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ÚTDRÁTTUR 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar var að kanna viðhorf áhuga salsadansara á Íslandi til 

salsadans. Markmiðið var að skoða af hverju fólk dansar salsa og hvaða ávinning það 

hefur af því að dansa salsa. Fræðilegur hluti viðfangsefnisins fjallaði meðal annars um 

dans, hlutverk dansins, rannsóknir á salsadansi og öðrum félagslegum dönsum, auk 

þess sem rætt var um persónulegan ávinning sem áhuga salsadansarar hljóta af því að 

dansa salsa.  

Í þessari rannsókn var eigindlegum rannsóknaraðferðum beitt og notast var við tvo 

rýnihópa með 12 þátttakendum. Rannsóknin fór fram dagana 9. og 12. september 2015 

og voru allir viðmælendur virkir þátttakendur í salsasamfélaginu á Íslandi. Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til að salsadans veiti dönsurunum mikinn persónulegan ávinning 

og mikla gleði. Félagslegur ávinningur skiptir dansarana mjög miklu máli og 

félagskapurinn getur verið jafn mikilvægur og sjálfur dansinn. Líkamlegur og andlegur 

ávinningur skiptir dansarana einnig miklu máli, þar sem dansinn hefur jákvæð áhrif á 

huglægt ástand dansaranna, veitir þeim mikla gleði og er auk þess líkamsrækt. 

Niðurstöðurnar benda til að dansinn hafi jákvæð áhrif á sjálfstraust dansaranna og 

mótandi áhrif á sjálfsímynd þeirra. Dansararnir upplifa dansinn einnig sem leið til að fá 

útrás fyrir sköpunarkraftinn og hann veitir þeim auk þess tækifæri til að tjá sig á annan 

hátt með líkamanum en á öðrum sviðum lífsins. Niðurstöðurnar veita nýstárlega sýn á 

salsasamfélagið á Íslandi og vonandi verður þessi rannsókn kveikjan að fleiri 

rannsóknum á félagslegum dönsum á Íslandi. 

 

Lykilorð: Dans, salsadans, persónulegur ávinningur, sköpun, tjáning, gleði, 

sjálfsímynd, sjálfstraust, félagsskapur, dansmenning, líkamleg menning, habitus. 
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ABSTRACT 

The aim of this study was to examine the viewpoint of amateur salsa dancers to salsa 

dance in Iceland. The focus of the research was to explore why people dance salsa and 

what people benefit from dancing salsa. The theoretical background of the study covers 

among other things dance, the role of the dance, studies on salsa dance and other social 

dances, as well as discussing the personal benefits that amateur salsa dancers gain from 

dancing salsa.  

This research was conducted in Iceland and was based on qualitative research 

methods with two focus groups consisting of 12 participants combined. The research 

took place on the 9th and 12th of September 2015 and all the interviewees were active 

participants in the salsa society in Iceland. The results indicate that the salsa dance gives 

great personal benefits to the dancer and provides the dancer with great joy. Social 

benefits are very important to the dancers and the fellowship can even be as important 

as the dance itself. The mental and physical benefit is also very important to the dancers 

as the dance has a positive effect on their mental state, gives them great pleasure and is 

in addition physical exercise. The results suggest that the dance has a positive effect on 

the confidence of the dancers and a formative affect on their self-image. The dancers 

as well experience the dance as an outlet for their creativity and the dance also gives an 

opportunity to express themselves differently with the body than in other areas of their 

life. The results give an innovative view of the salsa community in Iceland and 

hopefully this study will trigger more research on social dances in Iceland. 

 

Keywords: Dance, salsa dance, personal benefit, creativity, expression, joy, self-image, 

confidence, fellowship, dance culture, physical culture, habitus. 
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ÞAKKIR 

Viðmælendur fá innilegar þakkir fyrir að hafa gefið sér tíma til þátttöku og fyrir framlag 

þeirra til rannsóknarinnar. Kærar þakkir fær leiðbeinandi minn, Gauti Sigþórsson, fyrir 

góðar leiðbeiningar, aðstoð og góð ráð við vinnslu á þessu verkefni. Einnig fær Sigrún 

Lilja Einarsdóttir, lektor við Háskólann á Bifröst, þakkir fyrir að hafa komið 

rannsakanda á spor þessarar ritgerðar og fyrir góð ráð. Að auki vill rannsakandi þakka 

Telmu Hlín Helgadóttur fyrir aðstoðina sem hún lagði til við rannsóknina. Innilegar 

þakkir fá samnemendur í menningarstjórnun, sem ávallt hafa haft svör á reiðum 

höndum þegar eftir því var leitað og fyrir að hafa stutt við rannsakanda með 

hvatningarorðum. Rannsakandi vill einnig færa stór fjölskyldu sinni þakkir fyrir góðan 

stuðning á meðan ritgerðarskrif áttu sér stað og alla aðstoð við ritgerðarsmíðina. Kærar 

þakkir fær strákurinn minn fyrir þolinmæði í garð móður sinnar og sérstakar þakkir fær 

eiginmaðurinn, Ingi Þór Hallgrímsson Kúld, fyrir alla aðstoð við yfirlestur og fyrir að 

hafa sýnt mikla þolinmæði meðan á ritgerðarskrifum stóð.  
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1. INNGANGUR 

Í þessum kafla er farið yfir val á viðfangsefninu, rannsóknarspurningar settar fram og 

helstu markmið verkefnisins kynnt.  

1.1.  LÝSING Á VERKEFNI OG VAL Á VIÐFANGSEFNI 

Dans hefur verið hugðarefni rannsakanda frá barnæsku. Höfundur hefur dansað frá því 

hann var barn og lifað og hrærst í salsaheiminum í áratug, fyrst sem nemandi og síðar 

sem salsakennari, og þekkir því dansinn mjög vel. Hugarheimur áhuga dansarans vekur 

áhuga rannsakanda og fræðileg hlið dansins er heillandi. Fræðileg nálgun á dansi gefur 

annað sjónarhorn á dans, kafar dýpra ofan í virkni dansins og sér meira en bara fallegar 

hreyfingar fólks í takt við tónlist. Rannsakandi ákvað að nálgast viðfangsefnið með því 

að gera eigindlega rannsókn á áhuga salsadönsurum og salsasamfélaginu á Íslandi. Í 

þessari rannsókn er ætlunin að rannsaka salsasamfélagið á Íslandi. Markmið 

rannsóknarinnar er að skoða viðhorf íslenskra áhuga salsadansara til salsadans og skoða 

hvaða hvatir liggja að baki því að fólk stundi salsadans.  

Salsadansinn og salsatónlistin eru mjög tengd hvort öðru og ekki er hægt að slíta 

þau í sundur. Uppruna salsatónlistarinnar og salsadansins má rekja aftur til 6. og 7. 

áratugar síðustu aldar í rómönsku hverfum New York borgar (Borland, 2009; 

Wieschiolek, 2003). Á þessum tíma varð dansinn New York mambó til, sem talinn er 

vera fyrsti dansinn sem kom með innflytjendum af rómönskum uppruna til 

austurstrandar Bandaríkjanna (Hutchinson, 2004, sjá í Borland, 2009). New York 

mambó var í stöðugri þróun fram á 8. áratuginn þegar dansinum var blandað saman við 

samkvæmisdansa, hann staðlaður og kallaður salsa. Dansinn fór að verða vinsæll um 

allan heim á 10. áratugnum og í dag má finna salsadansskóla og salsadanskvöld út um 

allan heim (Wieschiolek, 2003; Borland, 2009). Salsadansinn kom til Íslands upp úr 

aldamótunum 2000 og fyrsti sérhæfði salsadansskólinn á Íslandi opnaði árið 2003 

(SalsaIceland, 2015). Salsadans hefur verið stundaður á Íslandi í rúmlega áratug og 

salsadanssamfélagið farið ört vaxandi. Í dag stundar fjöldi dansara salsadans í nokkrum 

salsadansskólum á Íslandi og mæta á salsadanskvöld í hverri viku. Salsadans er 

paradans og er dansinum aðallega beint að áhuga dansaranum. Í salsadansinum lærir 

dansarinn ákveðið danskerfi, sem grundvallast á stýritækni/fylgitækni hans. Þessi 

tegund af dansi kallast félagslegur dans (e. social dance), þar sem um leið og dansarinn 

hefur lært ákveðin grunnspor og grunnþætti í danskerfinu á hann að vera fær um að 
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dansa við alla, sem einnig hafa lært danskerfið. Þar með á dansarinn að geta farið á 

salsadanskvöld hvar sem er í heiminum og vera fær um að dansa við aðra dansara án 

vandkvæða.  

1.2.  RANNSÓKNARSPURNINGAR OG RANNSÓKNARMARKMIÐ 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða viðhorf íslenskra áhuga dansara til salsadans og 

skoða hvaða hvatir liggja að baki því að fólk stundi salsadans. Rannsóknarspurningin 

er því eftirfarandi: 

Af hverju dansar fólk salsa og hvaða ávinning hefur það af því að dansa salsa? 

1.3.  FRÆÐILEGUR BAKGRUNNUR OG VÍSINDALEGT FRAMLAG 

Fræðilegur bakgrunnur þessarar rannsóknar byggist aðallega á efni um dans, salsadans 

og aðra félagslega dansa. Í Evrópu hafa verið framkvæmdar nokkrar rannsóknir, sem 

snúa að salsadansi eða öðrum félagslegum dönsum. Þar má nefna rannsókn Murcia, 

Kreutz, Clift og Bongard (2010) á áhuga dönsurum í Þýskalandi þar sem þau könnuðu 

hver væri ávinningurinn af því að stunda dans. Kreutz (2008) gerði rannsókn á 

tangódansi í Hollandi, þar sem markmiðið var að kanna hvort dansinn hefði 

heilsufarslegan ávinning, bæði líkamlegan og andlegan, fyrir dansarana sem dönsuðu 

tangó. Hamilton og Hewer (2009) könnuðu umræðuvettvang á netinu um salsadans og 

skoðuðu upplifanir, tilfinningar og félagslegan þátt salsadansins. Hviid-Holm (2013) 

skrifaði meistararitgerð um salsasamfélagið í Danmörku þar sem hún skoðaði salsadans 

út frá líkamlegri upplifun í tengslum við heilsueflingu. Einnig hafa verið gerðar 

rannsóknir á salsadansi bæði í Bandaríkjunum og Kanada og þar má nefna rannsóknir 

Borland (2009) og Pietrobruno (2006). Borland (2009) gerði rannsókn á 

salsasamfélaginu í New Jersey í Bandaríkjunum og komst að þeirri niðurstöðu að 

salsasamfélagið bjó til svæði fyrir margþætt félagslegt rými, þar sem fjölbreytileikanum 

var fagnað. Pietrobruno (2006) rannsakaði salsasamfélagið í Montreal í Kanada og 

skoðaði meðal annars hvernig salsadansinn felur í sér svæðisbundinn og 

þjóðfélagslegan samruna, þar sem salsadansinn hefur breiðst út um allan heim. Hún 

kynnti sér hvernig dansinn hefur markaðsvætt latínska menningu og líkamlega 

hreyfingu. Í fræðikaflanum er einnig reynt að öðlast skilning á því hvað dans er, en þar 

er meðal annars stuðst við skilgreiningu Hanna (1987) á dansi, þar sem hún dregur upp 

sjö ólík sjónarhorn á dansi, og hvaða þýðingu dansinn hefur fyrir dansarann. Í fræðilega 

kaflanum er reynt að koma með yfirsýn yfir þætti sem veita salsadönsurunum ávinning 
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af salsadansi, líkt og að skapa, að tjá sig, hafa óyrt samskipti með líkamanum og sérstök 

áhersla er lögð á persónulegan ávinning dansaranna af salsadansi. Fjallað er um það 

hvernig dansinn geti haft félagslegan, andlegan og líkamlegan ávinning, auk þess að 

skoða hvernig salsadansinn getur haft áhrif á sjálfstraust einstaklinga sem stunda hann 

og hvernig dansinn getur mótað sjálfsímynd dansaranna. Að auki er reynt að gera grein 

fyrir samfélagslegum áhrifum á salsadansarana og hvernig menning hvers samfélags 

mótar hreyfingar og hugsun þeirra. Að lokum er gerð grein fyrir sögulegum grunni 

salsadansins og hvernig salsadansinn er dansaður. 

Rannsakanda er ekki kunnugt um að sambærileg rannsókn um salsadans á Íslandi, 

né aðra félagslega dansa, hafi verið framkvæmd á Íslandi. Því er ekki hægt að benda á 

aðrar rannsóknir til samanburðaðar. Þó eru skrif til um dans á Íslandi en mun meira 

mætti vera skrifað um hann. Þar má nefna að nokkrar lokaritgerðir hafa verið skrifaðar 

um dans bæði á grunnstigi og meistarastigi háskólanna á Íslandi. Þar má nefna 

lokaritgerð Arndísar Benediktsdóttur (2013) á grunnstigi þar sem hún ræðir hvort dans- 

og hreyfimeðferð geti haft góð áhrif á einstaklinga með geðhvarfasýki og einnig B.Sc. 

lokaritgerð Bergrúnar Stefánsdóttur (2011), sem gerði samanburðarrannsókn á þjálfun 

afreksdansara í samkvæmisdönsum á Íslandi og Danmörku. Rannsakandi skrifaði 

einnig lokaritgerð á grunnstigi um kúbanska rúmbu og gerði grein fyrir hvernig dansinn 

endurspeglar bæði þær aðstæður sem voru til staðar í samfélaginu á Kúbu þegar dansinn 

varð til, og einnig líkamlega menningu samfélagins (Hugrún Ósk Guðjónsdóttir, 2011). 

Á meistarastigi má nefna rannsókn Huldu Sverrisdóttur (2015), sem rannsakaði 

þjóðdansa Íslendinga með því að kanna hvað vitað væri um þjóðdansa fyrir börn og 

ræddi hvort mikilvægt væri að viðhalda þeim menningararfi sem felst í þjóðdönsunum. 

Einnig skrifaði Bryndís Einarsdóttir (2012) lokaverkefni á meistarastigi í tengslum við 

listdans. Lokaverkefni hennar samanstóð af námsefni fyrir 9 – 11 ára börn, sem stunda 

nám á listnámsbraut, og ritgerð þar sem fjallað er um kenningar og hugmyndafræði sem 

tengjast því hvernig skapa á námsefni í dansi fyrir þennan aldursflokk. 

Rannsóknin um salsasamfélagið á Íslandi er því nýmæli og er það von rannsakanda 

að rannsóknin veki áhuga fræðasamfélagsins á frekari rannsóknum á dansi.  
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1.4. KYNNING Á AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNARINNAR 

Í rannsókninni var beitt eigindlegum rannsóknaraðferðum og urðu rýnihópar fyrir 

valinu. Rýnihóparnir voru tveir og tóku 12 viðmælendur þátt í rannsókninni. Þeir voru 

á aldrinum 27-57 ára. Þýðið í rannsókninni var afmarkað við salsadansara 20 ára og 

eldri en úrtakið miðaðist við dansara 20 ára og eldri á höfuðborgarsvæðinu. 

Viðmælendurnir voru valdir í rannsóknina út frá reynslu þeirra í salsasamfélaginu á 

Íslandi og voru þeir með 3-14 ára reynslu af salsadansi. Í rýnihópunum var notast við 

óstöðluð viðtöl þar sem viðmælendunum var gefið svigrúm að svara eins og þeir vildu. 

Rannsóknarnálgunin sem notast var við er grunduð kenning, en með grundaðri 

kenningu er átt við að kenningin sem lögð er fram byggist á gögnunum sem rannsakandi 

hefur aflað sér fremur en fyrirfram gefnum hugmyndum (Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 

2013; Glaser, 1998). Umræður í rýnihópunum voru hljóðrituð, rituð upp, lesin yfir og 

umræðurnar síðan þemagreindar. Að lokum voru svo niðurstöðurnar settar fram og 

ályktanir dregnar af frumgögnunum. 

1.5.  UPPBYGGING RITGERÐAR 

Rannsóknin skiptist í nokkra kafla, sem eru fræðilegur kafli, aðferðafræðikafli, 

niðurstöður, ályktanir um salsasamfélagið á Íslandi og að lokum er reynt að svara 

rannsóknarspurningunni af hverju fólk dansar salsa og hvaða ávinning það hefur af því 

að dansa salsa. Kafli 2 fjallar um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar og í kafla 2.1 

er gerð grein fyrir hugtökum og skilgreiningum tengdum dansi. Þar er dans og merking 

dansins skoðuð, fjallað er um sköpun og tjáningu, dansmenningu og líkamleg menning 

er rædd, birtingarmyndir kynjanna í dansinum eru skoðaðar og umræða um 

tónlistarsmekk. Kafli 2.2 gerir grein fyrir persónulegum ávinningi af því að dansa salsa 

og þar er skoðaður líkamlegur og andlegur ávinningur, félagslegur ávinningur auk 

sjálfstrausts og sjálfsímyndar. Kafli 2.3 gerir grein fyrir upphafi og þróun salsadansins, 

sem og hinum ólíkum stílum innan salsadansins. 

Kafli 3 fjallar um aðferðafræði rannsóknarinnar þar sem gert er grein fyrir hvaða 

aðferðir hafa orðið fyrir valinu í þessari rannsókn. Í kafla 3.1 er rætt um þátttakendur 

rannsóknarinnar og kafli 3.2 fjallar um hönnun og rannsóknarnálgun rannsóknarinnar. 

Kafli 3.3 lýsir rannsóknaraðferðum og gerir grein fyrir kostum og göllum 

rannsóknarinnar. Kafli 3.4 snýr að framkvæmd og aðgengi að gögnum, ásamt greiningu 
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á gögnum og kafli 3.5 fjallar um réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar. Kafli 3.6 

fjallar um stöðu rannsakanda innan rannsóknarinnar og siðferðileg álitaefni. 

Kafli 4 fjallar um niðurstöður rannsóknarinnar þar sem fjórum þemum eru gerð skil 

auk þess sem kafli 4.1 gerir grein fyrir bakgrunni dansaranna og ástæðu þess að þeir 

byrjuðu að dansa. Kafli 4.2 fjallar um félagslegan ávinning og kafli 4.3 fjallar um 

líkamlegan og andlegan ávinning. Kafli 4.4 fjallar um sjálfstraust og sjálfsímynd og 

kafli 4.5 fjallar um sköpun og tjáningarform. 

Kafli 5 fjallar um ályktanir rannsakanda um salsamfélagið á Íslandi, þar sem 

niðurstöður eru rökræddar og settar í samhengi við það fræðilega efni sem lá til 

grundvallar. Kafli 5.1 fjallar um niðurstöður í tengslum við félagslegan ávinning og 

kafli 5.2 um líkamlegan og andlegan ávinning. Kafli 5.3 fjallar um sjálfstraust og 

sjálfsímynd og kafli 5.4 um sköpun og tjáningarform. Kafli 5.5 dregur umræðuna 

saman með samantekt. 

Í kafla 6 er rannsóknarspurningunni svarað í stuttu máli og rannsakandi ræðir 

hugmyndir af frekari rannsóknum.  
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2. FRÆÐILEGUR BAKGRUNNUR 

Í þessum kafla verður fjallað um fræðilegt efni sem tengist dansi og salsadansi.  

2.1.  HUGTÖK OG SKILGREININGAR 

Helstu hugtök og skilgreiningar sem tengjast dansi og salsadansi verða til umfjöllunar 

í þessum kafla. 

2.1.1. Dans og merking dansins 

Dans er margþætt og flókið fyrirbæri. Í dansi felst ósýnilegt undirliggjandi kerfi sem 

hefur ákveðna merkingu í félagslegu og stjórnmálalegu samhengi. 

Oft á tíðum hefur menningarformið þar sem mannslíkaminn er notaður í skapandi 

tilgangi verið útskýrður sem dans en það er töluverð einföldun á því hugtaki, þar sem 

orðið dans felur í sér ákveðnar fyrirframgefnar hugmyndir um mannlega hegðun og 

samskipti. Frá mannfræðilegu sjónarhorni er mikilvægt að gera sér grein fyrir hvað 

innfæddir í hverju samfélagi fyrir sig telja vera dans og hvað ekki, því hugtakið dans er 

í raun og veru vestrænt hugtak þar sem dans hefur verið skilgreindur sem líkamlegar 

hreyfingar við tónlist. Í mörgum samfélögum voru áður fyrr ekki til neinir flokkar eða 

hugtök sem náðu yfir þessa vestrænu hugmyndafræði um dans. Orðið dans hefur verið 

innleitt inn í mörg tungumál til að útskýra hugmyndafræðina sem dans hefur verið 

skilgreindur eftir. En hvernig er hægt að skilgreina dans? Til að hægt sé að skilgreina 

líkamsbeitinguna sem dans þurfa hreyfingarnar að vera skipulagt hreyfikerfi, sem er 

notað sem dans og túlkaður sem slíkur. Dansinn verður að einskonar tungumáli 

líkamans sem byggist líkt og öll venjuleg tungumál á uppbyggingu, stíl og merkingu 

(Kaeppler, 2000).  

