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Stadig flere går på dans:

Mot et samfunn med storre
plass for lek og m oro?

Danseaktiviteten har
økt mest blant unge
jenter. Også blant
eldre av begge kjønn
er det blitt flere som
nå og da tar seg en
svingom. De ivrigste
danserne finner en likevel blant ungdom,
framfor alt unge
menn. Uansett alder
er enslige langt oftere å finne på dansegulvet enn kvinner
og menn som lever i
parforhold. Dette
viser at dansen ikke
bare er lek og moro,
men også målrettet
virksomhet for å
finne en partner. Den
økende danseaktiviteten kan likevel tyde på at moderne samfunnsutvikling kan gi større rom
for ekspressiv og
lekende virksomhet i
noen grupper av
befolkningen.

Anders Barstad

Det er langt fra alle som liker å
danse. Men for ganske mange av
oss er dansen noe av det morsomste
vi vet, i hvert fall når vi danser med
en person som faller oss i hu og
som kanskje til og med får sot musikk til å oppstå i hjertet van. Her
kan selveste Martin Luther fores
som sannhetsvitne. For Luther var

tanken på dans ett av flere midler
til å bekjempe fortvilelse og onde
tanker: "..vi kan beseire Djevelens
forsok med forakt når vi sill bort
anfektelsene, nekter å tenke på
dem, og med vår sjel flyr til andre
tanker, dans eller vakre jenter"
(sitert etter Iversen 1996). For 450
år siden, akkurat som i dag, var
-
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dans et symbol på livsglede og, kan
det se ut til, et uttrykk for et forventningsfullt møte med det annet
kjønn.
Dans som lek og ekspressiv
virksomhet

Dans kan forstås som en ekspressiv
(spontan, umiddelbart tilfredsstillende) virksomhet, i motsetning til
den formålsrettede, instrumentelle
virksomheten (Ramsøy 1975). Slik
sett har dansen mye til felles med
leken. Leken er kjennetegnet ved at
den ikke har noe bestemt formål ut
over seg selv. En av betydningene
av det gammelnordiske ordet leika
var nettopp "dans" (Enerstvedt
1982: 334).
Det er også en nær forbindelse mellom dans og følelser, jf. uttrykk som
"han danset av glede" og "...en vill
krigsdans". Det følelsesbetonte og
ekspressive i dansen understrekes
av musikkens rytmer, og av at dansen gjerne kombineres med et visst
alkoholinntak. Allerede romeren
Cicero ble berømt for utsagnet: "Ingen danser edru!" (Warme 1996).
Alkohol fungerer i vår kultur som
en inngangsbillett til et "sosialt
rom" hvor det er lov å avvike fra de
forventningene som vanligvis stilles
til fornuftige voksne, et rom hvor
det er lov å leke.
Av mange grunner dominerer den
formålsrettede virksomheten våre
liv (Ramsøy 1975). Flere samfunnsforskere har tidligere hevdet at det
moderne samfunnet i økende grad
er preget av formålsrettede virksomheter på bekostning av lek og
spontane, følelsesbaserte handlinger. For eksempel mente den hollandske filosofen Huizinga i sin tid
at lekeelementet i vår kultur var
blitt svakere siden 1700-tallet. Flere
av sosiologiens fremste skikkelser,
som Max Weber (1864-1920) og i
vår tid Jürgen Habermas, har sett

den økende utbredelsen av den
strategiske, formålsrettede handlingstypen som det moderne samfunnets hovedproblem (Rams ø y
1975, Mortensen 1990, Osterberg
1978). Weber så samfunnets utvikling som en rasjonaliseringsprosess.
Han var bekymret for at byråkratiet, det organisatoriske uttrykket for
rasjonaliseringsprosessen, ville ødelegge individuell kreativitet og autonomi. Modernitetens viktigste
problem var utbredelsen av denne
formen for rasjonalitet på alle livsområder, som igjen kunne vanskeliggjøre dype og emosjonelle sosiale
fellesskap (Guneriussen 1995).
Nå vil kanskje enkelte, med mer eller mindre solid bakgrunn i egne
erfaringer, innvende at dansen
langt fra alltid er preget av spontanitet og lekfullhet. Dansen er også
et uttrykk for målrettet, strategisk
handling, framfor alt i forhold til
det annet kjønn (j f. Luther). Dessuten foregår dansen på utestedene
innenfor bestemte organisatoriske
rammer; i de fleste former for dans
er det også visse regler som skal følges. I praksis er det ikke så enkelt å
kategorisere dansen som enten det
ene eller det andre. Vi står overfor
et komplisert samspill mellom strategisk handling og spontan hengivelse, mellom selvbevissthet og
selvforglemmelse, mellom Economic Man og Homo Ludens (det lekende menneske), slik det også er
vist i studier av barns lek (Am
1991).
Problemet med å fortolke hva dansen egentlig uttrykker, kan illustreres gjennom et underlig fenomen
som forekom gjennom store deler
av middelalderen; de såkalte danseepidemiene. Større grupper av
mennesker ble grepet av et slags
danseraseri, enkelte kunne danse i
flere måneder av gangen, sies det.
Danseepidemiene var kanskje en

