citerar 
jag ” ett aktivt symboliskt arbete med att utforska klass, 
kön och identitet”. Kan du inte berätta mer om vad det 
betyder?

bw: Jo, vad det gäller kön så var ju dansbanorna en av de 
få platser där unga killar och tjejer faktiskt kunde träffas 
och känna det här spelet mellan könen. Det blev en 
plats där man spanade in varandra, ett spel om att bjuda 
upp varandra och vem som bjuder upp vem. Man hade 
chansen att välja partner. Sen tyckte jag att det var fasci-
nerande att höra historien om de kulturella skillnaderna 
mellan stad och land. Om hur de unga från stan cyklade 
ut till dansbanor på landet och tyckte att ”vad är det här 
för töntar” medan ungdomarna på landsbygden upp-
fattade dem (från stan) som huliganer. Så det kulturella 
mötet på den här tiden handlar främst om mötet mellan 
stad och land. Och sen, vad gäller klass, så kan det vara 
intressant att höra att studenter, alltså den lilla skara 
ungdomar som tog studenten, de fick inte gå till dansba-
norna för sina föräldrar. Man ville inte att ens barn skulle 
beblanda sig med de som hängde på dansbanorna som 
till stor del var arbetarklass. Men självklart fanns det en 
viss blandning och det var ju förstås väldigt lockande för 
de som inte fick gå. 

ap: Intressant med den där lockelsen. Utifrån sett ser det 
kanske inte som att det händer så mycket mer än dans. 

bw: Jo, där hände jätte mycket. På den tiden var det väl där 
det hände något alls. 

ap: Du skriver om hur dans har lockat ungdomar i alla 
tider och ger exempel på hur ungdomar organiserat 
och dansat vid vägskäl och på logar från 1800-talet och 
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framåt. Vad tror du det är som 
lockar med dans?

bw: Först och främst så tror jag 
att dans är något som drar i 
människor av alla åldrar. Det 
har med kroppen att göra, 
att man får testa gränser i 
dansen och leva ut på ett sätt 
som man inte kan röra sig i 
andra sammanhang. Man 
får spränga de kroppsliga 
gränserna och känna rus. 
Vem som helst som har 
dansat en hel kväll vet att 
man får ett adrenalinrus, 
blir lite hög. Så det är en drogeffekt kan 
man säga om man verkligen kommer in i det. Haha. 
Och det här med att vara skicklig dansare. Jag vet inte 
hur det är idag, men då gav det en hög status om man 
var en skicklig dansare. Idag har vi ju flera saker som 
kan ge status t.ex. klädsel eller utbildning men på den 
tiden fanns det inte lika stort utbud och då stod det högt 
i kurs att vara en bra dansare. Så delvis var det ett sätt 
att avancera socialt.

ap: Vad tror du skulle vara en motsvarande plats idag? 
Något som går att jämföra med 1940-talets dansbanor.

bw: Jag vet inte riktigt. Idag finns det så många olika 
plattformar för unga att testa. Jag tror fortfarande att 
dans är viktigt. Men en stor skillnad idag är nog att det 
inte är lika många män och killar som dansar. Eller de 
vågar inte. Det verkar vara mest unga tjejer som tycker 
det är roligt. Jag kan inte peka ut någon enskild plats 
som har den roll som dansbanor hade på 40-talet. 

ap: De dansbanor som finns idag t.ex. på Gröna Lund 
domineras av äldre vuxna som dansar pardans. Inte 
ungdomar. 

ts: Jag funderade just på slutet. Vad hände, hur kom 
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slutet? Var det inomhusdansbanor och discon som tog 
över? Kan det ha att göra med att ungdomar idag har 
fler val?

bw: Absolut. Det är ju helt otroligt vilket stort nöjesutbud 
det finns idag för ungdomar. Det fanns inte då. Delvis är 
det också en fråga om pengar. Idag skulle man inte ha 
råd att ha små band och orkestrar att spela på varenda 
bana och i varenda buske. Då var det den lilla fotbolls-
föreningen som behövde pengar som fixade dansbanan.

ts: Jag tänker att det till stor del har att göra med hur 
kultur och musik har utvecklats men också med använ-
dandet av ytor och mark. Att det då fanns platser som 
inte var bebyggda som gick att göra något på. Idag är det 
ju svårt att hitta sådana platser. Allt är så reglerat.

ap: Men det sker ju fortfarande spontandans utomhus, 
t.ex. finns det en plats i Vasaparken (Stockholm) där folk 
spontandansar. 

bw: Rave är väl också något sådant? Att några människor 
bara tar en plats och dansar.