Frá sjónarhorni dansarans er hægt að skilgreina dans sem markvissar hreyfingar, 

sem eru viljandi taktfastar og hafa menningarlega mótuð mynstur í óyrtri 

líkamstjáningu. Hreyfingarnar eru öðruvísi en venjulegar líkamshreyfingar, sem 

einstaklingurinn beitir dagsdaglega og hreyfingarnar hafa fagurfræðilegt gildi. Allir 

þessir þættir verða að vera til staðar til að hægt sé að flokka hreyfingarnar sem dans. Í 

nánast öllum samfélögum má finna manneskjur sem tjá sig í gegnum dans og því má 

segja að dans sé mannleg hegðun (Hanna, 1987). Í dansi er einnig mikilvægt að geta 

túlkað hvað fram fer í dansinum. Hæfnin til að skilja hvað fer fram í dansinum veltur 

ekki einungis á hreyfingunni sjálfri, heldur einnig á þekkingu á menningarlegu 

samhengi og heimspeki samfélagsins. Hreyfikerfin eru félagslega og menningarlega 
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búin til þar sem ákveðinn hópur fólks þekkir og samþykkir kerfin og eru þau yfirleitt 

varðveitt í minni einstaklinganna (Kaeppler, 2000).  

Það er mikilvægt þegar rannsóknir á dansi eru framkvæmdar að ekki sé alhæft um 

gögnin og dansinn. Í mannfræðilegum rannsóknum er lögð áhersla á að gerð sé grein 

fyrir bæði einstökum ákvörðunum einstaklinga, en einnig því sem fellur undir 

sameiginlegar skynjanir og túlkanir á umheiminum. Þegar flutningar á dansi og tónlist 

eiga sér stað endurspeglar það oft núverandi hugmyndir samfélagsins og stofnanir þess, 

en að auki getur það styrk hugmyndafræði samfélagsins og viðhaldið þeim (Blacking, 

1985). Dans getur því fléttast saman við marga þætti í samfélaginu, svo sem samskipti, 

lærdóm, trúarkerfi, félagsleg kerfi, stjórnmálaleg kerfi, ást og hatur, þéttbýli og 

umbreytingu (Hanna, 1987). Flutningur á dansi og tónlist getur einnig haft áhrif á 

ímyndunarafl einstaklinga og samræmt skynjun og tilfinningar. Það getur síðan haft 

áhrif á drifkraft þeirra, skuldbindingar og ákvarðanatöku á öðrum sviðum lífsins. Í 

mannfræðilegum rannsóknum eru það þessar táknmyndir, sem birtast í dansi og tónlist, 

sem eru aðalrannsóknarefni félagslegra mannfræðinga þar sem viðfangsefnið myndar 

merkingu líkamlegrar skynjunar. Mannfræðingar leitast við að skilja hvernig dansinn 

myndar ákveðið samhengi fyrir óyrta tjáningu og gjörðir (Blacking, 1985). 

Þegar dans er rannsakaður er hægt að beita ólíkum sjónarhornum á dansinn. Judith 

Lynne Hanna er dansmannfræðingur sem hefur rannsakað tengsl dans og samfélags í 

fjölda mörg ár (Hanna, 2015). Í bók hennar To dance is human: a theory of nonverbal 

communication dregur hún upp nokkur sjónarhorn á dansi. Þau eru að dansinn er 

líkamleg hegðun (e. physical behaviour), menningarleg hegðun (e. cultural behaviour), 

félagsleg hegðun (e. social behaviour), lífeðlisfræðileg (e. physiological),  efnahagsleg 

hegðun (e. economical behaviour), stjórnmálafræðileg hegðun (e. political behaviour) 

og tjáskiptahegðun (e. communicative behaviour). Með líkamlegri hegðun á hún við að 

líkaminn bregst við boðum frá heilanum, sem sendir boð um að líkaminn eigi að losa 

orku með vöðvanotkun líkamans. Dans er skipulögð orka, sem kemur fram sem 

hreyfing líkamans. Dansinn verður óaðskiljanlegur frá dansaranum, þar sem sköpunin 

og verkfæri dansarans hafa runnið saman í eitt. Það má líka líta á dans sem 

menningarlegan. Með því á Hanna við að gildi, skoðanir og trú birtist í dansinum þar 

sem þau stýra hugmyndavinnu dansins, framleiðslu hans, stíl, uppbyggingu, innihaldi 

og framkvæmd. Dansinn getur líka verið félagsleg hegðun þar sem félagslegt líf er 

manninum nauðsynlegt til að lifa af. Dansinn getur þar með endurspeglað samfélagið 
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eða haft áhrif á samfélagsmynstur einstaklinga og samfélagshópa. Dansarinn getur til 

dæmis tjáð í dansinum hvaða hegðun þykir sómasamleg innan þess samfélags. Líka má 

líta á dansinn sem lífeðlisfræðilegan og þar á Hanna við að dansinn geti haft 

tilfinningaleg og vitsmunaleg áhrif á dansarann. Dansinn er einnig hægt að tengja við 

fjárhagslega hegðun þar sem að dansarinn kemur fram fyrir framan aðra til að verða sér 

úti um tekjur, en tengist einnig einstaklingum sem eyða fjármunum sínum í danskennslu 

eða til að horfa á aðra dansa. Hanna segir að dansinn geti líka verið stjórnmálaleg 

hegðun, þar sem að dansinn geti verið vettvangur til að koma á framfæri 

stjórnmálalegum viðhorfum og gildum samfélagsins. Dansinn getur þar með orðið 

vettvangur fyrir samfélagslega þjálfun, sem berst yfir á önnur svið lífsins og getur þar 

með stjórnað, dæmt eða ollið breytingum innan samfélagsins. Dans er einnig 

tjáskiptahegðun, þar sem líta má á dans sem tungumál líkamans (e. body language). 

Manneskjan hefur mörg skynfæri og oft er hægt að tjá tilfinningar og skoðanir betur 

með líkamstjáningu en með tungumálinu sjálfu (Hanna, 1987). Í dansinum má sjá að 

þar felast ákveðin samskipti án orða, sem geta sagt ótrúlega marga hluti um 

einstaklinginn eða samfélagið sem hann býr í. Dansinn getur tjáð hvað felst í því að 

vera kynferðisleg vera, hvað það þýðir að vera karl eða kona eða hvað einstaklingurinn 

sjálfur hefur upp á að bjóða. Dansinn getur einnig sýnt fram á samvinnu manna, verið 

tækifæri fyrir félagslegan hreyfileika eða verið tækifæri til að brjótast út úr föstu formi 

sem einstaklingurinn býr við (Hanna, 1988). 

Ef litið er nánar á dans sem tjáskiptahegðun má sjá að margir hafa viljað líkja dansi 

við tungumál. Að mörgu leyti er það góð samlíking, þar sem dans hefur ákveðna 

uppbyggingu sem hægt er að líkja við tungumál, en ólíkt tungumálum er erfitt að greina 

merkingu dansins og túlka hreyfingarnar líkt og í tungumáli þar sem dansinn byggist 

upp af menningarlegum táknum samfélagsins (Bannerman, 2014). Bannerman (2014) 

skoðaði dans í tengslum við tungumál og komst að þeirri niðurstöðu að dans væri ekki 

tungumál en væri uppbyggður líkt og tungumál. Dans hefði líkt og tungumál ákveðinn 

orðaforða og setningarfræði. Í dansi eru til ótal samsetningar af danshreyfingum, sem 

hægt er að setja saman líkt og orðaforða. Til að samsetningin hafi einhverja merkingu 

verður að setja hana saman líkt og í setningarfræði. Dansinn verður að hafa ákveðna 

rökrétta röð hreyfinga til að ákveðin merking komist til skila. Röð hreyfinga getur að 

sama skapi haft áhrif á hvaða skilaboðum er komið áleiðis í gegnum dansinn, þar sem 

merkingin getur breyst eftir því hvað er að gerast í dansinum. Tvær ólíkar merkingar af 
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dansi má til dæmis sjá ef danssporunum hlaup, arabastökk og fall er raðað í ólíka röð. 

Ef dansarinn hleypur, framkvæmir arabastökk og fellur síðan í dansinum má túlka 

örvæntingu í dansinum, en ef dansarinn byrjar á því að falla, fer síðan að hlaupa og 

tekur að lokum arabastökk hefur dansinn fengið allt aðra merkingu og væri hægt að 

túlka spor dansarans sem dans um bjartsýni. Dans er sjónrænn og ekki bókstaflegur 

tjáningarmáti og þess vegna bendir Bannerman (2014) á að þar sem að dansinn snýst 

að miklu leyti um tjáningu þurfi oft ýmsir aðrir þættir að vera til staðar til að samhengið 

komist til skila, til dæmis tónlist, búningar og ákveðin umgjörð í kringum dansinn. Þetta 

þarf að vera til staðar til að merking dansins verði sýnileg og túlkanleg. Þess vegna 

skipta þessi menningarlegu tákn dansins einnig máli þegar kemur að skilningi og túlkun 

á honum (Hanna, 1987).   

Dans táknar ekki endilega það sama fyrir alla sem búa við sömu menningu og í 

sama samfélagi, þar sem dans samanstendur af flóknum samskiptatáknum. Innan 

hverrar menningar geta ákveðin tákn verið túlkuð á misjafnan hátt og það getur farið 

eftir aldri dansarans, kyni, samböndum og starfi hans eða jafnvel hvaða 

stjórnmálaflokki hann tilheyrir, hvort eða hvernig dansinn er túlkaður. Það getur einnig 

farið eftir þekkingu dansarans á dansinum hvernig hann skilur hann og túlkar. Sá sem 

er nýbyrjaður að dansa ákveðinn dans hefur oftast nær lítinn skilning á hvað dansinn 

snýst um. Þekking og skilningur á dansinum eykst eftir því sem hann dansar lengur. Að 

auki getur verið að túlkunin á dansinum verði ill skiljanleg þegar dansinn er færður 

milli menningarheima og dansinn getur þannig haft ólíka merkingu innan ólíkra 

menninga (Hanna, 1987). 

2.1.2. Sköpun og tjáning 

Sköpun og tjáning eru hugtök sem fara vel saman í dansinum. Í salsadansinum tjáir 

dansarinn sig með líkamanum og í danssporunum með dansfélaganum fer sköpunin 

fram. Einfaldasta skýringin á sköpun er að sköpun sé einhvers konar framleiðsla, þar 

sem verið er að búa eitthvað til eða setja í ákveðið form. Að vera skapandi má þess 

vegna skilgreina á þann hátt að einstaklingurinn sé frjór í hugsun, orðum eða verkum. 

Sköpun tilheyrir ekki bara listum og listamönnum, heldur er hún hluti af daglegu lífi. 

Þannig geta einfaldir hlutir sem einstaklingurinn gerir eins og að umorða setningu til 

að hún hljómi áhugaverðari, setja fram tilgátu, bæta einhverju aukalega í matinn sem 

verið er að elda, raula laglínur eða hreyfa sig í takt við tónlist verið skapandi.  

Einstaklingurinn er að skapa og er í leiðinni skapandi einstaklingur. Þannig er hægt að 
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líta á sköpunargáfuna sem holdgervingu ímyndunaraflsins, en með ímyndunaraflinu 

framleiðum við eitthvað nýtt og frumlegt. Með ímyndunaraflinu nær einstaklingurinn 

að nota hugann til að skapa myndir og hugmyndir af hlutum, sem hafa ekki ennþá orðið 

til. Sköpunin og sköpunargáfan getur líka verið gefandi fyrir einstaklinginn og 

gleðigjafi. Það gefur honum tækifæri til að eiga sjálfsprottinn leik þar sem hann getur 

fengið útrás fyrir sjálfstjáningu og getur upplifað mikla ánægju af því (Fischer, 2004). 

Sköpun og framleiðsla sköpunar getur verið af öllum stærðargráðum og haft ólík 

markmið. En sköpunin einskorðast ekki við einstaklinginn og hvað hann getur skapað. 

Sköpun getur líka átt sér stað í hópum. Þegar átt er við sköpun í hópum er átt við tvo 

eða fleiri þátttakendur, þar sem sköpunin ræðst af óáþreifanlegri tengingu (e. intangible 

chemistry) milli þátttakendanna í hópnum (Sawyer, 2003).  

Dansmannfræðingurinn Heike Wieschiolek (2003) rannsakaði salsasamfélagið í 

Hamborg í Þýskalandi. Í samtölum sínum við salsadansarana komst hún að því að eitt 

af því sem veitti dönsurunum mikla gleði var þegar þeir dönsuðu salsa við réttan 

dansfélaga, við rétta tónlist og á réttum tíma. Þá myndaðist ákveðið flæði á milli 

dansaranna, sem gerði það að verkum að á milli þeirra skapaðist samhljómur og 

samsvörun þar sem öll skref og tjáning gekk vel. Dansararnir sögðu að þessa upplifun 

væri hvorki hægt að búa til né ákveða hvenær hún ætti sér stað, en þegar það gerðist og 

þetta sköpunarferli væri til staðar veitti það þeim mjög mikla ánægju og gleði 

(Wieschiolek, 2003). Í salsadansinum skiptir þessi tenging milli dansaranna máli og því 

má best lýsa á þann hátt að dansararnir upplifi oft að bestu dansarnir eigi sér stað þegar 

einstaklingarnir hætta að vera tveir einstaklingar að dansa og verða að einni heild, það 

er að þeir verða að danspari sem dansar saman. Þessi tenging og samband milli 

dansaranna getur orðið til milli einstaklinga sem þekkjast og einnig myndast við 

ókunnuga dansara og dansararnir tala um það sem dularfullt samband eða augnablik 

sem er töfrum líkast (Hewer og Hamilton, 2010).  

En til að mynda þessa samtengingu milli dansaranna er tónlistin einnig stór þáttur 

í hugum margra dansara. Það að tjá sig í takt við salsatónlistina með líkamanum er mjög 

mikilvægur þáttur af tjáningarforminu í salsadansinum og getur gefið mikla vellíðan og 

gleði. Viðmælendur Hviid-Holm (2013) í rannsókn á salsadansi í Danmörku sögðu að 

tengingin við tónlistina væri mikilvægur þáttur í því að dansa salsa. Líkaminn væri í 

raun  í samvinnu við tónlistina að skapa dansinn og það gæfi þeim ánægjulega reynslu 

af dansinum þegar líkaminn túlkaði tónlistina. Dansararnir töluðu um að til að skapa 
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fullkominn dans þurfi þrjá aðila í dansinn og áttu við tónlistina, dansarann og 

dansfélagann. Þegar dansarinn nær að fara inn í tónlistina, hreyfir tónlistin við honum 

og líkama hans, þannig að samhljómur verður til sem myndast á milli dansaranna og 

tónlistarinnar.  

Að nota dansinn sem tjáningarform skiptir dansarana miklu máli. Í hugum margra 

salsadansara er markmiðið að ná að skapa sinn eigin stíl í dansinum og með því er átt 

við að þegar dansarinn tjáir sig á dansgólfinu er hann að láta í ljós sína innri 

sjálfstjáningu, sem ekki er mögulegt að læra í kennslustundum (Hamilton og Hewer, 

2009). Frelsi til að tjá sig á dansgólfinu í salsadansi getur því verið frelsandi, þar sem 

dansararnir geta upplifað að fá að sýna aðra hlið á sjálfinu, sem er oft falið öðrum. Með 

því að tjá sig og skapa danssporin virðist salsadansinn veita ákveðið frelsi frá 

erfiðleikum sem dansararnir glíma við dags daglega, þar sem hreyfingin í dansinum er 

ekki háð hagnýtum eða ákveðnum markmiðum heldur er sjálfstjáningin miðuð við að 

veita einstaklingnum gleði og ánægju (Hamilton og Hewer, 2009). Í dansi má segja að 

það geti myndast ákveðið svæði fyrir ímyndaðan heim, þar sem dansarinn getur tjáð sig 

og notið sín á annan hátt en í hans daglega lífi (Hanna, 1995). Dæmi um þennan 

ímyndaða heim kom fram í rannsókn Borland (2009) á salsasamfélaginu í New Jersey, 

þar sem hún sá hvernig salsasamfélagið gerði konunum kleift að tjá sig með líkamanum 

á ögrandi máta án þess að það væri túlkað sem boð um kynferðislegar athafnir. Í 

salsadansinum eru ákveðnar óskráðar reglur og þær vernda persónuleg svæði 

einstaklinganna, bæði karla og kvenna, þar sem ögrandi líkamleg tjáning var samþykkt 

af öllum þátttakendum í salsadansinum. Salsasamfélagið í New Jersey bjó þannig til 

öruggt rými fyrir líkamlega tjáningu dansaranna, þar sem kynin gátu tjáð kynferði sitt 

á frjálsari máta en þau myndu leyfa sér dags daglega á öðrum sviðum samfélagsins. 

Þetta mátti einnig sjá á klæðaburðinum í salsasamfélaginu í Hamborg en þar kunnu 

konurnar vel að meta að klæðaburðurinn sem var samþykktur innan salsasamfélagsins 

leyfði mun glysgjarnari, áberandi og kynþokkafyllri klæðnað en á öðrum svæðum í 

samfélaginu (Wieschiolek, 2003). Wieschiolek (2003) bendir á að þó að 

tjáningarformið í salsadansinum sé á vissan hátt erótískt þá séu samskipti kynjanna í 

dansinum ekki kynferðisleg. Dansararnir telja að þrátt fyrir kynferðislegt tjáningarform 

sé salsadansinn ekki vettvangur til að komast í ástarsamband eða stunda ástaratlot. 

Dansararnir sjá dansinn fremur sem auðvelt samskiptaform milli kynjanna, þar sem 

dansararnir tjá sig í gegnum líkamann og geta upplifað mikla nánd með hinu kyninu án 
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þess að það bendi til kynferðislegra langana. Þetta tjáningarform í dansinum þar sem 

auðveld og einföld samskipti við hitt kynið er gert mögulegt fannst dönsurunum í 

salsasamfélaginu í Hamborg vera mikill kostur við salsadansinn. 

2.1.3. Dansmenning og líkamleg menning 

Salsadans er ekki hluti af danssögu Íslendinga og þeir sem læra að dansa salsa þurfa að 

læra allt sem viðkemur dansinum frá grunni. Því má tala um að reglurnar, siðirnir og 

hreyfingarnar sem eiga sér stað í salsasamfélaginu skapi ákveðna dansmenningu. 

Menningu má skilgreina á þann hátt að menning samanstandi af táknum og mynstrum, 

sem mynda sameiginlega merkingu fyrir einstaklingana, sem lifa innan þeirrar 

menningar. Maðurinn hefði spunnið saman merkingarvef sem hann situr fastur í. 

Menningin myndir ramma utan um skoðanir og gildi samfélagsins og mótar samskipti, 

þekkingu og lífsviðhorf einstaklingsins (Geertz, 1973; Arnar Árnason, 2002). Þegar 

íslenskur einstaklingur kemur inn í salsasamfélagið þarf hann að vissu leyti að aðlagast 

nýrri menningu, líkt og innflytjandi í nýju landi. Hann þarf að læra óskrifaðar reglur 

dansins, samskipti, tjáningarform, hreyfingar og allt það sem dansinum fylgir.  

Bourdieu skilgreindi hugtakið habitus en það vísar til ómeðvitaðrar formgerðar, 

sem einkennir hugsun, skynjun, hegðun og mat einstaklingsins á hlutum í samfélaginu. 