form for massehysteri, med bakgrunn i forskjellige medisinske, sosiale og religiose forhold. Den medisinske bakgrunnen var at en sopp
i brødet, meldrøye, gav spasmer i
hender, føtter og nakke (Warme
1996). I vare dager kan vi heldigvis
utelukke spasmer som årsak til den
iherdige fysiske utfoldelsen som
kan iakttas på dansegulvene rundt
omkring.
Dans som fellesskap

Dans gir muligheter for å oppleve
samhørighet og fellesskap med andre. I dansen kombineres individuell
utfoldelse med kollektiv tilhørighet.
På dansegulvet er vi en del av en
større sosial og kulturell helhet; en
helhet som gir mening og identitet.
Den identitetsbekreftende siden ved
dansen uttrykkes slik av en ung
jente:
"Jeg danser bare, musikken er god
og føler at jeg og musikken er ett.
Jeg er noe, jeg er et noe av bevegelser som tilhører musikken. Jeg er
ikke bare meg, jeg danser", forteller
"Cecilia", født 1973 (sitert i Gullestad 1996: 302). Slik sett tilfredsstiller dansen de kravene en må sette til et moderne fellesskap, at det
gir en følelsesmessig tilknytning til
et slikt felleskap, samtidig som det
anerkjenner individualiteten, gir
rom for individuelle variasjoner og
særegenheter (Mortensen 1990).
Dans som drøm og utopi

På bakgrunn av det foregående er
det ikke til å undres over at dansen
har en betydelig symbolverdi i vår
kultur. Dansens tilknytning til manges forestillinger om det gode liv,
gjør at den ofte vises til når sosiale
utopier skal beskrives. Det mest
kjente eksemplet er kanskje det siste verset i Klaus Hagerups "Sluttsang (Ellinors vise)":
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'A' drømme at vi feu- en vår
da undertrøkkinga på jorda stanse
Ei ny tid kommer sjøl om fiellan står
og det blir like fint ei jobbe som å
danse"
Her brukes dansen som et symbol
på selvrealisering og frihetlig utfoldelse. I dansen utfolder vi oss i tråd
med vår egenart, i nært samkvem
med andre mennesker. Dansen står
i motsetning til alle former for undertrykkelse, den gir rom for både
fellesskap, fantasi, improvisasjon og
følelser. Dansen som symbol på fellesskap og frihet fikk for øvrig en
særlig betydning under okkupasjonen, da tyskerne i en periode forbød offentlige dansetilstelninger
(Warme 1996).
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Etter disse luftige betraktningene
om dansen som utopisk symbol,
skal vi dvele litt ved dansens prosaiske sider: Hva vet vi om dansens
utbredelse i samfunnet over tid?
Hvor mange er de danseglade, og
hvilke kjennetegn har de? Det er
lite vi vet om dette med bakgrunn i
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undersøkelser fra Statistisk sentralbyrå. I levekårsundersøkelsene er
det imidlertid spurt om hvor ofte
man har vært engasjert i forskjellige
former for fritidsaktiviteter i løpet
av en 12-månedersperiode, herunder hvor ofte man har gått på
"dans, diskotek". Dette spørsmålet
har vært stilt i hver av levekårsundersøkelsene som Statistisk sentralbyrå har gjennomført siden 1980.
Spørsmålet har noen svakheter som
det kan være grunn til å være oppmerksom på. Det er for det første
usikkert i hvilken grad dans i forbindelse med private selskaper vil
bli nevnt når en skal svare på spørsmålet. Siden diskotek inngår i
spørsmålsstillingen, kan det tenkes
at den som svarer først og fremst vil
tenke på dansen som skjer på utestedene, i den "offentlige" sfæren.
Et annet problem er at vi ikke kan
være helt sikre på at den som har
besøkt en dansetilstelning eller et
diskotek også har deltatt i dansen,
selv om det er grunn til å tro at dette gjelder de fleste. Men noen går