ts: Sant! Rave är ju en jättebra jämförelse.
ap: Ja! Både med dans, extas och skandaler. Ibland har 

jag tänkt när jag läst din bok att vi med Dansbana! inte 
ligger så långt ifrån de där moralkonservativa krafterna 
på 40-talet. De ville också styra upp något som de 
tyckte var fel. Sen har vi olika ingångar i vad som är fel 
men precis som de är vi ju inne och petar på de ungas 
fritid med tankar om vad de skall hålla på med och så. 
Vi kommer ju ovanifrån, från vuxenvärlden. Det finns 
inget uttalat gräsrots initiativ för att skapa dansbanor 
med unga tjejer som huvudsaklig målgrupp. Vad tror du 
om platser som är uttalat avsedda för vissa grupper t.ex.
ungdomar? Eller ännu mer specifikt, unga tjejer? Har du 
exempel på bra platser som som byggts för att specifika 
grupper?

bw: Jag tror att det finns många bra exempel t.ex. skejt-
parkerna. Även om de främst används av unga killar 
som ni säger så måste det ju vara bra att de finns. Och 
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man kan inte förvänta sig att de unga skall klara att 
styra upp sådana platser själva. Allt kostar ju pengar 
idag. Man måste ha en bit mark, resurser. Jag tror att 
vuxenvärlden måste hjälpa till. Men det måste ske i 
dialog med ungdomarna. Så att det inte blir för mycket 
att de vuxna lägger till rätta och styr upp. Dialogen 
måste finnas och samarbetet hela tiden. På ett demo-
kratiskt sätt. Det märkte jag när jag tittade på ungdoms  
kulturen i Landskrona 80-talet. Då fanns en tendens 
i vuxenvärlden att se på de unga som väldigt sårbara, 
som lätt kan komma på avvägar. Man ville styra upp 
så att det blev ordning och reda. På 40-talet var man 
rädd för dans och musik, på 80-talet fanns en rädsla för 
alkohol och hasch. 

ap Och idag kanske det är arbetslösheten som de vuxna 
är oroliga över. Och TV-spel. 

bw: Absolut. Det som är grundläggande fel i de argumen-
ten man då använde var att rädslan fick styra. Rädslan 
för att det skulle gå åt skogen gjorde att man var redo att 
satsa på ungdomar. Man måste tänka bort det där. Unga 
människor har inte pengar, de kan inte satsa på lokaler. 
Och därför är det en skyldighet för vuxenvärlden att 
hjälpa till. På samma sätt som med bostäder. Men när 
man börjar i andra änden, i rädslan, då har man startat 
med fel incitament tycker jag. För man utgår inte från 
vad de har rätt till. 

ts Vilka var initiativtagarna till dansbanorna på 40-talet? 
Vilka var det som byggde och betalade dem? 

bw: Det var inte vuxenvärlden som engagerade sig i dem. 
Det var små idrottsföreningar. Kritiken kom sedan från 
en bildad medelklass präster och akademiker som själva 
aldrig skulle kunna tänka sig att dansa. 

ap: Du pratar om att kriget spelade en viktig roll i den 
moralistiska kritiken av dansbanorna på 40-talet. Typ 
att ungdomarna borde ha rustat sig för strid men istället 
bara hängde på dansbanor. 

bw: Ja det var mycket sådana argument under kriget. 
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Och mycket propaganda. Unga människor skulle jobba. 
Det var väldigt viktigt tyckte man. Att njuta var nästan 
förbjudet, ett tabu. 

ts: Kan inte just kriget ha varit en anledning till varför 
man behövde dansa och släppa loss? 

bw: Jo, så var det absolut. En ung generation kan ju 
inte sitta och vänta på att kriget kanske kommer. Man 
behövde tid att leva. 

ap: Det är ju intressant att vi i vuxenvärlden ändå verkar 
ha mycket åsikter om hur unga skall vara. Även om 
idealen är olika. Njuta, ta plats. Vad tror du om att 
planera för specifika målgrupper? Finns det en risk att 
man befäster normer eller exkluderar andra? 

bw: Om jag har fattat det rätt så vill ni att dessa platser 
skall vara öppna för alla, eller hur? 

ts: Absolut. Men titta på skejtparkerna. Det är inget 
som förbjuder tjejer från att vara där. Men de är inte 
det. Till 90 % är det killar som hänger där. Jag tror det 
är många tjejer som tycker det är jobbigt att ta plats i 
stadsrummet. 

bw: Jag tycker inte det är fel det ni gör. Ni har ju haft 
workshops med unga tjejer, ni har tagit reda på en grupp 
som inte kan ta plats på samma sätt genom tidigare 
ungdomssatsningar. Så ni vill lyssna på dem som inte 
hörts tidigare. Det är bara bra.
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SuMMAry
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Dansbana! is an organisation working to create public places 
for dance. Planned spaces for outdoor activities such as 
football fields or skateboard ramps are primarily used by 
boys, some of them up to 90 %. Girls are heavily underrep-
resented as users of public spaces and Dansbana! was created 
out of a desire to change that. All ages enjoy dancing but it is 
particularly popular among young women. Our vision was 
to create public dance places especially for them. 