Einstaklingurinn lærir hvað er rétt og rangt innan þess ramma sem samfélagið setur 

honum og þannig verður habitus ómeðvitaður þáttur af einstaklingnum (Davíð 

Kristinsson, 2007). Einstaklingurinn telur því að heimurinn sem hann lifir í sé 

sjálfsagður, þar sem allir hlutirnir séu sjálfgefnir (Bourdieu og Wacquant, 1993). Ef 

einstaklingurinn fer hinsvegar inn í nýtt umhverfi, eins og til dæmis að læra salsadans, 

þá breytist habitus hans smám saman. Bourdieu telur að samfélaginu sé hægt að skipta 

niður í samfélagsleg rými. Samfélagsleg rými eru sjálfstæð svið sem mynda samfélagið. 

Hvert þessara sviða eru með óskráðar leikreglur eða það sem hann kallaði illusion eða 

tálsýn. Tálsýnin hefur ákveðnar merkingar og tryggir að þeir sem starfa á því sviði helgi 

sig leiknum sem fylgir þessum leikvelli. Habitus þeirra sem koma nýir inn á ákveðið 

svið er oft í ósamræmi við gildin, sem eru sjálfgefin á því sviði sem um ræðir en með 

tímanum verða gildi sviðsins að lokum sjálfgefin og hluti af einstaklingnum (Davíð 

Kristinsson, 2007). Það má segja að salsasamfélagið sé ákveðið samfélagslegt rými, þar 

sem nýgræðingurinn sem kemur inn á salsadanskvöld veit ekki hvaða gildi, viðmið og 

óskráðar reglur tilheyra dansinum og sumir geta jafnvel upplifað menningarsjokk þegar 

þeir upplifa þessa nálægð, sem og kynferðislegu og líkamlegu tjáninguna, sem vanalega 
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er ekki hluti af hans habitus. Salsadansarinn þarf að aðlagast og tileinka sér þær reglur 

og viðmið sem gilda innan þessarar dansmenningar. Dansarinn upplifir því eftir að hann 

hefur lært dansinn að leikreglur salsadansins verður hluti af honum og sjálfgefnar. En 

sá menningarheimur sem salsadansarinn er alinn upp við getur haft áhrif á nálgun og 

skilning hans á dansinum. 

Í rannsókn Vagt-Keßler (2007) á salsasamfélaginu í Köln í Þýskalandi komst hún 

að þeirri niðurstöðu að salsadansinn endurspeglaði menningarleg viðmið samfélagsins, 

þar sem velgengni, afrek og skynsemi eru allt mikilvægir þættir í augum 

samfélagsþegnanna í Þýskalandi. Þar af leiðandi er einblínt á það að standa sig vel og 

skila góðri frammistöðu í samfélaginu, sem yfirfærist síðan yfir í salsadansinn. Þýskir 

salsadansarar taka þar af leiðandi mikið af salsanámskeiðum til þess að ná sem bestum 

tökum á salsadansinum og til þess að ná sem mestum framförum. Áherslan í dansinum 

verður þannig mest á líkamlega tækni og hversu tæknilega góður dansarinn getur orðið 

fremur en að dansarinn dansi vegna þess að tónlistin hreyfi við honum. Vagt-Keßler 

kallaði þetta fimleikasalsa þar sem salsadansinn minnir fremur á líkamsrækt en 

ástríðufulla upplifun. Því má segja að þegar salsadansararnir í Köln í Þýskalandi aðlaga 

líkamlegar og félagslegar athafnir Afró-cuban dansmenningarinnar að eigin 

menningarlegri félagsmótun, þá umbreyta þeir salsadansinum þannig að dansinn falli 

að þeirra hegðunarlegu viðmiðum sem fylgja þýsku samfélagi . 

En dansmenning tengist ekki bara hugarástandi og skilningi einstaklingsins, einnig 

má tengja habitus við líkama einstaklingsins. Líkaminn geymir það sem hann hefur lært 

í samfélaginu og er þannig birtingamynd á sögu samfélagsins (Wainwrigth, Williams 

og Turner, 2006). Þannig má tala um líkamlega menningu sem endurspeglast í 

líkamlegri tækni. Hver menning hefur ákveðnar hefðir, sem endurspeglast í líkamlegum 

athöfnum, og hefur maðurinn meðal annars lært hvernig hann á að borða, sofa, synda 

og ganga. Flestir telja manninum eðlislægt að ganga, en maðurinn hefur í raun áunnið 

sér ákveðinn göngumáta til þess. Það má meðal annars sjá í því að þegar maðurinn 

gengur í skóm umbreytir það stöðu fótanna og ef maðurinn gengur án þess að vera í 

skóm finnur hann rækilega fyrir því. Hreyfingar eru áunnin tækni líkamans en tengist 

einnig hefðum. Allar hreyfingar eru útkoma áralangrar þjálfunar líkamans, sem hefst 

þegar einstaklingarnir eru smábörn. Til dæmis væri auðveldlega hægt að sjá hver er 

trúrækinn múslimi vegna þess að sá einstaklingur myndi ekki koma við matinn sinn 

með vinstri hendi og hann myndi ekki heldur koma við ákveðna staði á líkama sínum 
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með hægri hendi. Til að skilja af hverju hann beitir líkama sínum á þann hátt er 

mikilvægt að skilja hefðirnar í samfélaginu, sem einstaklingurinn kemur frá. Líkaminn 

endurspeglar menningarlegar reglur samfélagsins (Mauss, 1979). Bourdieu (1977) taldi 

að habitus einstaklinganna mótist á þann hátt að einstaklingurinn taki reynsluna sem 

hann upplifir í lífi sínu ómeðvitað inn í reynslubanka sinn og hegðun hans og athafnir 

mótist af því. Hegðun hans og gjörðir byggjast þannig á fyrri reynslu, þar sem hann lifir 

lífinu og framkvæmir hluti án þess að hann hugsi út í af hverju hann gerir þessa hluti. 

Líkaminn, líkt og hugsanir og athafnir, væri þar af leiðandi félagslega fróður líkami 

sem hefði ákveðna eigin dómgreind. 

Þennan félagslega fróðleik líkamans má líka sjá í dansinum. Í dansi sést að 

ákveðnar hreyfingar eru sameiginlegar og samþykkar innan menningarinnar sem um 

ræðir (Bosse, 2008). Dansarinn hefur frelsi til að tjá sig í gegnum líkamann og skapa 

sinn eiginn stíl, en menningarleg táknróf hafa áhrif á hreyfingarmynstur einstaklingsins. 

Það er vegna þess að habitus hvers einstaklings birtist í hreyfingunni og í 

hreyfingarmynstrum einstaklinganna er oft hægt að greina stöðu, kyn, kynþátt, 

þjóðarbrot og landfræðilegan uppruna einstaklingsins. Það þýðir að þrátt fyrir að hver 

einstaklingur hafi sinn persónulega stíl í dansinum þá má samt sjá ákveðið sameiginlegt 

yfirbragð, sem endurspeglar sameiginlegan habitus (Bourdieu, 1977; Bosse, 2008). Það 

þýðir að dansararnir geta skapað sinn eigin persónulega stíl en dansstíllinn er samt sem 

áður menningarlega mótaður og byggist á þeirri líkamlegu félagsmótun sem hefur 

mótað líf þeirra (Bosse, 2008). Bosse (2008) rannsakaði salsasamfélagið í Illinoise og 

skoðaði hvernig salsadansararnir lærðu salsadansinn og gerðu hann að sínum. 

Meirihluti dansaranna voru ekki af rómönskum uppruna og höfðu því ekki neina 

tengingu við dansinn og dansmenninguna fyrr en þeir byrjuðu að læra hann. 

Dansararnir lærðu allir dansinn og skrefin en það voru ákveðnar hreyfingar sem margir 

af dönsurunum áttu erfitt með að læra. Í salsasamfélaginu var dansstíll þeirra sem ekki 

voru af rómönskum uppruna viðurkenndur sem eigin salsadansstíll og almennt álitið að 

dansstíll þeirra væri þannig vegna þess að þau hefðu ekki alist upp við rómanska-

ameríska arfleifð.  

Það má færa fyrir því rök að hreyfingarmynstur Íslendinga byggist á öðrum 

menningalegum grunni en þaðan sem dansinn á uppruna sinn að rekja. Íslenskir 

dansarar þurfa að læra dansinn og allar hreyfingar og reglur sem honum fylgja. Þeir 

læra mjaðmahreyfingar, handahreyfingar og skref sem þeim er líklegast ekki eðlislægt 
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að gera. Þrátt fyrir að habitus dansaranna breytist smám saman og aðlagist þessari 

líkamlegu menningu í dansinum, þá getur verið að íslensk líkamstækni og stíll verði 

alltaf hluti íslenskra salsadansara og þeirra eigin persónulega stíl í salsadansinum.  

2.1.4. Birtingarmynd kynjanna í dansinum 

Kyn og kynferði dansaranna hefur ólíkar birtingarmyndir í dansinum. Þegar talað er um 

kyn þá er átt við að einstaklingurinn fæðist sem ákveðið líffræðilegt kyn, sem karl eða 

kona, en með kynferði er átt við félagslega skapað hlutverk einstaklingsins (Thomas, 

1993). Í öllum samfélögum fá kynin skilaboð um hvernig kynferði og kynjaímyndir 

þeirra eiga að vera og hvaða kynhlutverk kynin eigi að tileinka sér, og dans er þar ekki 

undanskilinn. Kynímyndir og kynhlutverk er þannig háttað að þau geta breyst ef 

umhverfið breytist og geta einnig breyst mörgum sinnum í lífi hvers einstaklings 

(Hanna, 1988).  Eitt er þó mikilvægt þegar kemur að líkamlegri tækni en það er að 

kynin læra að dansa á ólíkan máta, og gera verður greinarmun á dansi kynjanna þar sem 

dans þeirra er oft ólíkur (Mauss, 2004). Í salsadansinum eru spor og hlutverk kynjanna 

mjög ólík. Í salsadansinum stjórna karlarnir hvað fer fram í dansinum og hlutverk 

kvennanna er að fylgja körlunum eftir og framkvæma sporin sem þær fá skilaboð um 

(Pietrobruno, 2006). Dans getur þar með sent ákveðin skilaboð um hvert hlutverk 

kynjanna er og getur endurspeglað það samfélag sem þau lifa í (Hanna, 1988).  

Hanna (2005) tekur sem dæmi þjóðdansa Ubakala Igbo í Nígeríu þar sem 

kynhlutverkum samfélags þeirra er miðlað í gegnum dansinn. Konurnar dansa rólega 

og án áreynslu og túlka mæður sem gefa börnum sínum líf. Dansar karlanna eru 

hinsvegar kröftugir og í hornréttum línum þar sem dansar þeirra túlka stríðsmenn sem 

taka líf annarra. Í salsadansinum þar sem karlarnir stjórna og konurnar fylgja eftir má 

að vissu leyti segja að ákveðnu úreltu samskiptaformi kynjanna sé þvingað upp á 

dansarana, þar sem karlarnir stjórna og bera ábyrgð á konunum, á meðan konurnar 

styðja sig við karlmennina í dansinum (Pietrobruno, 2006). Flestir dansararnir aðlagast 

þessum kynjareglum í dansinum en þó hafa margar konur upplifað ákveðna innri 

baráttu, þar sem þeim finnst erfitt að eiga bara að fylgja eftir skipunum frá 

karlmanninum og þar með gefa frá sér stjórnina til dansherrans. Mörgum konum finnst 

erfitt í byrjun að gefa stjórnina frá sér til karlmannsins, þar sem það er í algerri andstöðu 

við þau kynjahlutverk sem þær upplifa í daglegu lífi sínu (Borland, 2009). Pietrobruno 

(2006) benti þó á að upplifun flestra salsadansaranna í Montreal væri að dansararnir 

sæju hlutverk kynjanna í dansinum sem samvinnu karla og kvenna. Til að búa til góðan 
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dans þarf bæði að stjórna og fylgja eftir. Þannig upplifðu kvendansararnir ekki karlana 

sem æðri í salsadansinum, heldur væru þeir bara annar þátturinn af tveimur sem þarf til 

þess að skapa dansinn.  

En dansararnir læra ekki bara samskiptamynstur kynjanna í dansinum, heldur líka 

hvernig birtingarmynd kynferðis á að vera í honum. Líkt og áður var komið inn á vernda 

óskráðar reglur dansins persónulegt svæði beggja kynjanna og gefur þeim leyfi fyrir 

tjáningu á kynferði á mun frjálslegri máta en þau myndu leyfa sér annarsstaðar í 

samfélaginu (Borland, 2009). Þegar byrjendur læra að dansa salsa læra þeir hvað eru 

réttar hreyfingar og hvað eru flottar hreyfingar. Dansararnir læra þessi líkamlegu 

danskerfi og kynin læra að tjá kynferði sitt á ólíkan máta í salsadansinum (Desmond, 

1997). Dansararnir læra að í dansinum eigi þau að túlka hinar stöðluðu staðalímyndir, 

sem tengjast gagnkynhneigð. Það er að konurnar eiga að dansa á kynþokkafullan hátt 

og leika „heitu latínuna“ með því að dansa með áköfum mjaðmahreyfingum og læra að 

gæla við hárið á sér, axlir og efri hluta líkamans (Desmond, 1997; Pietrobruno, 2006). 

Karlarnir hinsvegar læra að þeirra kynþokki felst í að vera mjög karlmannlegir og 

kröftugir í sinni líkamstöðu og að þeir eigi að tjái karlmennskuna með því að hrista efri 

hluta líkamanns. Dansarnir fá því ákveðin skilaboð í gegnum dansinn um það hvað séu 

karlmannlegar hreyfingar og hvað séu kvenlegar hreyfingar. Staðalímyndirnar verða 

augljósar í dansinum, þar sem karlmennskan og kvenleikinn verða áberandi og karlarnir 

fá að stjórna. Þetta þýðir þó ekki að konurnar upplifi sig sem veikara kynið í dansinum. 

Þvert á móti, þá upplifa konurnar sig sterkar og njóta þess virkilega að dansherrarnir 

gefi þeim gaum og að þær njóti aðdáunar af hinu kyninu. Margar konur telja því að 

salsadansinn geri þeim kleift að upplifa sig sem vel metnar og eftirsóknaverðar þegar 

þær dansa salsa (Pietrobruno, 2006).  

2.1.5. Tónlistarsmekkur 

Salsatónlistin er mjög mikilvægur hlutur af salsadansinum. Það má í raun segja að án 

tónlistarinnar væri enginn salsadans. En þar sem hvorki salsadansinn né salsatónlistina 

má flokka sem íslenska dægurmálamenningu þá er ekki hægt að telja tónlistina sem 

hluta af habitus flestra Íslendinga. Þá má velta því fyrir sér hvers vegna sumir heillast 

af salsatónlistinni. Í því samhengi má kynna önnur hugtök úr smiðju Bourdieu til 

sögunnar, en það er smekkur og auðmagn. Smekkur flokkar einstaklinga og aðgreinir 

þá frá hvor öðrum en samkvæmt Bourdieu er smekkur einstaklinga félagslega skapaður. 

Bourdieu tengir menningarneyslu einstaklinga einnig eftir auðmagni þeirra. 
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Auðmagninu má skipta í fjóra flokka, það er efnahagslegan auð, félagslegan auð, 

táknrænan auð og menningarauð. Efnahagslegur auður eru þættir eins og fjármagn og 

eignir, félagslegur auður eru þættir líkt og sambönd, táknrænn auður er virðing og frægð 

og menningarauður eru þættir eins og hæfni og þekking. Bourdieu heldur því fram að 

smekkur einstaklingsins á menningartengdum afurðum segi mikið til um hans 

menntunarstig og félagslegan uppruna. Hann telur að þeir sem stunda menningartengda 

viðburði og atferli, líkt og að fara á söfn, á sýningar, á tónleika, lesa bækur, hafi dálæti 

á myndlist og tónlist sé nátengt bæði uppeldi og hversu mikla menntun einstaklingurinn 

hefur hlotið. Þannig verður smekkur einstaklingsins og hæfileikinn til að meta 

menningarafurðir að ákveðnum stéttvísi og merki um menningarauð (Davíð 

Kristinsson, 2007; Bourdieu, 2007). Bennett og Silva (2006) eru þó ekki alveg sammála 

því að menningarauður tengist stéttarskiptingu og töldu það vera töluverða einföldun á 

hugtakinu smekkvísi. Þeirra rannsóknir bentu til þess að menningarauður tilheyrði 

hópum allra stétta. Menningarauður ætti því fremur við um fólk sem hefði ákveðnar 

félagslegar tengingar og tengsl við félagslegar stofnanir en að nauðsynlegt væri að 

tilheyra hæstu stéttum samfélagsins. 

Það að hafa smekk fyrir salsatónlist getur því verið vísbending um menningarlegt 

auðmagn einstaklinga. Það þarf ekki að þýða að einstaklingar á Íslandi, sem þykir 

salsatónlistin skemmtileg, séu hámenntaðir og flokkist til hæstu stétta samfélagsins. 

Áhuginn gæti fremur bent til þess að þeir hafi alist upp við fjölbreytta tónlist og séu 

opnir fyrir að kynnast enn fleiri tónlistarstefnum. 

2.2. PERSÓNULEGUR ÁVINNINGUR 

Þegar kemur að persónulegum ávinningi af því að dansa salsa getur verið um ólíka þætti 

að ræða sem dansararnir fá út úr dansinum. Dans getur verið ákveðin líkamsrækt en 

getur einnig haft áhrif á andlega líðan dansaranna. Dansinn getur bæði veitt 

dönsurunum mikla gleði og einnig virkað sem streitulosandi líkamsrækt fyrir þá 

(Hanna, 1995). Salsadansinn getur auk þess haft áhrif á sjálfstraust dansaranna (Murcia 

o.fl., 2010; Hviid-Holm, 2013). Hann getur einnig orðið að nokkurs konar lífstíl, þar 

sem líf þeirra snýst að miklu leyti um að dansa salsa (Stebbins, 2001). Félagslegi 

þátturinn sem fylgir salsasamfélaginu er auk þess stór þáttur þess að dansa og getur 

verið mjög mikilvægur hluti af heildarupplifun salsadansins (Murcia, o.fl., 2010; Hviid-
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Holm, 2013). Salsadans getur því haft ýmis konar áhrif á einstakling, sem dansar salsa 

og hér á eftir verður farið nánar í persónulegan ávinning þess að dansa salsa. 

2.2.1. Líkamlegur og andlegur ávinningur 

Líkamleg þjálfun hefur áhrif á líkamlega og andlega heilsu einstaklingsins og 

sérstaklega ef þjálfunin felst í reglulegum og hófsömum æfingum, sem einstaklingurinn 

hefur gaman af (Edwards og Fox, 2005). Dansinn getur uppfyllt þessi skilyrði hjá 

sumum einstaklingum og haft jákvæð áhrif á andlegt og líkamlegt ástand hans. 

Líkaminn þjálfast við það að dansa og margir dansarar upplifa að þegar þeir hafa náð 

tökum á dansinum, hafi þeir meiri stjórn á eigin líkama, líkamlegri heilsu og útliti. Meiri 

líkamsvitund getur haft áhrif á sjálfsálit, sjálfsímynd, sjálfskynjun og líkamsímynd 

einstaklingsins. Dans getur einnig haft áhrif á tilfinningalegt ástand dansarans. Í 

gegnum líkamlega áreynslu í dansi eykst blóðflæðið til heilans og vöðvanna, sem hefur 

síðan áhrif á spennu í vöðvum og tilfinningalegt ástand einstaklingsins. Dansinn getur 

þannig framkallað vellíðan og gleði hjá einstaklingnum og veitt honum ákveðna útrás. 

Dansarinn getur gleymt sér í dansinum og dansinn getur dreift huganum frá streitu eða 

sársauka sem hann upplifir dags daglega. Streitu er hægt að skilgreina sem líkamlegt 

eða andlegt álag, sem einstaklingur finnur fyrir í það miklum mæli að það ýtir honum 

út fyrir mörk þess sem hann telur sig ráða við (Hanna, 1995).  