kanskje på diskotek mer for å treffe
venner enn for å danse.
Med disse forbeholdene tyder levekårsundersøkelsene på at kretsen av
danseglade har blitt utvidet de siste
15-20 årene. Mens 20 prosent av
voksne menn hadde vært på en
dansetilstelning minst 10 ganger i
1980, var andelen økt til 27 prosent
i 1995. Blant kvinner var økningen
noe mindre (figur 1). Om lag en firedel av befolkningen er med andre
ord på dans eller diskotek så ofte
som en gang i måneden. Menn går
noe oftere på dans enn kvinner. De
virkelig iherdige danserne er et mer
sjeldent skue; 5 prosent av den
voksne befolkningen hadde vært på
dans så ofte som 40 ganger eller
mer i 1995. Denne andelen var omtrent den samme som i 1980 (4
prosent). På den andre siden er det
vel 4 av 10 som ikke har vært på
dans eller diskotek overhodet i løpet av 12-månedersperioden, i
1980 var det vel 5 av 10 som ikke
hadde trådt foten på dansegulvet.
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Unge jenter langt oftere på
dans enn tidligere...

Det er blant de unge jentene vi kan
registrere den sterkeste økningen i
danseaktiviteten. Andelen jenter i
20-29-årsalderen som hadde vært
minst 10 ganger på dans i løpet av
året, ate fra 27 prosent i 1980 til
44 prosent i 1995 (figur 2). Også
blant gutter i samme alder har det
vært en betydelig vekst (figur 3).
Ellers kan en se tegn til en økende
danseaktivitet i de fleste aldersgrupper, med to unntak: De helt
unge (16-19-åringene) av begge
kjønn, og de 30-39-årige kvinnene.
Vi skal avslutningsvis komme tilba ke til en nærmere drøfting av Arsakene til denne utviklingen.

vist, er det få eldre som går på dans
eller diskotek så ofte som 10 ganger
i året eller mer. En får et bedre inntrykk av endringene blant de eldre
når en også tar med dem som besøker dansetilstelninger noe sjeldnere. Mens bare 4 prosent av kvinner
mellom 60 og 70 år hadde vært på
dans så ofte som tre ganger eller
mer i 1980, var andelen økt til hele
20 prosent i 1995 (figur 4). Den
samme klare tendensen til økning
finner en også blant andre grupper
av eldre. I 1980 ble det ikke registrert noen menn i aldersgruppen 7079 år som hadde vært minst tre
ganger på dans, i 1995 var andelen
13 prosent.
Unge, enslige menn befolker

....også sterk økning blant de

dansegulvene

eldre

Vi skal nå forlate utviklingen over
tid som tema, og i steden se litt
nærmere på hvem som befolker
dansegulvene rundt omkring. Ved
siden av at de mest danseglade er
unge og at det er en viss overvekt
av menn, er det framfor alt ett trekk
som kjennetegner dem: De er enslige, dvs. verken gifte eller samboende. Figur 5 viser de store forskjellene som framtrer når vi kombinerer
de tre kjennetegnene alder, kjønn
og enslig/ikke-enslig. En ser blant
annet svært tydelige forskjeller i 3039-årsalderen. I denne alderen er
det fremdeles svært vanlig for enslige menn å besøke dansetilstelninger, nærmere halvparten (45 prosent) gjor dette minst 10 ganger i
året. Blant gifte eller samboende
menn og kvinner er det bare vel 1
av 10 som er like ivrige, blant enslige kvinner 1 av 4. Selv blant enslige
menn over 50 er det fremdeles
snaut 1 av 5 som jevnlig oppsøker
dansestedene.