Dansbana! was founded by the architects Anna Fridolin, 
Anna Pang and Teres Selberg in Stockholm, Sweden. Our 
background is in architecture, landscape architecture, city 
planning, dance, and teaching. The name comes from an 
old building type for dancing in Sweden, ‘dansbana’. They 
were important social spaces, especially for young people. 
Our ambition is to update the concept of the old public 
dance places, to allow for many kinds of dancers.

This publication presents the work of Dansbana! We have 
developed hands-on methods to engage girls and local 
dance organisations in the planning and activation of each 
Dansbana! From these participatory processes we develop 
design proposals. 

For the physical realization and the maintenance we co-op-
erate with municipalities. We also collaborate with other 
organizations and institutions. Our ambition is to create a 
Dansbana! in each municipality in the country. The first place 
is being built right now in Huddinge, Sweden.

The publication also includes conversations we’ve had with 
a number of people from various fields about our work. 
These exchanges, their different perspectives and reactions 
have been crucial to formulate ideas and strategies.  

Do you want to know more more about Dansbana!?  
Don’t hesitate to contact us!
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vAD GÖr  
du NU?

Har den här publikationen väckt ditt intresse för att påverka 

jämställdhet i det offentliga stadsrummet? Kanske vet du någon 

plats där en Dansbana! skulle passa fint? Vi vet att intresset är stort 

hos såväl unga tjejer som dansföreningar för den här typen av 

platser runt om i landet. 

Byggnationen av en Dansbana! lämpar sig som ett samarbets-

projekt mellan myndigheter och olika avdelningar på 

kommunen. I Huddinge kommun har detta skett genom 

ett nära samarbete mellan Kultur- och fritidsförvaltningen, 

Samhällsbyggnadsavdelningen och Landstinget. 

Vi tar varje specifik Dansbana! från idé, till gestaltningsförslag, 

ritningar/upphandlingsunderlag, budget, byggd miljö och 

slutligen en aktiverad plats. 

Vi träffas gärna och berätta mer, kontakta gärna oss! 

Anna Fridolin, Anna Pang och Teres Selberg
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KOnTAKT
www.dansbana.se

info@dansbana.se

Anna Fridolin 
arkitekt Sar/MSa 
0739-98 63 86

Anna Pang  
arkitekt Sar/MSa 
0739-41 00 24

Teres Selberg 
arkitekt Sar/MSa, danSare  
0737-27 99 00
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Klara, Åsa, Anna, Olivia, Tova, Lova, Shabnam, Joan, Usha, Sofi, Saloni, 

Noomi, Sofia, Anda, Oanda, Janet, Majmona, Lauren, Elleni, Satang,  

Llama Crew, ABF Vårby gård, Usha Balasundaram, Julia Benon,  

Messy Mel, Anna Karin Åberg, Thomas von Matern, Michael Uvenös, 

Moa Ekbom, Manne af Klintberg, Helen Runting, Nils Nordmark ,  

Anna Lagerkvist, Joanna Koskinen, Magnus Åkesson, Berit Wigerfelt,  

Gabriel Widing, Slatkhusateljéerna,  Personalen på fritidsgården i  

Vårby gård, IPA/Lekfrämjandet, Innovativ Kultur

k älloR

Konsten att gestalta offentliga miljöer-samverkan i tanke och handling
Statens Konstråd, Boverket, Riksantikvarieämbetet och Arkdes, 2013

Till stadsbornas nytta och förlustande
Catharina Nolin, Byggförlaget, Stockholm, 1999

Svenskarna dansa
Erland Sundström, J.A Lindblads Förlag, Stockholm, 1931

Ungdom i nya kläder: dansbanefröjder och längtan efter det moderna i 1940-talets Sverige 
Berit Wigerfelt, Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Stockholm, 1996

Spontanidrott för vilka? – en studie av kön och nyttjande av planlagda utomhusytor 
för spontanidrott under sommarhalvåret
Rapport, Stockholms Stad Kultur och Fritid, 2012
www.stockholm.se/idrott/forskning

Deltagarkultur
Interacting Arts, Kristoffer Haggren, Elge Larsson, Leo Nordwall och Gabriel Widing,  
Bokförlaget Korpen, 2008

bildk älloR

Dansbana i Rålambshovsparken, Stockholm, 1944. 
Fotograf: Yngve Karlsson, Stockholms Stadsmuseum/ Stockholms Stadsarkiv
www.stockholmskallan.se och www.digitaltmuseum.se

Dansbana i Bohuslän, 60-tal
Bohusläns museums bildarkiv, utställningen ”Får jag lov?”
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