Í rannsókn á argentínsku tangósamfélögunum í Nijmegen í Hollandi og Frankfurt í 

Hollandi kom í ljós að ein mikilvægasta ástæðan fyrir því að dansararnir stunda 

argentínskan tangó tengist því að losa sig við streitu á einhvern hátt. Afslöppun, 

skemmtun og að hafa jákvæð áhrif á skapið voru þeir þættir sem skoruðu hæst í 

könnunni sem lögð var fyrir þátttakendur (Kreutz, 2008). Merkingabær áhrif á skap 

dansara var einnig ein af niðurstöðum í rannsókn á áhuga dönsurum í Þýskalandi, þar 

sem þátttakendur sögðu að dans hefði mikil og jákvæð áhrif á tilfinningalega velferð 

þeirra (Murcia, o.fl., 2010). Í rannsókn Hviid-Holm (2013) um tengsl salsadans og 

heilsueflingu í Danmörku kom í ljós að 60% svarenda töldu að salsadans hjálpaði þeim 

að losna við streitu. Wieschiolek (2003) komst að svipaðri niðurstöðu í rannsókn sinni 

á salsasamfélaginu í Hamborg í Þýskalandi. Margir viðmælendur hennar sögðu að í 

gegnum salsadansinn fengju þeir útrás og losnuðu við streitu þar sem þeir gætu flúið 

veruleikann í smástund og gleymt amsri dagsins. Salsadansinn hafði þannig jákvæð 

áhrif á andlega líðan dansaranna en viðmælendur hennar töldu einnig að salsadansinn 

hefði áhrif á líkamlegt ástand þeirra, þar sem dansinn gefi þeim meiri orku. Margir 
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dansararnir litu á dansinn sem íþrótt og leið til að halda sér í formi. Það kom einnig 

fram í rannsókn Hviid-Holm (2013) að salsadansararnir töldu að dansinn hefði haft 

áhrif á þeirra almenna heilsuhreysti. Flestir dansararnir töldu sig hraustari eftir að þeir 

byrjuðu að dansa salsa heldur en áður en þeir hófu að læra dansinn. Hjá Hviid-Holm 

kom einnig fram að dansararnir upplifðu að í gegnum salsadansinn lærðu þeir að njóta 

lífsins á annan hátt. Í dansinum náðu dansararnir að gleyma sér í dansinum, það er að 

gleyma amstri dagsins og náðu þannig að lifa í núinu. Hún sagði að það að vera til 

staðar í núinu gerir það að verkum að þegar einstaklingurinn dansar gefst honum 

tækifæri á að taka eftir og upplifa hamingjuna.  

2.2.2. Sjálfstraust og sjálfsímynd 

Dans getur haft tilfinningaleg, hugræn og líkamleg áhrif á einstaklinginn (Hanna, 

1995). Sjálfstraust og sjálfsímynd einstaklingsins fellur einnig undir þessa andlegu 

þætti sem dansinn getur haft áhrif á. Aukið sjálfstraust og betri sjálfsímynd getur verið 

einn af þeim persónulegu ávinningum sem dansarinn getur fengið út úr því að dansa 

salsa. 

Hugtakið sjálfsímynd má útskýra sem skilning og skynjun einstaklings af sjálfum 

sér (Aschehoug og Gyldendals, 2001). Sjálfsímynd einstaklingsins byggist á mati hans 

á því hvort hann er verðugur, góður og gagnlegur í samfélaginu (Neff, 2011). Jákvæð 

sjálfsímynd er að hafa gott álit á sjálfum sér og neikvæð sjálfsímynd er að hafa lítið álit 

á sjálfum sér. Það er nánast ómögulegt að vera ónæmur fyrir umhverfinu og þeim 

skilaboðum sem umhverfið sendir einstaklingnum. Þessi skilaboð hafa tilfinningaleg 

áhrif og þau geta einnig haft ólík áhrif á sjálfsímynd einstaklingsins eftir því hvort hann 

fær í sífellu að heyra að hann sé gagnlaus og ekki hægt að treysta á hann eða að hann 

sé aðlaðandi og indæll. Jákvæð eða neikvæð áhrif á sjálfsímynd draga fram 

tilfinningaleg viðbrögð og eru oft samtengd hæðum og lægðum í lífi fólks (Baumeister, 

Campell, Kruger og Vohs, 2003). Flestir einstaklingar telja að góð sjálfsímynd sé 

mikilvæg (Baumeister o.fl., 2003) og gott sjálfstraust er í flestum samfélögum talin vera 

jákvæður þáttur í fari einstaklinga. Gott sjálfstraust er talið hafa áhrif á hvata hans til 

að framkvæma og er gott sjálfstraust þannig mikilvægt fyrir einstaklinginn, þegar 

kemur að því að framfylgja verkefnum og gefast ekki upp á því að ná markmiðum 

sínum þegar á móti blæs og illa gengur (Bénabou og Tirole, 2002). Fyrir marga 

salsadansara hefur salsadansinn haft mikil áhrif á sjálfstraust þeirra og sjálfsímynd og 

þannig haft áhrif á líf dansaranna á persónulegu sviði þeirra.  



„Af hverju dansar þú salsa?“

 

 

Hugrún Ósk Guðjónsdóttir 

28 

Í rannsókn Hviid-Holm (2013) á salsasamfélaginu í Danmörku svöruðu 51% 

þátttakenda í spurningakönnuninni að salsadansinn hefði aukið sjálfsálit þeirra til muna. 

Í niðurstöðum Murcia o.fl. (2010) á áhuga dönsurum í Þýskalandi töldu dansararnir að 

dans hefði haft góð áhrif á sjálfstraust og sjálfsvitund þeirra, en einnig töldu áhuga 

dansararnir að dansinn hefði hjálpað þeim að vera sáttir við sjálfan sig. Í rannsókn 

Wieschiolek (2003) á salsasamfélaginu í Hamborg sögðu allir viðmælendur hennar að 

salsadansinn hefði á einhvern hátt breytt lífi þeirra. Þeir töldu að dansinn hefði haft 

jákvæð áhrif á líf þeirra og margir nefndu sérstaklega að dansinn hefði haft jákvæð áhrif 

á sjálfsálit þeirra. Þeir dansarar sem Wieschiolek ræddi við bentu á að í dansinum er 

þess ekki krafist að dansararnir hafi nein samskipti umfram það að bjóða upp í dans og 

samskiptin eru mest með óyrtri líkamstjáningu. Því hefur salsadansinn haft góð áhrif á 

suma dansarana sem áttu í erfiðleikum með samskipti við hitt kynið. Einn 

salsadansarinn í rannsókn Wieschiolek sagði að dansinn hefði haft þau áhrif á hann að 

hann upplifði sig mun frjálsari og afslappaðri. Hann ætti auðveldara með að tala við 

konur þar sem salsadansinn hefði hjálpað honum að verða yfirvegaður og afslappaður 

í samskiptum við kvenmenn, ekki bara í danssamfélaginu heldur einnig á öðrum sviðum 

í lífi hans. Þó höfðu sumir upplifað neikvæð áhrif á sjálfstraustið og þá aðallega þegar 

sá sem boðið var upp afþakkaði dansinn. Í Hamborg voru það sérstaklega kvenmenn 

sem upplifðu það að fá höfnun þegar þær sóttust eftir dansi. Þar eru mun fleiri konur en 

karlar sem stunda salsadansinn. Karlarnir þar gátu því auðveldlega afþakkað dansa, þar 

sem nóg framboð var af öðrum kvenkyns dönsurum og það gat verið erfitt fyrir 

konurnar að upplifa höfnun. Þetta var eitt af því sem kvenkyns dansararnir kvörtuðu 

mikið yfir þar sem sumar fengju þar með sjaldan að dansa. Salsadansinn gat því skapað 

slæma upplifun fyrir kvenkyns dansara.  

Aðrir þættir geta haft áhrif á sjálfstraust einstaklinga sem stunda salsadans. Gott 

sjálfstraust hefur áhrif á hvatann til að fylgja eftir verkefnum sem eru erfið (Bénabou 

og Tirole, 2002). Hugtakið sjálfsgeta (e. self-efficacy) er einn þeirra þátta sem notað 

hefur verið í tengslum við þátttöku í tómstundum. Bandura heldur því fram að hvatinn 

til að framkvæma ákveðna hegðun byggist aðallega á tveimur þáttum, sem eru 

annarsvegar eigin hugmyndir um væntanlegar niðurstöður og hinsvegar hugmyndir um 

eigin sjálfsgetu. Fyrri þátturinn byggist á trú einstaklingsins að framkvæmd 

hegðunarinnar muni leiða til tilætlaðs árangurs. Sjálfsgeta er trú einstaklingins á 

persónulegri getu og byggist á sjálfstrausti sem hann hefur. Sjálfsgeta tengist því að 
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hann hafi trú á að vera fær um að verða við kröfum verkefnis með tilætluðum árangri 

(Bandura, 1977; Rabinowitz, Melamed, Weisberg, Tal og Ribak, 1992). Með öðrum 

orðum, trúin á sjálfsgetu er mikilvægur þáttur í að stunda tómstundir og að ná að 

framkvæma þá hegðun sem lagt var upp með getur haft áhrif á sjálfstraust 

einstaklingsins. Eins og áður hefur komið fram, þá kom fram í rannsókn Vagt-Keßler 

(2007) á salsasamfélaginu í Köln að áherslan hjá salsadönsurunum þar snérist að mörgu 

leyti um að ná að framkvæma spor, læra mikla tækni og ná að framkvæma flókna hluti 

í salsadansinum fremur en að upplifa innlifun og tilfinningu. Sumir dansarnir töldu að 

þessi tæknilega hlið dansins og að ná langt í dansinum væri mjög mikilvægur þáttur í 

að dansa salsa. Góð tækni hefði jákvæð áhrif á sjálfstraust þeirra því með betri 

danstækni væru þeir komnir með tæki til að komast í samband við aðra dansara og fleiri 

dansarar myndu vilja dansa við þá. Aukið sjálfstraust dansaranna tengdist því að ná að 

framkvæma þau spor sem þeir lögðu upp með að læra og ná valdi á tækninni sem fylgir 

dansinum. 

Jákvæðar upplifanir af því að ná að framkvæma í dansinum skref og aðra tæknilega 

hluti getur haft áhrif á sjálfstraustið. Þegar dansarinn fer að upplifa marga þætti í 

kringum salsadansinn sem jákvæða getur dansinn orðið að mikilvægum þætti í lífi hans 

og dansinn orðið að lífstíl. Stebbins (2001) bjó til hugtak yfir einstaklinga sem stunda 

tómstundir af miklum krafti og skilgreina sig eftir tómstundinni, hann kallaði hugtakið 

„tómstundir af alvöru“ (e. serious leisure). Þeir sem stunda tómstundir af alvöru stunda 

það í langan tíma og það verður mikilvægur þáttur í lífi einstaklingsins. Það sem þeir 

fá yfirleitt út úr því að stunda þessar tómstundir tengist oft persónulegum ávinningi, en 

það tengist meðal annars því að geta fullnægt þörfinni að nýta hæfileika sína til fulls, 

möguleikanum á að láta í ljós færni sína og þekkingu og tómstundin gefur þeim reynslu 

sem þeim finnst verðmæt. Að auki þá veitir tómstundin einstaklingunum mikla gleði, 

þeir verða oftar en ekki meðlimir í samfélagi, sem gefur þeim mikinn félagslegan 

ávinning en þar að auki móta tómstundirnar sjálfsímynd einstaklingsins. Þegar 

tómstundir eru stundaðar af mikilli alvöru þá mótar það einstaklinginn og verður að 

ákveðnum lífstíl. Sjálfsímynd þátttakandans í tómstundinni verður til samhliða því að 

tómstundin er miðlæg í hans lífi. Lífstíll þeirra sem stunda tómstundir af alvöru sýnir 

áhuga þeirra og myndar grundvöll fyrir persónulega og samfélagslega sjálfsímynd 

þeirra. Ef við tengjum þetta við salsadansinn má sjá að þegar salsadansinn fer að verða 
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mjög mikilvægur í lífi dansarans fer dansarinn að skilgreina sig sem salsadansara. 

Dansinn verður þannig hluti af sjálfinu og sjálfsímynd hans (Stebbins, 2001).  

2.2.3. Félagslegur ávinningur 

Maðurinn er félagsvera og hefur þörf fyrir að vera í tengslum við annað fólk. Löngunin 

um mannlega tengingu og þörfin fyrir að tilheyra hópi fólks er ein af grunnhvötum 

mannsins (Baumeister og Leary, 1995). Því er rétt að velta fyrir sér hvort félagslegi 

þátturinn í danssamfélaginu sé mikilvægur fyrir upplifun dansarans. Murcia o.fl. (2010) 

gerðu rannsókn á 475 áhuga dönsurum, sem dönsuðu ýmsar ólíkar tegundir af dönsum. 

Í rannsókninni kom í ljós að þeir litu á félagslega þátt dansins, að hitta vini og kynnast 

nýju fólki, sem ávinning og hann skipti þá miklu máli. Félagslegi þátturinn í dansinum 

tengdist því að skapa tengsl og bæta samskipti sín við aðra, sem og einnig að auka 

skilning á ólíkum menningum. Einn þátttakenda í rannsókninni sagði að félagslegu 

samskiptin fullnægðu þörfum hans fyrir samveru, nálægð og líkamssnertingu. Það að 

eignast vini í danssamfélaginu væri honum mikilvægur og jákvæður hluti af dansinum 

og dansinn styddi þar með við hans félaglagslíf. Kreutz (2008) komst að sömu 

niðurstöðu í rannsókn sinni á dönsurum, sem dönsuðu argentínskan tangó. Hann 

skoðaði hvers vegna þeir dönsuðu argentínskan tangó og ein af ástæðunum sem 

dansararnir nefndu var félagslegi þátturinn, það er að hitta vini og kunningja í 

tangósamfélaginu. 

Í salsasamfélaginu í Hamborg kom það Wieschiolek (2003) á óvart hversu mikil 

tengsl dansarnir mynduðu sín á milli innan salsasamfélagsins, þar sem það varð nánast 

að þeirra öðru heimili. Hún sagði að niðurstöður hefðu sýnt fram á að einhleypir 

einstaklingar sóttu mikið í salsaskemmtanir um jólin með félögum sínum úr 

salsasamfélaginu. Þjóðverjar hinsvegar eru yfirleitt með fjölskyldum sínum yfir 

jólahátíðina. Þar að auki sagði hún að mjög margir salsadansarar haldi upp á afmæli sín 

á salsaskemmtistöðum með vinum sínum úr salsasamfélaginu. Þannig að mikil og sterk 

félagsleg tengsl mynduðust í salsasamfélaginu í Hamborg. Þegar einstaklingar stunda 

tómstundir af alvöru má sjá að félagslegi þátturinn getur orðið mjög mikilvægur af 

heildarupplifuninni og fyrir marga getur félagslegi þátturinn orðið jafn mikilvægur 

þáttur og sjálf tómstundin sem einstaklingurinn stundar (Stebbins, 2001).  

Samkvæmt Hviid-Holm (2013) getur salsadansinn verið einn liður í því að uppfylla 

félagslega þörf þar sem dansarinn hittir marga á salsadanskvöldum. Það auðveldar 

mörgum að kynnast allskonar fólki þegar það hittist reglulega og hefur sama 
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áhugamálið. Salsadanskvöldin eru einnig staður þar sem lítið er um áfengi og því getur 

salsasamfélagið verið góður valkostur fyrir þá sem vilja skemmta sér og kynnast nýju 

fólki án þess að blanda áfengi saman við skemmtunina. Salsadans getur einnig minnkað 

félagslegt álag. Sumir upplifa að í salsasamfélaginu eða á salsadanskvöldi geti 

viðkomandi verið á staðnum án þess að upplifa nauðsyn þess að tala við einhvern eða 

þurfa að uppfylla félagslegar skuldbindingar. Þeir geta bara dansað án þess að neinn 

geri nokkra athugasemd við það. Salsasamfélagið getur jafnframt verið staður fyrir 

einstaklinga, sem upplifa að þeir eigi erfitt með félagsleg samskipti eða að vera hluti 

ákveðinna staðalímynda samfélagsins. Salsadansinn má segja að bjóði upp á svæði fyrir 

alla einstaklinga, því þegar kemur að dansinum skiptir útlit, þyngd eða félagslegir 

hæfileikar ekki máli. Dansinn og tengingin við dansfélagann skiptir mestu máli í því 

samhengi. Salsadansinn getur því hjálpað sumum við að upplifa vellíðan og hamingju. 

Þó er mikilvægt að benda á að sumir dansarar hafa upplifað sig félagslega útilokaða í 

salsasamfélaginu þar sem þeim hefur ekki tekist að mynda nein tengsl við aðra dansara. 

Þeir hafa upplifað mikla höfnun þegar aðrir dansarar hafa ekki viljað dansa við þá og 

fundist þeir vera útundan í salsasamfélaginu. Þessar neikvæðu hliðar geta þó tengst 

ólíkum skilningi á hvað salsa er og hvernig dansarinn notar dansinn. Það er að segja 

hvort þeir líti dansinn sem einungis líkamsrækt, stað til að stunda partý, salsadans sem 

félagslegan atburð eða eitthvað allt annað. Það getur því haft áhrif á upplifun og 

skemmtanagildi þess að fara út að dansa (Hviid-Holm, 2013). 

Félagskapur og vinskapur í kringum dans og aðrar íþróttir er, eins og fram hefur 

komið, mjög stór hluti af því að stunda tómstundina eða íþróttina. Einn af þeim þáttum 

sem margir íþróttamenn og dansarar kvíða fyrir er að ef þeir taka sér hlé frá íþróttinni 

eða hætta eru þeir að kveðja félagana og hætta að vera í stanslausum samskiptum við 

hina sem einnig tilheyra liðinu, klúbbnum, fyrirtækinu eða samfélaginu. Félagslegi 

þátturinn snýst um meira en bara að spjalla um daginn og veginn fyrir og eftir æfingu. 

Ræturnar liggja dýpra en það, því hann snýst líka um hvernig einstaklingurinn lærir 

íþróttina. Hann lærir bæði hvernig hann á að nota líkamann og einnig lærir hann af 

félögunum hvernig á að njóta þess að nota líkamann í dansinum eða í íþróttinni (Dyck 

og Archetti, 2003). Félagslegi þátturinn er því hluti af því að skapa heildarupplifun 

dansarans, sem hann fær með dansiðkuninni.  
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2.3. SALSADANS OG ALÞJÓÐAVÆÐINGIN 

Salsatónlistin og salsadansinn eru tvinnuð saman sem ein heild, sem ekki er hægt að 

slíta í sundur. Salsatónlistin á rætur sínar að rekja til 6. og 7. áratuga 20. aldarinnar í 

rómönsku hverfum New York borgar, „El Barrio“, og var undir miklum áhrifum 

tónlistastefna frá Kúbu, Puerto Rico og öðrum afrísk-karabískum hefðum (Borland, 

2009; Wieschiolek, 2003). Ræturnar og áhrif tónlistarstefnanna son, guajira og 

guaracha koma frá Kúbu og frá Puerto Rico má heyra áhrifin frá tónlistarstefnunum 

plena og bomba. Ýmis ólík hljóðfæri má heyra í salsatónlistinni, og má þar nefna afrísk 

hljóðfæri eins og conga, bongo og bata, evrópsk hljóðfæri eins og gítar, bassa, píanó, 

fiðlu og blásturshljóðfæri og einnig karabísk hljóðfæri eins og maracas og güiro (Alén 

Rodríguez 1992; Calvo Ospina 1997; Duany 1984; The New Grove Dictionary 2001; 

Steward 1999 - sjá  í Wieschiolek, 2003). Karabísku hljóðfæraleikararnir í New York 

nýttu sér þessar ólíku hefðir í tónlistastefnum og blönduðu þeim saman við hefðir, sem 

voru þegar komnar til Bandaríkjanna, eins og rúmbu, mambó, charanga og boogaloo 

og einnig við afró-amerískan jazz, rokk og sálartónlist. Út frá þessari samblöndu af 

tónlistarstefnum þróaðist það sem kallað er salsa, en salsa þýðir sósa á spænsku. 

Salsatónlistin varð því til þegar mörgum ólíkum tónlistarstefnum var blandað saman og 

til varð ný tegund af tónlist. Þessum ólíku tónlistarstefnum og hljóðfærum var blandað 

saman og það myndaði þann hjóm sem einkennir salsatónlistina. Textarnir í 

salsatónlistinni voru upphaflega bæði á ensku og spænsku og fjölluðu um harkalegt og 

erfitt líf í rómönsku hverfunum. Þegar salsatónlistin fór að verða vinsæl á 9. áratugnum 

meðal annarra áheyranda en fólks af rómönskum uppruna, varð einnig til önnur tegund 

af salsatónlist. Hún kallast salsa-erótica og eru salsa ballöður þar sem textarnir snúast 

nánast eingöngu um ástir eða ástarsorgir. Um miðjan 10. áratuginn komu fram á 

sjónarsviðið frægar poppstjörnur eins og Ricky Martin og Jennifer Lopez, sem 

blönduðu salsatónlist saman við latín pop og gerðu latín pop mjög vinsælt um allan 

heim (Wieschiolek, 2003).  