Besøk på dansetilstelninger er blitt
mer vanlig blant eldre enn tilfellet
var for 15-20 år siden. Denne endringen er spesielt tydelig blant de
eldre mennene (figur 3). Men som
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At unge enslige er de ivrigste på
dansegulvet, er delvis et uttrykk for
at mange i denne gruppa er på intens leting etter en partner. Det ty-
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der også på at danseaktiviteten har
en sterk instrumentell, formålsrettet side. Dansestedene og diskotekene er en viktig arena for moter
med det annet kjønn. En av flere
årsaker til dansestedenes popularitet i vår tid er at ungdom kan velge
sine ektefeller fritt, uten at familien
griper inn i nevneverdig grad. Går
en tilbake i historien, eller til andre
samfunn enn det norske, er dette
langt fra noen selvfølge. De moderne diskotekene og dansestedene
blir således institusjoner som uttrykker det frie partnervalget, og
som, formodentlig, gjor det lettere
å gjøre gode valg. Den franske filosofen Jean-Jacques Rousseau
(1712-1778) var en av de forste
som framhevet danseballet som et
arrangement hvor unge gifteferdige
personer kunne bli kjent med hver-
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andre, få en følelse av hverandres
gode og mindre gode sider (Waltzer
1983). Riktignok mente Rousseau
at både foreldre og besteforeldre
burde være med som tilskuere, for
å gi danseballet et visst preg av alvor og tyngde. Denne siden ved
Rousseaus idé har nok få tilhengere
i vår tid, i hvert fall blant de unge
selv.
Mest dans i Nord-Norge

Det er små regionale forskjeller,
men bosatte i Nord-Norge er litt
mer aktive på dansegulvet enn bosatte i andre landsdeler. Forskjellen
i danseaktivitet mellom bosatte i
Nord-Norge og i Agder/Rogaland
og østlandsfylkene utenom Oslo/
Akershus er statistisk sikker, når en
tar hensyn til ulikheter i urbaniseringsgrad og kjønns- og alderssammensetning mellom landsdelene. Er
det sørlandsk pietisme og østlandsk
trausthet, til forskjell fra den mer
gladlynte, nordnorske frivoliteten,
som ligger til grunn for dette? Tar
vi hensyn til at Nord-Norge har litt
flere enslige og flere samboere enn
de andre landsdelene blir forskjellene mindre, men ikke helt borte. Vi
velger her å la det kompliserte
spørsmålet om kulturforskjellenes
betydning stå åpent, men det er
grunn til å understreke at forskjellene er små. Likheten i danseaktivitet
mellom landsdelene er tross alt betydelig mer påfallende enn ulikheten.
Alder, familiesituasjon og
vennskapsforhold betyr mest

Vi har gjennomført en såkalt multivariat analyse for å kunne si noe
mer bestemt om hva som kjennetegner de ivrigste danserne, dvs. de
som har vært på dans eller diskotek
minst 10 ganger i løpet av de 12
siste måneder. I denne analysen
inngår en rekke demografiske og
sosiale kjennetegn ved individene;
når verdien på de andre kjenneteg-
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nene holdes konstant, er det mulig
å få et inntrykk av hva hvert kjennetegn "betyr" (i en statistisk forstand), sammenlignet med andre
kjennetegn. Resultatene av analysen tyder på at samlivsforholdet har
størst betydning for hvor ofte en
besøker dansetilstelninger, ved siden av alder. 1 I analysen er det også skilt mellom gifte og samboende;
samboende går oftere på dans enn
de gifte, men ikke så ofte som enslige. Denne sammenhengen er uavhengig av om en har barn, hvor ofte
man omgås venner o.l.
God kontakt med venner er også
noe som kjennetegner de mest danseaktive. De som har liten kontakt
med gode venner, eller som ikke
har noen fortrolig venn, går forholdsvis sjelden på dans. Sammenhengen mellom dans og vennskapskontakt er tydeligst blant menn.
Her vil naturligvis årsakssammenhengene gå begge veier, siden besøk på dansesteder er en av mange
måter å tilbringe tid sammen med.
venner på, i tillegg til at dansestedene er en arena hvor vennskap
etableres og utvikles. Videre, og
ikke spesielt overraskende, har de
som jevnlig er på dans sjeldnere
barn i husholdningen. At enslige
kvinner oftere enn enslige menn
har omsorg for barn, er etter alt å
dømme en av årsakene til at den
førstnevnte gruppa såpass sjelden
er å finne på dansetilstelninger.