Í þessum rómönsku hverfum New York borgar á 6. áratugnum varð salsadansinn 

til. Dansinn sem var dansaður á þessum tíma var New York mambó og er talið að það 

sé fyrsti dansinn sem búinn var til af innflytjendum af rómönskum uppruna á 

austurströnd Bandaríkjanna (Hutchinson, 2004, sjá í Borland 2009). New York 

mambóinn þróaðist síðan hægt og rólega í áttina að salsadansinum, sem við þekkjum í 

dag, í takt við tónlist tónlistarstjóranna Tito Puente og Tito Rodriguez sem voru að 
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prófa sig áfram í þessari nýju tónlistarstefnu (Borland, 2009). Dansinn sem varð til í 

þessum rómönsku hverfum New York borgar er undir miklum áhrifum frá Son og 

Danzon dansana, sem eiga uppruna sinn að rekja til Kúbu (Robbins, 1989, sjá í 

Pietrobruno, 2006). Það má glögglega sjá að danshefðirnar sem birtast í salsadansinum 

má annarsvegar rekja til evrópskra danshefða og hinsvegar afrískra danshefða. 

Evrópska hefðin sést í að dansinn er dansaður í pari, þar sem karl og kona dansa saman, 

og einnig felst hún í að líkamstaða dansaranna er upprétt (Daniel, 2002, sjá í 

Pietrobruno, 2006). Afríska danshefðin sést meðal annars í því að í dansinum er búið 

að einangra sérstakar hreyfingar líkamans, sem sjást í mjaðmahreyfingum, 

mjaðmasveiflum og einnig í því að dansararnir hrista líkamann á ákveðinn hátt 

(Hamilton, 2002, sjá í Pietrobruno, 2006). Salsadansinn er því einnig samblanda af 

mörgum danshefðum og endurspeglar á vissan hátt sögu Kúbverja, þar sem evrópsk 

yfirráð og afrískir þrælar höfðu haft áhrif á danshefðirnar á Kúbu (Manuel, 1995, sjá í 

Pietrobruno, 2006). 

Sá sem hafði hugsanlega mestu áhrifin á þróun salsadansins var Eddie Torres, 

einnig þekktur sem The mambo king. Á 8. ártugnum staðlaði hann dansinn með því að 

lána ýmis spor, tækni og kennsluefni frá samkvæmisdönsum og blanda því saman við 

New York mambóinn. Þannig varð salsadansinn til eins og við þekkjum hann í dag 

(Borland, 2009; Pietrobruno, 2006). Upp úr 1980 byrjaði salsadansinn og tónlistin að 

breiðast út um heiminn og á 10. áratugnum kom salsatónlistin til Evrópu. Áhuginn í 

Evrópu kviknaði sérstaklega með velgengni kúbversku hljómsveitarinnar Buena Vista 

Social Club og heimildamyndinni um tónlistafólkið í hljómsveitinni. Á sama tíma 

byrjaði salsadansinn að dreifast um Evrópu, fyrst til London, síðan til mið Evrópu og 

austur Evrópu. Í dag má finna salsadansskóla og salsaskemmtistaði út um allan heim 

(Pietrobruno, 2006; Borland, 2009; Wieschiolek, 2003). 

2.3.1 Salsadansinn 

Salsadans er líkt og áður hefur komið fram dans sem byggir á stýritækni og fylgitækni 

þar sem karlinn stjórnar dansinum og konan fylgir eftir. Salsadansinn er félagslegur 

dans og byggist dansinn á að geta dansað við aðra sem lært hafa sama kerfi. Margir 

dansstílar eru til innan salsadansins þar sem hann hefur ekki þróast eingöngu í eina átt.  

Pietrobruno (2006) segir að skipta megi salsa í sex stíla; samkvæmisstíl (e. 

ballroom), New York stíl, Puerto Rican stíl, Kólumbískan stíl, Kúbanskan stíl og Los 

Angeles stíl. Það eru þó aðallega þrír stílar sem hafa orðið vinsælastir í heiminum, en 
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það eru New York stíllinn, Los Angeles stíllinn og Kúbanski stíllinn. Ástæðan fyrir því 

er að þeir hafa verið kenndir í flestum dansskólum, eru aðgengilegir í 

kennslumyndböndum, á heimasíðum og í danssölum. Þessum þrem stílum verður lýst 

nánar.   

New York stíllinn og Los Angeles stíllinn eru dansaðir í línu, það er að segja 

dansararnir ferðast fram og til baka í dansinum og halda sinni upphaflegu stöðu í 

dansinum allan tíman meðan dansað er. Bæði New York og Los Angeles stílarnir eiga 

rætur sínar að rekja til grunnskrefanna í mambó. Dansarnir eru því svipaðir, en 

yfirbragð dansanna er þó ólíkt. New York stíllinn er mjög fágaður, mjúkur og 

yfirvegaður á meðan að Los Angeles stíllinn hefur skarpari og beittari hreyfingar með 

mikið af snúningum og dýfum. Í báðum þessum stílum er einnig talsvert um að 

dansararnir taki pásu frá paradansinum í miðjum dansi og dansi einir í takt við tónlistina 

í smá stund áður en þau fara aftur í hefðbundinn paradans. Það kallast shine skref og þá 

myndast tækifæri fyrir dansarana að dansa einir og þar er mest um að fótaburður og 

fótafimi dansarans sé aðalatriðið. Í salsadansi byrjar karlmaðurinn alltaf skrefin sín á 

vinstri fæti en konan byrjar skrefin sín á hægri fæti og í salsadansi er alltaf talið 1-2-3-

4-5-6-7-8, en það fer eftir hvaða stíl er dansað á hvaða talningu er byrjað. Los Angeles 

stíllinn er dansaður á 1 (e. on 1). Þá stígur karlmaðurinn fram á talningunni 1 og konan 

aftur á bak á talningunni 1. Talningin í dansinum er þá 1,2,3 - 5,6,7. Það þýðir að 

áherslan er lögð á skref 1 og 5 og skref 4 og 8 er pása í dansinum. New York stíllin 

hefur öðruvísi áherslu í taktinum, en þá dansað á 2 (e. on 2). Það þýðir að ólíkt Los 

Angeles stílnum þá er áherslan lögð á talninguna 2 og 6. Þó er einnig dansað á 

talningunni 1,2,3 -  5,6,7 í New York stílnum en skref 4 og 8 eru ekki pása líkt og í Los 

Angeles stílnum heldur er taktinum haldið á talningunni 4 og 8 á meðan skrefin eru 

tekin. Þegar grunnskrefin eru stigin í New York stílnum tekur karlmaðurinn því skref 

aftur á bak á talningunni 2 og konan stígur fram á við á talningunni 2 (Pietrobruno, 

2006; DaSilva, 2001). Þessar ólíku talningar gera það að verkum að það að dansa við 

salsatónlistina er gjörólíkt og ólíkar áherslur verða í dönsunum. 

Kúbanski stíllinn er dansaður á tvennan hátt, annarsvegar í pörum og hinsvegar í 

Casino de la rueda, eða í hringdansi. Þegar kúbanski stíllin er dansaður í pari, þá 

hreyfast bæði karlinn og konan í hring. Þegar pörin dansa hreyfast fæturnir hjá konum 

og körlum í sitt hvora áttina, frá hvort öðru, sem er ólíkt skrefunum bæði í New York 

og Los Angeles stílunum. Dansinn er yfirleitt dansaður á 1 (e. on 1) og einkennist 
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dansinn oft af flóknum handahreyfingum og einnig því að dansinn er að mestu leyti 

dansaður í pörum og lítið er um shine skref. Í Casino de la rueda eru mörg pör sem 

mynda stóran hring á dansgólfinu sem samstilla dansa sína. Einn af dönsurunum kallar 

hvaða skref, snúninga og mynstur á að dansa og stjórnar því sem gerist í dansinum. 

Pörin skiptast á að dansa við hvort annað, karlarnir fara í aðra áttina og konurnar í hina 

áttina (Pietrobruno, 2006; DaSilva, 2001). 

2.4. SAMANTEKT 

Í umfjölluninni um fræðilegan bakgrunn var meðal annars gerð grein fyrir hvað dans er 

og hvaða merking getur falist í dansinum. Hægt er að túlka dans á ólíkan máta en 

menningarleg tákn geta miðlað því hvaða merking á að felast í dansinum. Í dansi fara 

fram mikil tjáskipti og að ákveðnu leyti er hægt er að líkja dansi við líkamlegt tungumál 

þar sem óyrt samskipti fara fram. Í dansi skiptir möguleikinn á því að geta tjáð sig því 

miklu máli en einnig fær dansarinn útrás fyrir sköpunarkraftinn. Í salsasamfélaginu eru 

til staðar ákveðnar óskrifaðar reglur, siðir og gildi sem mynda ákveðna dansmenningu. 

Habitus nýliðans þarf að aðlagast annarskonar leikreglum og menningu sem er ólík því 

sem hann upplifir dags daglega auk þess sem líkami hans lærir ný spor og skref sem 

eru honum ekki eðlislæg. Birtingarmynd kynjanna í dansinum er ólík þar sem 

samfélagið gefur kynjunum skilaboð um hvernig kynferði og kynjaímyndir þeirra eiga 

að vera og hvaða kynhlutverk þau eiga að tileinka sér. Að hafa smekk fyrir salsatónlist 

er mjög mikilvægur þáttur af því að dansa salsa og gæti bent til menningarsauðs 

einstaklingsins. Persónulegur ávinningur fylgir því að dansa salsa. Líkamlegur og 

andlegur ávinningur er stór þáttur af því að dansa þar sem dansinn getur haft jákvæð 

áhrif á þeirra andlega líðan en einnig getur dansinn virkað sem líkamsrækt. 

Salsadansinn getur haft áhrif á sjálfstraust dansarana en einnig mótað þeirra 

sjálfsímynd. Að vera salsadansari getur þannig orðið að lífstíl. Félagsskapurinn skiptir 

dansarana miklu máli en þeir mynda oft sterk tengsl sín á milli. Uppruna salsadansins 

og salsatónslistarinnar má rekja til 6. og 7. áratuga 20. aldar í rómönsku hverfum New 

York borgar. Salsadansinn eins og við þekkjum hann í dag byrjaði að breiðast út um 

heiminn upp úr 1980 og kom til Evrópu á 10. áratug síðustu aldar. Nokkrir ólíkir stílar 

eru til af salsadansinum, en þeir þrír vinsælustu eru New York stíllinn, Los Angeles 

stíllinn og Kúbanski stíllinn. 
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3. AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNARINNAR 

Hér á eftir verður aðferðafræði rannsóknarinnar kynnt þar sem gert er grein fyrir 

hvernig uppbygging, framkvæmd og úrvinnsla rannsóknarinnar fór fram.  

3.1 ÞÁTTTAKENDUR RANNSÓKNAR OG ÚRTAK 

Þýði rannsóknarinnar eru salsadansarar á Íslandi 20 ára og eldri. Með hugtakinu þýði 

er átt við alla þá sem uppfylla skilyrði fyrir þátttöku í rannsókninni (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013a). Þar sem salsakennsla á Íslandi er einungis kennd fullorðnum 

einstaklingum er miðað við aldurshópinn 20 ára og eldri. Þar að auki fara 

salsadanskvöldin á Íslandi einungis fram á veitingastöðum þar sem selt er áfengi og er 

aldurstakmark á þá skemmtistaði 20 ára. Möguleikar yngri dansara til að dansa 

salsadans á danskvöldum er því ekki til staðar á Íslandi eins og er. Úrtak 

rannsóknarinnar er því salsadansarar á höfuðborgasvæðinu á Íslandi, 20 ára og eldri, en 

með úrtaki er átt við þann hluta af þýðinu sem er valinn í rannsóknina (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013a). Á Íslandi er salsadans nánast bara stundaður á 

höfuðborgarsvæðinu og er úrtakið afmarkað við höfuðborgarsvæðið. Þar að auki er 

auðvelt að gera rannsóknina á höfuðborgarsvæðinu og að koma sér í samband við 

hópinn sem stundar salsadansinn.  

Rannsakandi notaðist við rýnihópa í rannsókninni. Í rýnihópunum var val á 

þátttakendum miðað við fræðilegt úrtak. Fræðilegt úrtak byggist á tilgangsúrtaki 

(Coyne, 1997), en með tilgangsúrtaki er átt við að þátttakendur eru valdir út frá þeirri 

þekkingu sem þeir búa yfir og geta gefið upplýsingar sem henta rannsókninni best  

(Morse, 1991). Fræðilegt úrtak er eitt af grunnhugtökum í grundaðri kenningu, en það 

er rannsóknarnálgunin sem notast er við í þessari rannsókn. Með fræðilegu úrtaki er átt 

við að val á þátttakendum miðaðist við að ná upplýsingum um rannsóknarefnið frá 

þátttakendum þar til mettun næðist. Úrtaksaðferðin er nokkuð sveigjanleg þar sem 

fjöldi viðmælanda er ekki ákveðinn fyrirfram, heldur er hægt að bæta við viðmælendum 

þar til rannsakandinn telur að gagnaöflun sé lokið (Coyne, 1997). Rannsakandi notaðist 

við tvo rýnihópa í rannsókninni þar sem viðmælendur voru samtals 12 manns. Í fyrri 

rýnihópnum voru 7 einstaklingar og í seinni rýnihópnum 5 einstaklingar. Viðmælendur 

voru valdir í rannsóknina út frá reynslu þeirra í salsasamfélaginu á Íslandi og voru þeir 

með 3-14 ára reynslu af salsadansi. Rannsakandi reyndi að gæta þess að góð 

aldursdreifing væri í hópunum og að kynjahlutföllin væru nokkurn vegin jöfn, þannig 
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að úrtakið endurspeglaði salsasamfélagið á Íslandi á sem bestan hátt. Aldursdreifingin 

í hópnum var nokkuð góð þar sem viðmælendurnir voru á aldrinum frá 27 ára til 57 ára 

og því 30 ár á milli elsta og yngsta viðmælandans. Kynjahlutföllin voru einnig nokkuð 

jöfn, þar sem 5 karlmenn og 7 konur tóku þátt í rannsókninni. Þegar viðmælendum var 

raðað saman í hópa ákvað rannsakandi að gæta þess að hafa fólk saman í hópum, sem 

rannsakandi vissi að kannaðist við hvort annað. Sóley S. Bender (2013) bendir á að 

skiptar skoðanir eru um hvort æskilegt sé að viðmælendur þekki hvor aðra eða ekki. 

Það var upplifun rannsakanda að innbyrðis tengsl hafi gert umræðurnar afslappaðar og 

umræðurnar hafi verið fjölbreyttar og einlægar. Það er í samræmi við reynslu Sóleyjar 

S. Bender, sem sagði að hennar reynsla væri að innbyrðis tengsl í rýnihópum væru 

gagnleg þar sem fólk sem þekktist hafi oft myndað samband sem byggðist á trausti og 

fólk væri almennt öruggara um sig í hópunum (Sóley S. Bender 2000b, sjá í Sóley S. 

Bender, 2013). 

3.2 HÖNNUN Á RANNSÓKN OG RANNSÓKNARNÁLGUN 

Rannsóknin byggist á eigindlegum rannsóknargrunni en þar er átt við að leitast er við 

að skilja og lýsa mannlegu fyrirbæri í rannsókninni (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b). Í 

eigindlegum rannsóknum þróast og myndast kenningar oft út frá þeim gögnunum sem 

safnað hefur verið. Þá er mikilvægt að koma ekki að rannsókninni  með fyrirfram gefnar 

hugmyndir um áætlaðar niðurstöður rannsóknarinnar (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Með það að leiðarljósi var notast við rannsóknarnálgunina grundaða kenningu. Þegar 

talað er um grundaða kenningu má segja að í raun sé átt við tvöfalda merkingu 

hugtaksins. Grunduð kenning er bæði rannsóknaraðferð og einnig kenning sem verður 

til þegar rannsóknaraðferðinni er beitt. Í grundaðri kenningu eru mótaðar 

rannsóknarspurningar (Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 2013) og gögnunum er síðan aflað 

með nákvæmum kerfisbundnum rannsóknaraðferðum, sem síðan mynda kenninguna í 

rannsókninni (Glaser, 1998). Í grundaðri kenningu er samspil á öllum stigum 

rannsóknarinnar á milli gagnasöfnunar og greiningar. Það þýðir að kenningin sem lögð 

er fram byggist á gögnunum sem rannsakandinn hefur aflað sér fremur en fyrirfram 

gefnum hugmyndum (Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 2013; Glaser, 1998). Í grundaðri 

kenningu er mikilvægt að átta sig á að allt sem fram fer telst til gagna. Hvort sem 

hlutirnir eru sagði berum orðum eða ekki, þarf rannsakandinn stundum að lesa á milli 

línanna. Það sem stýrir því hvernig gagnasöfnunin fer fram er hversu viðeigandi gögnin 
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eru fyrir kenninguna sem er að myndast (Glaser, 1998; Gynnild, 2014). Það má að vissu 

leyti segja að þegar beitt er grundaðri kenningu snúist rannsóknin um að fá yfirsýn yfir 

rannsóknarefnið, það er að segja, að reyna að grafa eftir því sem raunverulega er í gangi 

(Brinchmann, 2014). Greining á gögnum fer fram með því að leggja fram spurningar, 

bera saman ólíka þætti, flokka og mynda hugtök. Þessi stig í greiningu kallast opin 

kóðun, öxulkóðun og valkóðun. Í grundaðri kenningu er kenningin síðan mettuð þegar 

engin ný gögn koma í ljós (Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 2013). Við greiningu á 

gögnunum þarf að gæta þess að festast ekki í gögnunum. Það er að segja, rannsakandinn 

á ekki einungis að lýsa því sem fram fer, heldur greina gögnin þannig að rannsakandi 

geti uppgötvað nýja fleti í gögnunum (Glaser, 2011). Þegar beitt er grundaðri kenningu 

má hinsvegar ekki meðhöndla niðurstöðurnar sem hinar einu réttu niðurstöður. Í 

grundaðri kenningu kemur kenningin fremur fram sem samþætt safn af huglægum 

tilgátum. Það þýðir að niðurstöðurnar sem koma fram í rannsóknum, þar sem grundaðri 

kenningu er beitt eru kenningar sem eru líklegar staðhæfingar um tengsl milli ákveðinna 

hugmynda (Glaser, 1998). 

Grunduð kenning hefur bæði sína styrkleika og veikleika. Einn af styrkleikum 

grundaðrar kenningar er að þegar notast er við grundaða kenningu er búinn til rammi 

utan um efnið sem flokkar óreiðukenndan félagslegan veruleika. Veikleikinn er 

hinsvegar sá að hægt er að setja spurningamerki við hvort það sem sett er fram eftir 

notkun grundaðar kenningar sé í raun kenning (Bryman, 1988). Rannsakandi telur þó 

að grunduð kenning, umfram aðrar aðferðafræðinálganir, hafi hentað best við þessa 

rannsókn vegna þess að rannsóknarspurningin og rannsóknarefnið er mjög opið, og 

byggist ekki á fyrirfram ákveðnum hugmyndum eða ákveðnu fyrirbæri og gaf því 

svigrúm fyrir rannsóknina að fara í margar áttir. Þar sem rannsóknin byggist á  

frásögnum viðmælendanna um upplifanir og reynslu dansaranna þá telur rannsakandi 

að grunduð kenning, sem rannsóknarnálgun hafi hentað vel þar sem 

rannsóknarnálgunin bjóði upp á möguleika til að sjá marga fleti á gögnunum sem aflað 

er. Það er vegna þess að í rannsóknum á persónulegri reynslu og upplifunum 

einstaklinga verður rannsakandinn að gera sér grein fyrir að þeir hlutir sem ekki eru 

sagðir geta verið jafn mikilvægir og það sem sagt er. Allir túlka sína reynslu og 

upplifanir eftir eftir sínu höfði en hvernig rannsakandi túlkar það þarf að skoða út frá 

þeim menningarheimi sem viðmælendur lifa í (Pickering, 2008).  
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3.3 LÝSING Á RANNSÓKNARAÐFERÐ – KOSTIR OG GALLAR 

Rýnihópar eða hópaviðtöl er eigindleg rannsóknaraðferð (Sóley S. Bender, 2013), sem 

er rannsóknaraðferð sem er mjög nytsamleg þegar skoða á þekkingu, upplifanir og 

reynslu einstaklinga (Kitzinger, 1995). Myndaðir voru tveir rýnihópar með meðlimum 

úr salsasamfélaginu og þeir fengnir til að ræða saman um persónulega reynslu og 

ávinning af því að dansa salsa. Ástæðan fyrir að vera eingöngu með tvo rýnihópa er að 

rannsakandi taldi að næg gögn hefðu safnast eftir að hafa rannsakað tvo hópa. Það er 

ekki til nein töfratala, sem segir til um hversu marga rýnihópa þarf til að nota í rannsókn. 

Nauðsynlegur fjöldi rýnihópa veltur að miklu leyti á viðfangsefninu. Það má segja að 

tveir rýnihópar séu betri en einn, þar sem telja má að tveir rýnihópar geri rannsóknina 

traustari (Barbour, 2007). Í félagsvísindum þar sem rannsóknarmarkmiðin eru yfirleitt 

að rannsaka dýpri merkingu og meiningu í því sem viðmælendur hafa að segja, telur 

Barbour (2007) að hámarksfjöldi sé 8 manns í rýnihópnum. Það sé vegna þessa að ef 

hópurinn verður stærri þá verður mjög erfitt fyrir rannsakandann að stýra hópnum, erfitt 

sé að fylgja eftir vísbendingum í umræðunni og erfitt að láta allar raddir heyrast, auk 

þess sem greining gagnanna verður mun erfiðari. Því sé 4-8 einstaklingar í hverjum 

hópi tilvalinn fjöldi viðmælenda (Kitzinger, 1995). Fjöldi viðmælanda takmarkaðist 

þess vegna við þessa 12 viðmælendur, þar sem rannsakandi taldi rannsóknina mettaða 

eftir að gögnin úr rýnihópunum voru greind og að niðurstöðurnar gætu endurspeglað 

salsasamfélagið á Íslandi.  

Viðmælendurnir í rannsókninni fengu upplýsingar um rannsóknina og samningur 

um trúnað var undirritaður. Við framkvæmd rýnihópanna var aðstoðarmaður einnig 

viðstaddur til að skrifa niður punkta um hvað fór fram í rýnihópunum til að létta 

rannsakanda vinnslu úr gögnunum. Aðstoðarmaðurinn var einnig látinn skrifa undir 

samning um trúnað áður en rýnihóparnir fóru fram. Við framkvæmd rýnihópana 

stjórnaði rannsakandi hópunum, gætti þess að samræðurnar væru um rannsóknarefnið 

og markmiðið var að fá viðmælendur til að fjalla um umræðuefnið frá eigin sjónarhóli. 

Það var gert með því að nota óstöðluð viðtöl, þar sem umræðuefnið og spurningarnar 

voru ákveðnar fyrirfram en rannsakandi reyndi að vera sveigjanlegur og fylgja 

umræðunni sem fram fór til að ná eðlilegu flæði í umræðurnar (Helga Jónsdóttir, 2013; 

Sóley S. Bender, 2013). Spurningarnar í rýnihópunum voru opnar spurningar, þar sem 

viðmælendunum var gefið svigrúm að svara eins og þeir vildu (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013a).  
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Kostirnir við það að nota rýnihópa og aðal ástæða þess að rýnihópar urðu fyrir 

valinu er að með rýnihópum gefst tækifæri til að ná fram samræðum milli þátttakenda 

sem getur leitt til mikillar breiddar í umræðunni og gefið svör sem erfitt væri að fá á 

annan hátt. Rýnihópar henta vel þegar rannsakandi þarf að spyrja margra opinna 

spurninga og vill að viðmælendur noti eigin orðaforða til að lýsa rannsóknarefninu, 

myndi eigin spurningar og lýsi sinni forgangsröðun. Þegar hópurinn passar vel saman 

getur það leitt rannsakandann og rannsóknina í aðrar og ófyrirsjáanlegar áttir en 

upphaflega var áætlað. Ókostirnir við rýnihópa er að það kemur fyrir að ekki fá allar 

raddir að hljóma, þar sem sumir þátttakendur taka stjórnina og ráða hvað fer fram og 

hvað er sagt í hópnum. Það getur einnig verið erfitt fyrir suma að tjá sig um persónulega 

hluti vegna vantrausts á trúnað annarra þátttakanda. Það er þó ekki algilt þar sem það 

getur einnig verið auðveldara fyrir suma einstaklinga að opna sig og tjá sig um 

persónuleg málefni (Kitzinger, 1995). Það getur verið mjög erfitt fyrir stjórnanda 

hópsins að reyna að stýra umræðunum og passa upp á að allir fái að tjá sig um 

umræðuefnið (Berg, 1998). Rannsakandi reyndi að passa upp á að allir fengju að tjá sig 

um dansinn og stýrði umræðunum á þann hátt að allar raddir fengu að hljóma. 

Rannsakandi reyndi að skapa þannig umgjörð í kringum rýnihópana að viðmælendur 

gætu verið afslappaðir og næðu að tjá sig um persónulega þætti dansins.  

3.4 FRAMKVÆMD RANNSÓKNAR, AÐGENGI AÐ GÖGNUM OG GREINING 

GAGNA 

Rannsakandi ræddi við þátttakendur rýnihópanna dagana 9. og 12. september 2015 á 

Íslandi. Rannsakandi hafði samband við þátttakendur rýnihópanna í gegnum 

samskiptamiðla og valdi viðmælendur, sem rannsakandi vissi að hefðu mikla reynslu 

af dansinum. Umræður í rýnihópunum voru hljóðrituð, rituð, lesin yfir og umræðurnar 

síðan þemagreindar. Þegar gögnin voru þemagreind var stuðst við kóðun, sem er 

skipulögð kerfisbundin tækni við þemagreiningu. Við kóðunina var stuðst við 

öxulkóðun. Öxulkóðun kemur í framhaldi opinnar kóðunar, en í opinni kóðun er 

gögnunum skipt niður og þau skoðuð ítarlega og skoðað hvaða mynstur þau skapa. Í 

öxulkóðun er þemunum skipt ítarlega niður, þar sem þemun mynda undir- og yfirflokka 

og undirþemun eru meira lýsandi (Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 2013). Þegar gögnin eru 

flokkuð eru ákveðin atvik í textanum skráð undir ákveðinn kóða, annaðhvort í kóða, 

sem hefur nú þegar hefur verið myndaður eða að myndaður er nýr flokkur með kóðum 

sem atvikið hentar inn í. Hver flokkur af kóðum á þannig að endurspegla innihald 
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gagnana, sem verið að greina á lýsandi máta og mynda hugtak yfir það sem 

viðmælendur eru að fjalla um (Hjälmhult, 2014). Í þessari rannsókn voru gögnin úr 

rýnihópunum lesin yfir og stikkorð notuð til að skrá niður hvað viðmælendur ræddu 

um. Með þeirri aðferð voru gögnin kóðuð eftir innihaldi. Stikkorðin voru síðan skráð 

niður í annað skjal til að sjá hvaða þætti viðmælendur ræddu helst um. Mynduð voru 

hugtök sem lýstu því sem fram kom í stikkorðunum og þegar þessi hugtök voru komin 

fram var ákveðnum hugtökum parað saman, þar sem rannsakandi taldi að sum hugtökin 

væru það tengd að ekki væri hægt að slíta þau í sundur. Þannig urðu til lýsandi 

yfirhugtök, sem lýstu innihaldi þemagreiningarinnar. Þegar þessir lýsandi yfirhugtaka 

flokkar höfðu verið myndaðir mátti sjá að ákveðnir undirflokkar voru til staðar í 

þemagreiningunni og þannig hafði öxulkóðun verið nýtt til þemagreiningar. Þegar 

gögnin höfðu verið flokkuð, kóðuð og skráð í ákveðin þemu fóru gögnin að mynda 

mynstur sem voru túlkuð og mynduðu síðan niðurstöður þessarar rannsóknar (Unnur 

Guðrún Óttarsdóttir, 2013). 

3.5 RÉTTMÆTI OG ÁREIÐANLEIKI RANNSÓKNAR 

Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknar skiptir miklu máli þegar rannsókn fer fram. Með 

því er átt við að til að rannsóknin sé góð þurfa gögnin að vera góð. Réttmæti og 

áreiðanleiki eru mælikvarði á gæði rannsóknarinnar (Sigríður Halldórsdóttir og 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Í eigindlegum rannsóknum, líkt og rýnihópum, getur verið erfitt að leggja mat á 

réttmæti og áreiðanleika þar sem þessi hugtök benda á eitthvað sem er staðlað eins og 

í megindlegum rannsóknum. Í eigindlegum rannsóknum hefur hlutverk rannsakandans 

mikið að segja um gæði rannsóknar. Persóna og persónuleiki rannsakandans getur haft 

áhrif á viðmælendur, en einnig getur hæfni og þjálfun rannsakanda haft áhrif á 

framkvæmd viðtalanna og greiningu gagnanna sem mynda niðurstöðuna (Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Því lagði rannsakandinn ríka áherslu á 

vönduð vinnubrögð í öllum ferlum rannsóknarinnar; við gagnaöflun, greiningu og 

framsetningu á niðurstöðum til að tryggja réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar. 

Rík áhersla var lögð á að gæta hlutleysis við öflun gagna, passa upp á að spurningarnar 

í rýnihópunum og spurningakönnuninni væru ekki leiðandi og að rannsakandi hefði 

ekki áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar til að niðurstöður rannsóknarinnar 

endurspegluðu salsasamfélagið á Íslandi.  
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3.6 STAÐA RANNSAKANDA INNAN RANNSÓKNAR OG SIÐFERÐILEG 

ÁLITAEFNI  

Tenging rannsakanda við salsasamfélagið á Íslandi eru nokkuð mikil, en það telur 

rannsakandi bæði geta verið kost og ókost. Rannsakandi var lengi meðlimur í 

salsasamfélaginu á Íslandi og kenndi um tíma hjá SalsaIceland og hefur rannsakandi 

því beina tengingu inn í einn af dansskólunum sem kenna salsa. Rannsakandi hefur 

hinsvegar ekki verið virkur þátttakandi í danssamfélaginu á Íslandi í nokkur ár vegna 

búsetu erlendis og hefur því ákveðin fjarlægð orðið til á milli rannsakanda og 

salsasamfélagsins, þar sem rannsakandi er ekki í daglegum samskiptum við dansarana 

sem eru viðfangsefni rannsóknarinnar. Rannsakandi vonar að tenging hans og þekking 

á salsasamfélaginu hafi verið rannsókninni fremur til framdráttar en hitt, en rannsakandi 

reyndi að gæta hlutleysis á öllum stigum rannsóknarinnar og gæta þess að 

fyrirframgefnar hugmyndir um salsadansinn stýrðu ekki rannsókninni. 

Í rannsóknum á félagsvísindasviðinu, líkt og þessi rannsókn um salsasamfélagið á 

Íslandi, er yfirleitt verið að kafa djúpt ofan í líf fólks og grafast fyrir um tilveru þeirra. 

Því er mikilvægt að rannsakendur gæti vel að réttindum, einkalífi og velferð þeirra sem 

taka þátt í rannsókninni (Berg, 1998). Rannsakandinn lét þátttakendur í rýnihópunum 

skrifa undir upplýsingarbréf fyrir viðmælendur (sjá í viðauka 2) og viðmælendum var 

gerð grein fyrir hvað væri verið að rannsaka. Þannig lagði rannsakandinn áherslu á að 

fá upplýst og óþvingað samþykki viðmælanda (Berg, 1998; Sigurður Kristinsson, 

2013). Viðmælendur var einnig upplýstir um að fyllsta trúnaðar yrði gætt og gerði grein 

fyrir að persónulegar upplýsingar sem gætu komið upp um viðmælendur yrðu ekki 

birtar. Viðmælendum var einnig gerð grein fyrir að aðstoðarmaður rannsakanda hefði 

skrifað undir trúnaðarbréf (sjá í viðauka 3) og myndi halda trúnaði við viðmælendur. 

Að auki voru viðmælendur upplýstir um að þeir mættu hætta í rannsókninni hvenær 

sem þeim hentaði án þess að það kæmi niður á þeim á nokkurn hátt (Sigurður 

Kristinsson, 2013).  

Þar sem salsamfélagið er ekki stórt og fjöldi dansara ekki margir ákvað rannsakandi 

að fjalla um viðmælendur í niðurstöðunum án þess að gefa upp kyn eða aldur. 

Viðmælendunum var því ekki gefið dulnefni heldur voru þeir nefndir eftir tölum. 

Þannig reyndi rannsakandi að gæta trúnaðar við viðmælendur og á þennan hátt voru 

enn minni líkur á að upplýsingarnar um viðmælendur væru rekjanlegar. 
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4. NIÐURSTÖÐUR 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. 

Niðurstöðurnar byggjast á tveimur rýnihópum þar sem tólf viðmælendur deildu reynslu 

sinni af salsamfélaginu á Íslandi. Rýnt var í gögnin sem fengust úr rýnihópunum og þau 

flokkuð þangað til þau byrjuðu að mynda heilstæða lýsandi flokka. Þegar farið hafði 

verið í gegnum öll gögnin og öll mynstur skoðuð komu fram fjögur meginþemu. Þemun 

sem urðu til úr rýnihópasamræðunum voru félagslegur ávinningur, líkamlegur og 

andlegur ávinningur, sjálfsímyndir og sjálfstraust og að lokum sköpun og 

tjáningarform. Að auki var skoðaður bakgrunnur viðmælendanna og hversvegna 

viðmælendur hófu að læra salsadans.  

 

Mynd 1 Þemagreining 
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4.1 BAKGRUNNUR OG ÁHRIFAVALDAR 

Viðmælendur í rannsókninni voru tólf talsins og voru þátttakendurnir 5 karlmenn og 7 

konur. Aldursdreifing þátttakenda var á bilinu 27 til 57 ára og því skilja 30 ár á milli 

yngstu og elstu viðmælendanna. Til að halda trúnaði við viðmælendur verður hvorki 

kyn né aldur gefinn upp og því eru viðmælendur nefndir með tölum. Viðmælendurnir 

hafa allir verið mjög virkir í salsasamfélaginu og hafa dansað salsa reglulega í 3 til 14 

ár. Viðmælendur hafa að auki ólíkan bakgrunn, þeir voru ýmist háskólamenntaðir, 

verkmenntaðir, ómenntaðir eða unnu í störfum tengdum listasviðinu. Aðspurð að því 

hvers vegna þau byrjuðu að dansa, þá var það í mörgum tilvika tilviljunum háð að salsa 

varð fyrir valinu:  

Ég byrjaði þegar ég flutti erlendis og fór bara af því að stelpurnar í 

bekknum ákváðu að kynnast og sáu að það var námskeið í salsa, þannig 

að þetta var meira að gera eitthvað saman, þetta hefði alveg getað verið 

jóga eða hvað sem er annað. Þetta var kannski meira bara heppni að ég 

lenti á þessu (Viðmælandi 9).  

Mörg þeirra höfðu séð auglýsingar um salsadans og þess vegna ákveðið að fara á 

námskeið:  

Já, ég sá auglýsingu, [...] og ég hugsaði með mér já þetta er eitthvað rosa 

skemmtilegt. [...] Þannig að ég bara skráði mig á námskeið og kýldi á 

það bara (Viðmælandi 1). 

Viðmælandi 10 hafði sömu sögu að segja en hann hafði séð auglýsingu um salsadans á 

skemmtistað: 

Ég var á balli á föstudagskvöldi [...] og sá plakat um að það yrði ball 

daginn eftir og ég bara ó mæ god, geðveikt. Og fór daginn eftir, og mér 

fannst ég bara vera komin heim. [...] Mér bókstaflega leið eins og þetta 

væri bara missing piece í mínu lífi.  

Þó sögðu sumir viðmælendur að þá hefði langað til að kynnast nýju fólki og sáu 

tækifæri til þess í dansinum: 
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Það var allt breytt frá því áður en ég flutti [...] og vantaði fullt svona inn 

í vinahópinn og annað. Mig langaði að prufa þetta og mætti á salsakvöld 

[...] (Viðmælandi 5). 

 

4.2 FÉLAGSLEGUR ÁVINNINGUR 

Umræður um félagslega þáttinn í tengslum við salsadans var áberandi hjá 

viðmælendunum. Innan félagslega ávinningsins eru tvö þemu afgerandi, en það var 

félagsskapur og samskipti. Viðmælendur nefndu allir að félagslegi þátturinn væri mjög 

mikilvægur fyrir þátttöku þeirra í salsasamfélaginu og voru jafnvel á því að hann væri 

jafn mikilvægur og sjálfur dansinn. Það að félagslegi þátturinn yrði svona stór hluti af 

dansinum var þó eitthvað sem í flestum tilfellum viðmælendur komust að eftir að þau 

voruð byrjuð að dansa salsa:  

Svo auðvitað bara félagsskapurinn, hann er þessi bónus sem maður 

gerði sér ekkert grein fyrir að maður myndi fá fyrr en það gerðist, sem 

er frábært. Það er það eiginlega jafn stór hluti og allt hitt, hann stækkaði 

svo mikið, hvað maður eignaðist mikið af vinum og bara vettvangur til 

að fara út, bæði til að hitta vini sína og stunda áhugamálið sitt, ég meina 

það er frábært, að ná því í einum skammti (Viðmælandi 9).  

Félagskapurinn er því orðinn mjög mikilvægur þáttur af heildarupplifuninni. Það að 

fara að dansa salsa uppfyllir einnig ákveðna félagslega þörf:   

Það gefur manni alveg rosalega mikið þetta sósíal hluta, það að hitta 

fólk og spjalla við það og dansa svolítið. Það er í raun og veru 

vettvangur fyrir félagskap (Viðmælandi 7).  

Að sama skapi benti viðmælandi 10 á að í salsasamfélaginu gæfist tækifæri á að kynnast 

fólki sem það myndi mögulega ekki kynnast við aðrar aðstæður, þar sem í dansinum 

sameinist dansararnir í gleði þar sem starf, aldur eða kyn dansararanna skipta ekki máli:  

Það er líka það sem mér finnst rosalega fallegt við salsa er þetta eins og 

við vorum að tala um áðan, þetta félagslega þáttinn, það kemur einmitt 

fólk úr öllum stéttum, hvort sem þetta eru læknar, hjúkrunarfræðingar, 

kennarar, listamenn, háskólafólk, bara hver sem er, hittist á dansgólfinu 
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og maður veit oft ekkert hvað fólk gerir eða hvað það heitir eða hvað 

það er gamalt, og bara sameinumst í einhverri gleði. [...] bara hvað það 

kemur alls konar fólk, allur aldur og þetta er í rauninni rosalega mikið í 

eðli held ég fólks að flokka, fara í hópa og þú veist, ertu alinn upp í 

Garðabænum og ertu háskólamenntaður, ertu í góðu starfi, þú veist ertu 

þá svolítið mikið í kringum það fólk, þegar þú ert orðinn þrítugur, 

fertugur [...]. En innan salsa, þá eru þessar línur, þessi landamæri öll 

afmáð. 

Margir viðmælendur bentu á að þetta sé félagsskapur þar sem aðaláherslan er lögð á að 

dansa og lítið sé um áfengisneyslu. Fyrir marga er það því einnig heillandi félagsskapur 

af þeim sökum að hægt er að dansa án þess að þurfa að fá sér í glas og að það sé lítið 

fyllerí í kringum salsasamfélagið: 

Og svo sá ég bara hvað það var félagslíf í kringum þetta og fólk einmitt 

ekki mjög drukkið. Þú veist ég hef ekkert á móti áfengi en þú veist þetta 

að fara út að dansa á skemmtistöðum, þar er bara hellt yfir mann bjór, 

bara bókstaflega og þetta finnst mér bara æðislegt að bara hittast, vera 

samt að djamma þú veist, úti að skemmta sér, gera sig sætan og fínan, 

allir glaðir og það sé ekki brjálað fyllerí í gangi, það hentar mér mjög 

mikið (Viðmælandi 10).  