Ellers er det på mange måter slående hvor sosialt bredtfavnende dansen er som fritidsaktivitet. De sosiale skillene er gjennomgående små.
Økonomiske problemer har liten betydning. økonomiens betydning er
imidlertid avhengig av kjønn, menn
med hyppige økonomiske problemer er sjeldnere å finne på dansegulvet enn menn som aldri har slike
problemer. Det er ingen forskjeller i
danseaktivitet mellom personer

med ulik utdanningsbakgrunn, med
ett vesentlig unntak: Menn og kvinner med meget høy utdanning
(minst 15 års utdanning) er mindre
danseaktive enn dem som har lavere utdanning. Helsetilstanden har
betydning, men mindre enn man
kunne forvente. Det er først når
helsetilstanden blir svært dårlig, at
sjansen for å være en iherdig danselove reduseres i betydelig omfang.
Som nevnt, er det mulig at noen
besøker en dansetilstelning eller et
diskotek uten å danse, men mer er
der for å treffe venner, drikke osv.
I den grad det er tilfellet, vil det
redusere sammenhengen med helse. Hvor en bor i landet har i seg
selv lite å si for hvor mye en danser.
Men selv etter kontroll for en rekke
demografiske og sosiale kjennetegn
er det en svak tendens til at bosatte
i Nord-Norge er mer aktive på dansegulvet enn bosatte i Agder og Rogaland (forskjellen er på grensen til
å være statistisk sikker).
På ett viktig punkt ødelegges bildet
av dansen som en fritidsaktivitet for
"alle". Dans er en av mange former
for sosial deltakelse og fritidsaktivitet hvor ikke-vestlige innvandrere
er mindre aktive enn nordmenn.
Andelen fra ikke-vestlige land som
har gått på dans eller diskotek i løpet av året, er bare om lag halvparten av andelen blant nordmenn
(Blom og Aall Ritland 1997). Forskjellen har sannsynligvis sammenheng med at en større andel av de
ikke-vestlige innvandrerne lever i
parforhold og har barn (se Svein
Bloms artikkel i dette nummer av
Samfunnsspeilet), men den store
forskjellen i danseaktivitet tilsier at
dette neppe er hele forklaringen.
Andre forklaringer kan være dårlig
økonomi, at en betydelig andel av
innvandrerne ikke har norske venner og at det skjer en regelrett
diskriminering på utestedene, for
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eksempel gjennom at fargede innvandrere nektes adgang.
Hvorfor er det flere som
danser?

Hvordan skal vi forstå økningen i
danseaktiviteten, at stadig flere er å
finne på diskoteker og andre dansesteder? Når flere enn tidligere oppsøker dansestedene, synes en av
forklaringene å ligge i den forlengede ungdomstiden. Det som tidligere
var typiske tenåringsaktiviteter, slik
som hyppige besøk på diskotekene,
har forskjøvet seg oppover i aldersklassene (jf. figurene 2 og 3). Dette
har igjen sammenheng med utdanningsrevolusjonen, som for alvor
startet på 1960-tallet, og som ble
forsterket gjennom lavkonjunkturen
og de vanskelige forholdene på ar-
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beidsmarkedet på slutten av 1980årene. Mange unge er ikke ferdige
med utdanningen før de er langt
opp i 20-årene. Den lange utdanningsperioden innebærer at familieetablering, barnefødsler og heltidsetableringen i arbeidslivet utsettes.
En større del av befolkningen befinner seg dermed i en livsfase hvor
livets alvor ennå ikke har innhentet
dem helt, i en fase hvor de har forholdsvis få forpliktelser og mer fritid enn mange andre. Ungdomstiden gir tid og rom for samvær med
venner, for lek, dans og moro. I senere faser av livet, når de fleste er
etablert i yrkeslivet og har ansvar
for barn og ektefelle, får formålsrettede handlinger en annen og større
tyngde. Og når en har etablert seg i
et parforhold, er en vesentlig del av