Hluti af því að vera í salsasamfélaginu á Íslandi virðist einnig vera að segja alltaf já við 

alla þá sem bjóða þér upp á danskvöldum. Félagslegi hlutinn, að kynnast fólki og stuðla 

að félagsskap með því að dansa við alla skiptir viðmælendur miklu máli. Margir höfðu 

mjög jákvæðar upplifanir af því að dansa erlendis, en einn viðmælandinn sagði frá 

einum dansfélaga sem hafði farið erlendis og ekki upplifað það salsasamfélag sem mjög 

jákvætt þar sem dansarinn fékk nei frá öllum sem hann hafði boðið upp: 

Allir: neeeeiiii 

[...] 

Viðmælandi 11: Fékk ekki einn dans 

Viðmælandi 9: Vá, það er rosalegt.  

[...] 

Rannsakandi : þetta er ekki menningin á Íslandi? 
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Allir: Nei!! 

Viðmælandi 11: [...]ég var svolítið hissa.  

Viðmælandi 8: Ég er líka hissa 

Félagsskapurinn í kringum salsasamfélagið skiptir því dansarana miklu máli. 

Samskiptin fara þó ekki einungis fram í gegnum samræður, í dansinum myndast einnig 

svæði fyrir félagsleg samskipti sem eru öðruvísi en á öðrum sviðum lífsins þar sem 

samskiptin eru án orða. Dansinn er eins konar líkamlegt tungumál þar sem að þeir sem 

kunna merkin geta talað saman: 

Mér finnst svona, [...] að þetta er svona, þetta er tjáning og þetta er svona 

tungumál. Að læra salsa er að læra tungumál. Maður getur farið hvert 

sem er nánast í heiminum sko og talað við blá ókunnuga manneskju þó 

maður geti ekkert talað við hana með orðum, ef maður kann merkið og 

kann dansinn þá getur maður talað við hana. Það er einhvern veginn 

svona merkileg samskipti. Svona að eiga við fólk, að eiga einhvern 

veginn svona samskipti án orða, einhvern veginn á öðru leveli sko, 

önnur tjáning (Viðmælandi 2). 

Viðmælandi 9 talaði einnig um þetta líkamlega tungumál og benti á að þessi samskipti 

séu öðruvísi en þau samskipti sem þú átt annars staðar í lífinu. Í dansinum gefst tækifæri 

á að tengjast annarri manneskju í smá tíma, meira að segja ókunnugu fólki:  

[...] líka bara það er þessi, þú veist, samskipti, þetta eru svo öðruvísi 

samskipti sem maður á. Maður er ekki að tala við manneskjuna, þú 

þekkir ekki manneskjuna en þú tengist henni í einhvern smá tíma, þú 

getur átt svona intimate moment með jafnvel ókunnugri manneskju, sem 

er ekkert eitthvað þú veist, það er ekkert kynferðislegt, það er ekkert 

eitthvað þú veist, það er í raun og veru ekkert persónulegt en samt nær 

það að vera það í smá tíma. Ég held það sé svo mikilvægt að geta átt 

svona þú veist andartak með einhverjum þú veist, því að ég sé ekki fyrir 

mér að maður geti átt það á einhverjum öðrum vettvangi, ekki 

nákvæmlega þetta. Þannig að mér finnst það líka bara dálítið dýrmætt. 
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Þessi samskipti veita einnig tækifæri til að kynnast einstaklingunum á annan hátt heldur 

en hægt er í gegnum venjulegar samræður, þar sem í gegnum dansinn geturðu kynnst 

persónuleika einstaklingsins á annan máta: 

[...] Og líka einmitt með hérna, þessi samskipti í sjálfum dansinum við 

herrann þinn, einmitt þetta sé svona samtal án orða og það er svo 

stórkostlegt að upplifa ef þú hefur áhuga á fólki, hvernig manneskjan 

talar við þig. [...]. Bara kynnast fólki á annan hátt heldur en með 

samræðum, þú kynnist því jafnvel miklu miklu hraðar, ýmsum svona 

kannski svona grunn þáttum í karakter manneskjunnar, þú veist með því 

að dansa einn dans. Þú veist, er manneskjan hógvær, er hún að sýna sig, 

er hún bara að sýna sig á dansgólfinu og er skít sama um þig eða er þetta 

tillitsamur herra, er þetta manneskja með góðan takt og mikla 

tilfinningu, eða er hann með frábæran takt og núll sköpunargáfu, eða þú 

veist þetta er svo ógeðslega skemmtilegt, þú veist og áhugavert 

(Viðmælandi 10).  

Viðmælandi 11 benti á að salsadansinn væri öflugt tæki fyrir fólk sem ætti erfitt með 

samskipti í sínu daglega lífi og í dansinum væri vettvangur til að hafa samskipti við 

fólk án þess að þurfa að tala við fólk eða horfast í augu við aðra: 

[...] þá er þetta svona stærsti sko óvænti glaðningurinn við þetta, að hafa 

sko horft á allt þetta fólk, fá svona mikla gleði út frá einhverju svona 

stóru challengi sem það yfirvinnur, að þetta snertir allt lífið þeirra. [...] 

en sérstaklega þegar maður fær fólk sem á erfitt með að feta sig í 

umhverfinu og finnur bara vettvang til að hafa samskipti við fólk, án 

þess að þurfa að horfa í augun eða þú veist tala saman, það getur 

hreinlega verið það sem fólk á erfitt með [...]. Þetta fjallar um samskipti, 

að geta tengst öðru fólki, sem er líklegast ein af dýpstu þörfunum okkar. 

 

4.3 LÍKAMLEGUR OG ANDLEGUR ÁVINNINGUR 

Viðmælendurnir bentu öll á að það sé bæði líkamlegur og andlegur ávinningur af því 

að dansa salsa. Það eru þrjú þemu sem voru afgerandi hjá viðmælendunum tengdum 
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líkamlegum og andlegum ávinningi, en það var að dansinn hefur jákvæð áhrif á huglægt 

ástand þeirra, veitir þeim mikla gleði og einnig líta þau á dansinn sem ákveðna 

líkamsrækt. Dansinn hefur jákvæð áhrif á huglægt ástand allra viðmælendanna og 

nefndu þau hvernig þau notuðu dansinn sem tæki til að gleyma amstri dagsins og að í 

dansinum gætu þau verið í núinu. Í dansinum gætu þau þannig gleymt stað og stund og 

hugsað bara um dansinn sem á sér stað á þeim tíma: 

Svo finnst mér líka sko að þetta sé ákveðin æfing í svona mindfullness, 

vegna þess að þegar maður er að dansa þá er maður er á staðnum, maður 

getur ekki verið einhvers staðar annars staðar í hausnum, þú veist ókei, 

ég gleymdi að kaupa mjólk, slökkti ég á eldavélinni eða eitthvað 

svoleiðis sko, maður er akkúrat þarna, og einhvern veginn það gefur 

manni svo ótrúlega mikið held ég (Viðmælandi 2). 

Viðmælandi 11 talaði einnig um hvernig dansinn hjálpar honum að vera í núinu, að 

gleyma stað og stund, og það að dansa líkir hann við þriggja mínútna hugleiðslu: 

Svo er það líka ótrúlegur vinur þegar maður er í lífsins verkefnum að 

geta farið út og dansað sko, það er bara algerlega sönn klisja að maður 

slekkur aðeins á öllu sem gerist fyrir utan sko. [...] þannig að það er 

rosalega gott fyrir mig að geta bara verið bara hér og nú í þessu lagi, 

bara svona eins... svona í rauninni eins og hugleiðsla sko, 3 mínútna 

hugleiðsla, fyrir mig sko.   

Sumir viðmælendurnir töluðu um hvernig dansinn hefur áhrif á þeirra huglæga ástand 

og hvernig dansinn gefur þeim kraft til að takast á við daglegt líf: 

Á mig virkar þetta líka mjög drífandi, en ég verð svona mótiveraðri og 

þetta gefur mér kraft svona líka bara í það sem ég er að gera, þú veist í 

daglega lífinu í því sem ég er að gera. Ef ég er aktíf í salsa þá finnst mér 

ég líka hafa, þetta gefur mér andlegan kraft, þannig að ég er einhvern 

vegin meira drífandi (Viðmælandi 5).  

Annað þema sem kemur sterklega fram og viðmælendur allir tengdu við salsadansinn 

er gleði. Það veitir þeim mikla gleði og ánægju að dansa salsa þar sem þau koma alltaf 

brosandi út af salsakvöldi.  
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Gleðin. Manni líður alltaf svo, það er alltaf svo gaman að dansa. Maður 

kemur alltaf brosandi út. Það er allavega þannig hjá mér (Viðmælandi 

6).  

Viðmælendur töluðu um vellíðunartilfinningu sem þau fá af dansinum og þá djúpstæðu 

gleði sem salsadansinn veitir þeim. Viðmælandi 3 sagði að dansinn gæfi honum 

sérstaka gleði sem væri öðruvísi en gleðin sem hann upplifðir af öðrum áhugamálum: 

[...] þetta gefur manni svo mikla vellíðunartilfinningu, eða gefur mér 

hana allavega, [...]. En þetta er eitt af því skemmtilegasta sem ég hef 

lært í gegnum tíðina og gert í raun og veru. [...] Þetta er bara svo sérstök 

gleði, [...] ég er að fara í útilegur og ferðalög og mér finnst það 

ofboðslega gaman, en það er ekkert þessi sama samskonar gleði sem ég 

fæ út úr því, þó það sé... ég myndi frekar gera þetta en flest af öðru, öllu 

öðru, sem ég geri út af því að manni líður svo vel líkamlega og andlega 

eftir þetta. 

Líkt og viðmælandi 3 sáu fleiri dansinn sem bæði líkamlegan og andlegan ávinning, 

þar sem gleðin og hreyfingin eru samverkandi þættir í góðri líðan:  

Svo hefur þetta haft alveg gríðarlegan ávinning fyrir mig heilsulega séð 

[...] og þetta hefur bæði styrkt mig líkamlega en líka bara haft gríðarlega 

mikinn ávinning fyrir andlega heilsu. [...] þetta er bara sjúklega gott 

geðlyf. [...] ég veit ekki hvað það er, sambland af tónlistinni og sjálfri 

hressri hreyfingunni, en það er bara mjög upplífgandi og þetta hefur 

verið bara stór þáttur í örugglega bara því að ég er alltaf hægt og bítandi 

að ná betri heilsu (Viðmælandi 10).  

Viðmælendur töldu almennt að dansinn hefði bæði andlegan og líkamlegan ávinning, 

þar sem hreyfingin og gleðin gæfi þeim mikið. Dansinn töldu viðmælendur vera 

frábæra líkamsrækt, einfaldlega af því að þetta væri skemmtileg hreyfing: 

Þetta er hreyfing, þetta er skemmtileg hreyfing, manni líður vel í 

líkamanum (Viðmælandi 5). 

Sumir viðmælendur áttuðu sig ekki á því þegar þeir voru nýbyrjaðir að dansa salsa að í 

dansinum fælist einnig ákveðin líkamsrækt:  
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Þið nefnduð líkamsræktina, ég áttaði mig ekki á því strax að ég væri að 

fá það út úr dansinum [...] ég fann það eftir tvö fyrstu árin að allt í einu, 

já bíddu nú við, þá var ég að fara yfir í huganum, hvað ég þarf nú að 

fara að drífa mig í ræktina, ég er aldrei í ræktinni. Svo hugsaði ég, 

heyrðu fyrirgefðu, ert þú ekki að dansa sex kvöld í viku (Viðmælandi 

7).  

 

4.4 SJÁLFSTRAUST OG SJÁLFSÍMYNDIR 

Salsadansinn hafði haft áhrif á sjálfsímynd og sjálfstraust allra viðmælanda. Þeir töluðu 

um bætt sjálfstraust eftir að þeir byrjuðu að dansa og hvernig dansinn hefði haft áhrif á 

þeirra sjálfsímynd. Viðmælendurnir upplifðu allir þessi áhrif en þó var upplifun 

viðmælanda af því hvernig dansinn hefði haft áhrif á sjálfstraust þeirra oft mjög ólík. 

Margir töluðu þó um hvernig það að læra eitthvað nýtt og ögrandi gæfi þeim aukið 

sjálfstraust þegar þau gætu framkvæmt skrefin og þeim tækist vel til:  

Mér finnst líka bara þú veist, við erum að tala um að fyrst er maður 

feiminn þegar maður er að læra og er byrjandi og þá er það, þú veist, 

erfiðasti tíminn, mest ögrandi. En ef þetta hrífur mann svo mikið að 

maður heldur áfram, þá líka bara, bæði það að svona að finna hvað 

maður er að verða betri og betri þá, þú veist, það gefur manni svo gott 

álit á sjálfum sér, að maður hafi haldið sér og leyft sér að læra þetta og 

verða betri og betri (Viðmælandi 8).  

Viðmælandi 1 tók undir það að ná að læra sporin sé keppikefli og þegar það tekst veki 

það mikla gleði. Markmiðið sé því að ná að framkvæma það sem þau höfðu lært: 

[...] líka maður er búinn að vera á námskeiðum og búinn að læra eitthvað 

og það er svona keppikefli að reyna að ná því sem maður er búinn að 

læra. Þegar maður kemur heim af kvöldunum, bæði mússíkin, 

félagskapurinn, þú veist, að æfa þessi spor sem maður hefur verið að 

reyna að ná tökum á. Ef manni tekst það þokkalega þá fer maður 

rosalega glaður heim. 
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Margir viðmælendur töldu að dansinn hafi einnig haft áhrif á það að þau hafi upplifað 

aukið sjálfstraust í sínu daglega lífi. Sumir töluðu um líkamsvitundina sem hefði 

hjálpað þeim að opna líkamann og bera höfuðið hátt og þannig lært að láta sjálfsöryggið 

skína af sér: 

Æ þú veist, við eigum það svo til að vera hokin, og þú veist vera inn í 

okkur, og þú veist, ég er að vinna við tölvu og þú veist maður verður 

svo... að bara, það bara að dansa, það bara að dansa, að vera góður og 

gleðilegur, að opna sig og opna brjóstkassann og líkamann, vera beinn 

í baki og bera höfuðið hátt, þetta leiðir líka alveg inn í lífið. Þetta hjálpar 

manni líka þegar maður er að fara á fund í vinnunni og maður bara svona 

ókei, ég ætla þú veist ekki að vera hérna ofan í skrifborðinu mínu, heldur 

ætla ég að vera opin og þú veist láta sjálfsöryggið skína af mér. Þú veist, 

þetta finnst mér hafa verið áhrif frá salsadansinum sem hefur hjálpað 

mér alveg líka annars staðar í lífinu, svona ótengt samt (Viðmælandi 8).  

Viðmælandi 6 taldi einnig að dansinn hefði haft áhrif á sjálfstraustið í hans daglega lífi. 

Hann taldi að vellíðanin af dansinum og sjálfstraustið sem fylgir dansinum smitist yfir 

í aðra þætti lífsins:  

Ég hugsa að það sé nú þannig að þegar maður fær þessa vellíðan og 

þetta sjálfstraust og svona, þá bara hlýtur það að smita aðeins út frá sér, 

skilurðu, smita mann í vinnunni eða í samskiptum við aðra, þú veist 

þannig að þetta verður aðeins bjartari manneskja, jákvæðari og 

svoleiðis. Gleðin verður meiri.  

En salsadansinn getur þó ekki einungis haft jákvæð áhrif á sjálfstraustið. Sumir 

viðmælendur töluðu einnig um neikvæð áhrif salsadansins á sjálfstraustið og hvernig 

dansarinn sjálfur verður að vinna með viðhorf sín gagnvart sjálfum sér og sínum dansi 

til að yfirvinna það:  

Svo má kannski segja svo á þessum nótum sko, að kannski einn af svona 

neikvæðum þáttunum, eða áhrifunum, sem dansinn hefur, að maður fer 

svolítið í það að horfa á alla og bera sig saman við þá og svo fer maður 

inn í horn pínulítið og maður heldur einhvern veginn að maður sé ekki 

eins og þessi, en svo þegar maður fattar einhvern veginn, eða reynir að 
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þróa með sér að það hefur hver rétt á sínum dansi, það er bara þannig. 

Þegar maður gerir sér grein fyrir því, að þá svona slakar maður kannski 

örlítið meira á með sjálfan sig og bara nær svona ákveðnu jafnvægi 

(Viðmælandi 12).  

Í tengslum við samanburðinn sem getur haft neikvæð áhrif á sjálfstraustið telja 

viðmælendur að það sé mikilvægt að muna fyrir hvern dansarinn er að dansa. 

Salsadansinn sé þannig góður vettvangur til að læra að einblína á sjálfan sig og þroska 

viðhorf sitt gagnvart sjálfum sér. Ef dansarinn hefur það að leiðarljósi að dansarinn 

stundi dansinn fyrir sjálfan sig hefur það áhrif á sjálfstraust einstaklingsins á öllum 

sviðum lífsins:  

[...] einmitt hvað þetta er ótrúlega þroskandi með svona eigin viðhorf 

gagnvart sjálfum sér [...] þú veist allir þeir sem ég byrjaði með, þeir 

héldu allir áfram á námskeiðum, lærðu miklu meira en ég og ég þurfti 

rosalega að skoða eigin viðhorf, ætla ég að fá minnimáttarkennd af því 

að þau eru búin að læra meira en ég, en ég stoppaði á því ferli, eða í því 

ferli, og ég þarf alltaf að minna mig á þessi viðhorf, hvers vegna ertu að 

gera þetta, þú ert að gera þetta fyrir þig. Þetta er græðandi fyrir þig og 

þitt líf og þannig verður þú betri samfélagsþegn [...]. Það finnst mér líka 

svo yndislegt við salsað er að maður getur stundað þennan dans fyrir 

sjálfan sig. Maður er kannski alltaf að ströggla við viðhorfið og svona, 

ég ætla frekar að njóta þess, ég ætla að hætta þessu hugarfari og ég ætla 

frekar að vera hér. [...] þess vegna eigum við að elska okkur sjálf – hlær 

-. Ég er að meina þetta svo ógeðslega innilega (Viðmælandi 10).  

Dansinn hefur því áhrif á mörg svið í lífi viðmælendanna og heyra má að dansinn er 

orðinn það stór hluti af einstaklingunum að þeir litu flestir á það að dansa salsa sem 

ákveðinn lífstíl. Dansinn var þannig orðinn hluti af sjálfinu og þeirra sjálfsímynd: 

[...] það bara snýst tölvuert mikið orðið um það sem maður er að gera 

og maður hugsar um þetta á daginn líka, bara í vinnu. Ég geri það 

stundum í vinnu ef ég er orðinn hundleiður á því sem ég er að gera, þá 

fer ég að spá í, já bíddu ég þarf nú að fara að spá í að reyna að muna 

eitthvað af þessum sporum sem var búið að kenna mér. [...] Þannig að 
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það er einhvern veginn svona, það verður samofið því sem maður er að 

gera, ef maður er að fara eitthvað þá er einmitt, bíddu við hvar get ég 

fundið salsaklúbb og dansað. Þú veist, þetta er bara einhvern veginn 

snýst svolítið um þetta (Viðmælandi 3).  

Viðmælandi 7 taldi dansinn einnig vera orðinn mjög stóran hluta af lífinu og benti á að 

þegar líf þitt snýst um salsadans að miklu leyti þá sé þetta án efa lífstíll:  

Lífstíll, þegar maður er að reyna að draga vini sína yfir í þetta, þegar 

maður ferðast út af þessu, þegar maður eyðir töluvert mörgum dögum í 

vikunni í þetta, já ég held að þetta sé það. 

Þar af leiðandi sjá viðmælendur ekki fyrir sér að þeir munu leggja dansskóna á hilluna 

í framtíðinni þar sem þetta sé orðið það stór hluti af þeim og mikilvægur þáttur í lífi 

þeirra: 

Sama hvort það væri salsa eða eitthvað annað, þá veit maður ekkert 

hvort maður verði alltaf að vera að dansa, held að muni aldrei hætta að 

dansa, þú veist þegar maður finnur lyfið þá hættir maður ekkert að taka 

inn lyfið, það er þá bara í einhverju öðru formi að þessi tafla myndi 

hætta að virka. Ég segi það sama að maður þyrfti að missa fæturna eða 

eitthvað (Viðmælandi 9). 

 

4.5 SKÖPUN OG TJÁNINGARFORM 

Sköpun og tjáning er eitt af þeim þemum sem viðmælendur lögðu mikla áherslu á. 