den mer formålsrettede motivasjonen ("sjekkingen") for å gå på dans
eller diskotek borte.
At flere eldre går på dans, kan delvis ha sin bakgrunn i at helsetilstanden er blitt bedre, og dels i at de
eldre har fått bedre økonomi og
mer fritid. Fritidsøkningen blant
eldre har vært langt sterkere enn
for andre aldersgrupper i de senere
årene (Haraldsen og Kitterød
1992). Dette har igjen sammenheng
med at eldre menn sjeldnere er yrkesaktive enn tidligere; lavere pensjonsalder og flere uføretrygdede
har ført til en tidligere avgang fra
yrkeslivet. Blant eldre kvinner skyldes fritidsøkningen blant annet at
det brukes mindre tid på husarbeid.
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Som årsak til at flere går på dans,
kan en heller ikke se bort fra kulturelle endringer. Det har skjedd store verdiendringer i det norske samfunnet; verdier som understreker
betydningen av å "være seg selv",
uttrykke seg selv, er blitt viktigere
(Gullestad 1996). Dansen er en
ekspressiv virksomhet, som nettopp
gir muligheter for å finne og være
seg selv, i samspill med andre. For
ungdom på leting etter identitet og
forankring kan dansen være spesielt
viktig.
Som vist, er det framfor alt de unge
enslige som befolker dansestedene.
Siden det har vært en viss økning
av andelen enslige i befolkningen
(Barstad 1996), er også dette en
mulig forklaring på den økte danseaktiviteten. Det er flere som til en-.
hver tid er på leting fordi samlivsbrudd har blitt mer vanlig. Den
sterke veksten i andelen yngre mennesker som lever i ugift samliv, er
også en mulig bidragsfaktor, siden
det ser ut til at samboere oftere går
på dans enn gifte.
Storre plass for leken?
I innledningen refererte vi til filosofer og sosiologer som var bekymret
for lekens plass i det moderne samfunnet, for at den stadig mer formålsrasjonelle og byråkratiske organiseringen av samfunnet skulle fortrenge kreativitet og autonomi, den
lekfulle og spontane virksomheten.
Er økningen i danseaktiviteten et
tegn på at disse bekymringene er
overdrevne? At det er blitt flere
som oppsøker dansestedene, er noturligvis ikke i seg selv noe tilstrekkelig grunnlag for å gi svar på slike
komplekse og omfattende spørsmål.
Som vist, kan ikke dansen entydig
betraktes som en lekende og spontan virksomhet. Vi har heller ikke
gitt noen definitive svar på hvorfor
denne økningen har funnet sted,
men antydet mulige svar. Likevel
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kan en i det minste reise spørsmålet
om pessimismen med hensyn på
den spontane, ekspressive virksomhetens plass i det moderne samfunnet har vært vel stor. For eksempel
har teknologiske framskritt og utviklingen av velferdsstaten både
muliggjort og nødvendiggjort at yrkesaktiviteten i større grad har blitt
konsentrert på midten av livsløpet.
Utbyggingen av utdanningsinstitusjonene og av trygdesystemet er en
del av velferdsstatens framvekst, og
har gjort det mulig for ungdom og
eldre å leve et liv som gir større
muligheter for lekende virksomhet,
for dans og annen underholdning.
Forbedringen av helsetilstanden,
som også har sammenheng med utbyggingen av velferdsstaten, er en
annen side ved levekårsendringene
som forbedrer mulighetene for å
engasjere seg i lek og moro. På den
andre siden er det også slik at fritidsøkning og flere muligheter for
lek ikke alltid er av det gode. Både
blant unge og eldre finner en dem
som savner forankringen i arbeidsliv og familie. Leken kan fort oppleves som meningsløs hvis den ikke
balanseres av andre og mer formålsrettede virksomheter.
1. I analysen, utført på Levekårsundersøkelsen 1995, inngikk følgende uavhengige variabler: Alder, kjønn, utdanningsnivå, økonomiske problemer, materielle goder, samlivsstatus, tilknytning til
arbeidslivet, antallet fortrolige venner
utenom egen familie, kontakthyppighet
med gode venner utenom egen familie,
barn i husholdningen, organisasjonsaktivitet, landsdel, bostedets urbaniseringsgrad, psykisk helse og nedsatt aktivitetsnivå
på grunn av helseproblemer. Som metode
ble logistisk regresjon benyttet. Modellen
estimerte sjansen for at en person hadde
vært på dans eller diskotek minst 10 ganger
i løpet av de siste 12 måneder, gitt verdiene
på de forskjellige bakgrunnsvariablene.
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