Salsadansinn gefur dönsurunum tækifæri til að fá útrás fyrir sköpunarþörfina og frelsi 

til að tjá sig með líkamanum á nýjan máta. Viðmælendur töluðu um að í dansinum 

fengju þeir útrás fyrir sköpunarkraftinn en það sem skipti viðmælendur allra mestu máli 

til þess að löngunin til að skapa væri til staðar var tónlistin. Án skemmtilegrar tónlistar 

skapast engin löngun né þörf til að dansa:  

[...] þú veist að tónlistin skiptir rosalega miklu máli, ég nenni ekki að 

dansa við leiðinleg lög. Þú veist, ég hef til dæmis ekki getað fundið mig 

að fara í Swing eða Rock 'n' Roll því mér finnst tónlistin þar hreinlega 
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leiðinleg og þá langar mig ekkert til að hreyfa mig, þannig að tónlistin 

er alveg gríðarlega mikilvæg í þessu tilfelli fyrir mig. [...] bestu 

dansarnir eru alltaf þegar maður týnir sér í laginu og nær að fara í svona, 

snerta við þetta músikalití inni í sér sko (Viðmælandi 9). 

Viðmælandi 11 talaði einnig um tónlistina í dansinum og benti á mikilvægi 

tónlistarinnar til þess að kveikja neistann og löngunina til að dansa: 

[...] ég myndi segja fyrir mig þá myndi ég segja að það væru þrír aðilar 

í dansinum, það er tónlistin, það er ég og það er herrann. Og hérna það 

er alveg ómögulegt fyrir mig að eiga góðan dans ef að herrann heyrir 

ekki tónlistina sko og að sama skapi ef lagið er lélegt þá bara þú veist, 

þá verður enginn neisti í mér og það verður enginn neisti í dansinum. 

Þegar neistinn er vakinn með tónlistinni, þá kemur sköpunarkrafturinn fram í 

dansaranum. Viðmælendur töluðu um að það væri hægt að læra fullt af sporum en það 

væri ekki dans fyrr en „grúvið“ kæmi fram í þeim sjálfum í dansinum:  

Mér finnst aldrei salsa vera, eða það skiptir ekki máli hvaða dans það 

er, fyrr en maður er kominn með grúvið sko. Maður getur alveg lært 

alveg helling af sporum, en um leið og maður er kominn með þetta, hvað 

á maður að segja, bara í sig, eða sem sagt svona að maður finnur 

tónlistina í sér, þá er þetta loksins skemmtilegt (Viðmælandi 4). 

Viðmælendur bentu á að sjá má þennan sköpunarkraft þegar horft er yfir dansgólfið. 

Hver og einn dansari hefur sinn eigin stíl þar sem sköpunarkraftur hans birtist í hans 

eigin „grúvi“: 

Það er svona, einmitt eitt af því sem mér finnst svo fallegt við salsa er 

það sko að maður fer á salsakvöld, það eru allir að dansa salsa en það er 

enginn að dansa eins, hver og einn með eigin stíl, hver og einn í sínu 

grúvi, eigin mojoi [...]  (Viðmælandi 2).  

En til að þess að geta fengið útrás fyrir sköpunarkraftinn ræddu viðmælendur mikið um 

mikilvægi þess að það myndist tenging milli dansaranna, það er þetta mikilvæga 

augnablik þegar dansparið verður eitt á gólfinu:  
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Það er þetta augnablik þegar maður svona eiginlega gleymir tíma og 

rúmi sko, þá verður parið eitt á gólfinu, það myndast svona tenging, 

þetta eru tengingar sko. Þegar þessi tenging myndast þá er það 

fullkomið sko, það er kannski ekkert heill dans en það er augnablik bara, 

þarf ekki að vera langur kafli sko, en það er held ég bara þetta sé bara 

það sem maður er alltaf að reyna mynda, að mynda þessa fullkomnun 

og ef maður nær að lengja hana, þá er maður að nálgast eitthvað 

markmið (Viðmælandi 12).  

Viðmælendur ræddu því mikið um tengsl sköpunarkraftsins við tónlistina, hvernig þeir 

gefa sig dansinum á vald með því að dansa í sínum stíl og að tengingin við dansfélagann 

og sjálfan sig skipti einnig miklu máli. Viðmælandi 5 lýsti því hvernig allir þessir þættir 

koma saman og mynda eina heild og hvernig góður salsadans verður til: 

Mér finnst þetta vera svona þríþætt þegar það er góður dans, það er að 

þú náir að tengjast, eins og þið eruð öll búin að segja, þeim sem þú ert 

að dansa við, þessi svona tenging þar sem þið náið að lesa hvort annað, 

hann les þig og þú lest hann og þið kannski ögrið hvort öðru í að gera 

eitthvað og bara pura gaman með tengingu við partnerinn. Og svo er 

það að þau bæði tengist músíkinni, að þið séuð að dansa og lifa ykkur 

inn í músíkina og túlka músíkina, það skiptir miklu máli fyrir mig, að 

maður getur kannski verið að dansa og conecta, en það er bara svona 

mono, það er ekki verið að dansa við tónslistina. Og svo er það þriðja, 

þegar maður og partnerinn er í tengingu við sjálfan sig, fattiði hvað ég 

er að meina, þannig að maður er, svona góður dans maður nær að túlka 

það sem maður ætlar að túlka, maður nær að hreyfa og gera þær 

hreyfingar og spor sem maður vill gera, þannig að tengslin hér og við 

líkamann eru svona 100%. Þá er ég ekki að tala um að gera eitthvað 

ógeðslega flott, heldur bara, vitiði ekki hvað ég er að meina? [...] Já setja 

grúvið í það, það grúv sem þú villt. Þetta þrennt sem mér finnst vera, 

góður dans er þetta. Svona virkilega virkilega góður dans, sem skilur 

eitthvað eftir sig.  

Salsadans sem tjáningarform er einnig mjög mikilvægur þáttur í salsanu. Í 

salsadansinum tjáir dansarinn sig og fær tækifæri til að tjá sig á annan máta en annars 
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staðar í samfélaginu. Viðmælendur ræddu um hvernig salsadansinn búi til nýja vídd 

fyrir tjáningu. Dansinn getur meðal annars búið til svæði þar sem dansarinn fær leyfi 

til að tjá sig sem kynveru: 

[...] mér finnst þetta líka koma inn á þessa kynferðislegu hlið í manni. 

Eins og það er stundum sagt að maður eigi í þriggja mínútna 

ástarsambandi á gólfinu, þú veist sem er samt ekki kynlíf og þú veist og 

það er ekki eins og þegar maður var að byrja að dansa að þú veist þora 

að snerta einhvern þó það væri ekkert í gangi þú veist, því þú veist það 

er ekkert í gangi en þetta er samt finnst mér svona outlet fyrir svona 

sensual manneskjuna í mér. [...] Við náum að gera hreyfingar á 

dansgólfinu í salsa sem almennt sem Íslendingar við erum ekkert að 

gera. Notum mjaðmir og axlir og [...] að þarna fékk ég svolítið outlet 

fyrir að tjá mig sem kynveru. Þú veist, fyrir utan að vera í sambandi eða 

í rúminu eða eitthvað skiljið þið. Þannig að mér finnst þetta algerlega 

vera hluti af mér sem kynvera að dansa. [...] Mér finnst þetta skapað nýtt 

eiginlega, svona ný vídd hvað varðar svona sexý eða kynþokka eða 

kynveru [...]. Mér finnst hérna verið komið eitthvað svona plássa þarna 

á milli þar sem maður er einhvern veginn í þessum sköpunarkrafti sem 

tengist líka inn á sem sagt kynveruna í manni, þessa grunn þörf okkar 

en er samt þú veist ekki neitt í gangi. Skiljið þið hvað ég er að meina. 

Mér finnst þetta vera komið svona ný vídd, þar sem að einhvernvegin 

er pláss fyrir þessa hlið á manni, en án þess að það sé raunverulega 

eitthvað sem tengist kynlífi eða rómantík beint skiljið þið (Viðmælandi 

10).  

Viðmælendur bentu því á að í dansinum sé leyfilegt að tjá sig sem kynveru án þess að 

það tengist rómantík eða kynlífi. Tjáningin snýst um einstaklinginn sjálfan og hvaða 

tilfinningu tjáningin og upplifunin gefur dansaranum. Dansarinn fær því tækifæri til að 

leyfa sjálfum sér að upplifa sig kynþokkafullan með því að tjá sig sem kynveru en það 

tengist dansfélaganum ekki á neinn máta: 

[...] að finnast maður kynþokkafullur það er auðvitað bara ótrúlega 

dýrmætt að fá að upplifa það. [...] bara af því að maður er að nota 

mjaðmir og maður er að nota, gera sjálfan sig sensual, þannig að maður 
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fær að upplifa sig. [...] að fá þessa tilfinningu um sig að maður sé 

virkilega, að maður sé sexý eða kynþokkafullur alveg sama hvort að 

herranum finnist það, það skiptir í rauninni ekki máli fyrir mig í 

dansinum (Viðmælandi 9).  

Þetta tjáningarformi sem leyft er í dansinum má því líkja við einhverja kynferðislega 

orku sem leyst er úr læðingi og á sér stað í dansinum, en þó upplifa viðmælendur 

dansinn aldrei sem kynferðislegan, heldur er þetta bara eitt af því sem getur komið fram 

þegar tenging verður milli dansaranna og viðmælendur tala um að danshrifning eigi sér 

stað í dansinum og síðan ekki söguna meir: 

Líka þó svo það sé svona kynferðisleg orka kemur fram, þú veist, maður 

sér hana, maður finnur hana, hjá sjálfum sér eða við þann sem maður er 

að dansa við, að þá er ekkert kynferðislegt við það. [...] Þetta er 

náttúrulega bara því að, þú veist, maður er að dansa tveir aðilar og 

grúvið kemur einhvernvegin og stundum fylgir þetta, sem gerir þá 

einhvern veginn meira fyrir dansinn. [...] þetta er bara þessi danshrifning 

sem þú leysir, kannski bara í einhverjum einum dansi sem að smellur, 

þá getur það komið. Svo er það bara þar og ekkert meira (Viðmælandi 

5). 

 

4.6 SAMANTEKT 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós fjögur þemu. Þau voru félagslegur 

ávinningur, líkamlegur og andlegur ávinningur, sjálfstraust og sjálfsímynd og sköpun 

og tjáningarform. Að auki var bakgrunnur viðmælenda skoðaður og af hverju þeir 

byrjuðu að dansa salsa. Í félagslegum ávinningi kom í ljós að félagsskapurinn í 

salsadansinum skiptir dansararana miklu máli og þeir líta á dansinn sem ákveðið 

líkamlegt tungumál, sem hægt væri að nota í samskiptum við annað fólk. Í líkamlegum 

og andlegum ávinningi mátti sjá að dansinn hafði jákvæð áhrif á huglægt ástand 

dansarana, veitti þeim mikla gleði en auk þess litu viðmælendur á dansinn sem 

líkamsrækt. Í tengslum við sjálfstraust og sjálfsímynd kom í ljós að dansinn hafði 

jákvæð áhrif á sjálfstraust dansaranna, bæði í tengslum við dansinn og á öðrum sviðum 

lífsins. Dansarnir töldu einnig að dansinn væri orðinn hluta af sjálfinu og það að vera 
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salsadansari var orðinn hluti af þeirra lífstíl. Í tengslum við sköpun og tjáningarform 

má sjá að viðmælendurnir töldu salsadansinn búa til möguleika til að fá útrás fyrir 

sköpunarkraftinn, en að auki býr dansinn til nýja vídd til að tjá sig sem kynveru. 
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5. ÁLYKTANIR UM SALSASAMFÉLAGIÐ Á 

ÍSLANDI 

Í þessari rannsókn hefur megin tilgangur verkefnisins verið að komast að því af hverju 

fólk dansar salsa og hvaða ávinning það hefur af því að dansa salsa. Hér á eftir verða 

niðurstöðurnar dregnar saman og ræddar í tengslum við fræðilegt efni sem liggur til 

grundvallar í þessari rannsókn og rannsóknarspurningum svarað.  

5.1 FÉLAGSLEGUR ÁVINNINGUR 

Félagslegur ávinningur var einn af þeim þáttum sem viðmælendur lögðu allir mikla 

áherslu á. Það var í samræmi við þær niðurstöður sem Hanna (1987), Murcia o.fl. 

(2010), Kreutz (2008), Wieschiolek (2003) og Hviid-Holm (2013) fengu úr sínum 

rannsóknum sem sýndu að félagskapurinn var stór þáttur í heildarupplifuninni af því að 

stunda dans. Það kom þó rannsakanda nokkuð á óvart hversu mikla áherslu 

viðmælendur lögðu á félagslega þáttinn, þar sem það benti til þess að félagsskapurinn 

skipti nánast jafn miklu máli og sjálfur dansinn. Þessi áhersla á félagslega þáttinn er 

einmitt einn af þeim þáttum sem Stebbins (2001) fjallaði um í umræðunni um fólk sem 

stundar tómstundir af alvöru. Það er að félagskapurinn verður það mikilvægur að hann 

getur jafnvel orðið mikilvægari en dansinn sjálfur. Allir viðmælendurnir voru nokkuð 

virkir í salsasamfélaginu og höfðu verið að dansa reglulega síðastliðin 3-14 ár. Dansinn 

einn og sér virðist ekki nógu mikilvægur til að viðhalda áhuganum á að vera þátttakandi 

í salsadansinum. Því verður að áætla að félagskapurinn og möguleikinn á að vera í 

samskiptum við annað fólk sé sá þáttur sem geri það að verkum að fólk haldist í 

salsadansinum í þetta mörg ár. Til þess að félagskapurinn sé heillandi er því mikilvægt 

að dansararnir upplifi sig velkomna. Salsasamfélagið á Íslandi virðist leggja áherslu á 

að gefa öllum tækifæri til að dansa þannig að sem flestum líði vel þegar þeir koma á 

salsadanskvöldin. Það var auðséð þegar viðmælendurnir í rýnihópnum supu hveljur 

þegar einn viðmælandinn sagði frá því að einn meðlimur í salsasamfélaginu á Íslandi 

hafði ekki fengið neinn dans þegar hann bauð upp í dans á erlendri grund. Hviid-Holm 

(2013) benti á að dansarar í Danmörku sem fengu neitun þegar þeir buðu upp í dans 

upplifðu mikla höfnun og upplifðu sig útilokaða. Viðmælendur í rannsókninni á Íslandi 

bentu á að yfirleitt svöruðu þeir játandi væri þeim boðið upp og alveg sérstaka ástæðu 

þyrfti til þess að svara boðinu neitandi. Það virðist því vera litið á það mjög neikvæðum 

augum og ekki vera talinn hluti af dansmenningu salsasamfélagsins á Íslandi. Á 
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salsadanskvöldunum eru því ákveðnar óskrifaðar reglur um félagsleg samskipti sem 

dansararnir hafa lært að fylgja og hefur orðið hluti af habitus dansaranna sem stunda 

salsadans á Íslandi (Davíð Kristinsson, 2007).  

Þessar óskráðu reglur og gildi sem einkenna salsasamfélagið og mynda 

salsadansmenninguna á Íslandi má einnig sjá í því að þar kemur saman hópur af fólki 

þar sem lítið er um áfengisneyslu. Það er í lagi að fara á barinn og fá sér drykk en það 

er samþykkt hegðun að fara að dansa og skemmta sér án þess að þurfa að fá sér áfengan 

drykk. Það getur komið mörgum á óvart þar sem salsadanskvöldin fara yfirleitt fram á 

börum þar sem selt er áfengi og það er kannski ekki svo venjulegt á Íslandi að fara út 

að dansa og skemmta sér án þess að hafa áfengi við höndina. En viðmælendur kunnu 

vel að meta þessa áfengislausu skemmtun, þar sem viðmælendur gátu skemmt sér án 

þess að eiga á hættu að bjór yrði hellt yfir þá. Það er í samræmi við niðurstöður sem 

Hviid-Holm (2013) komst að þegar hún rannsakaði salsasamfélagið í Danmörku að 

dansararnir kunna að meta að geta farið út að skemmta sér og kynnst nýju fólki án þess 

að blanda áfengi saman við skemmtunina.  

Það vakti athygli rannsakanda að flestir viðmælendur litu á dansinn sem mikilvægt 

samskiptatæki og töldu dansinn vera tungumál líkamans. Líkt og Bannerman (2014) 

benti á er dans settur saman úr ótal danshreyfingum, sem hægt er að líkja við orðaforða 

og þegar orðunum er raðað saman þá myndast setning sem er skiljanleg þeim sem tala 

tungumál dansins. Viðmælendur bentu á hvernig hægt væri að hafa samskipti við 

bláókunnugt fólk og fólk út um allan heim svo lengi sem þeir kynnu danskerfið í 

salsadansinum. Þannig gætu dansararnir talað saman í gegnum líkamann og kynnst 

hvort öðru á annan hátt. Hanna (1987) sagði að í dansinum gæti falist tjáskiptahegðun, 

þar sem maðurinn gæti oft tjáð tilfinningar og skoðanir betur en með tungumálinu 

sjálfu. Viðmælendur virtust vera á einu máli um að í dansinum fælist tjáskiptahegðun 

og bentu á að oft væri auðveldara að kynnast persónuleika fólks í gegnum dansinn en í 

venjulegum samskiptum. Viðmælendur töldu líka að þar sem dansinn væri í fókus og 

fólk kynntist í gegnum dansinn væri möguleiki að komast í kynni við fólk, sem það 

myndi kannski annars aldrei eiga í samskiptum við. Viðmælendur töluðu um hvernig 

dansinn gæti auðveldað samskipti milli fólks, þar sem fólk þyrfti ekki að tala við fólk 

frekar en það vildi, en gæti samt sem áður verið í samskiptum við annað fólk. Þar af 

leiðandi getur dansinn verið vettvangur til þess að tengjast öðru fólki, en sumt fólk getur 

átt í erfiðleikum með það í daglegu lífi sínu. Dansinn gefur þeim sem eiga erfitt með að 
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fóta sig í lífinu tækifæri til að vera viðurkenndir á félagslegum grunni innan 

salsasamfélagins, því aðal áherslurnar eru ekki á félagsfærni. Það samræmist vel 

kenningum Hanna (1988) um að í dansinum geti einstaklingurinn brotist út úr því fasta 

formi sem einstaklingurinn býr við. Dansarinn getur þannig tjáð sig í gegnum dansinn 

og sýnt fram á hvað hann hefur upp á að bjóða. Það er einnig í samræmi við niðurstöður 

Hviid-Holm (2013) um að salsadansinn bjóði einstaklingunum upp á að vera til staðar 

án þess að þurfa að tala við fólk. Þannig getur salsadansinn boðið upp á svæði þar sem 

félagslegir hæfileikar skipta ekki megin máli. Viðmælendur áttu við að dansinn væri í 

brennidepli umfram allt en möguleikinn til að upplifa tengingu við annað fólk með því 

að dansa skipti þau mjög miklu máli.  

Félagslegur ávinningur er þarf af leiðandi mjög stór þáttur þegar verið er að dansa 

salsa. Það kom rannsakanda ekki á óvart að félagslegi þátturinn væri hluti af 

heildarupplifuninni við að dansa salsa, en það kom honum á óvart hversu mikla áherslu 

viðmælendur lögðu á þennan þátt í tengslum við dansinn. Félagskapurinn var í raun 

mun stærri þáttur af dansinum heldur en rannsakandi gerði sér grein fyrir, þar sem það 

tengdist því ekki bara að eignast vini og verða partur af félagskap, heldur tengdist það 

líka grunnhvötum mannsins að vera í tengslum við annað fólk líkt og Baumeister og 

Leary (1995) bentu á. 

5.2 LÍKAMLEGUR OG ANDLEGUR ÁVINNINGUR 

Niðurstöðurnar sem komu fram varðandi líkamlega og andlega ávinninga komu 

rannsakanda ekki á óvart. Að dansa til að gleyma er nokkuð sem margir dansarar hafa 

oft talað um sín á milli. Niðurstöðurnar endurspegluðu að miklu leyti það fræðilega efni 

sem rannsakandi hefur lesið, sem og persónulega upplifun rannsakanda. Allir 

viðmælendur töluðu um líkamlegan og andlegan ávinning salsadansins. 

Viðmælendurnir lögðu mikla áherslu á andlegan ávinning sem fylgir því að dansa salsa, 

þar sem þeir töluðu um þá djúpstæðu gleði sem fylgir dansinum og einnig hvernig 

dansinn hjálpar þeim að vera í núinu og gleyma amstri dagsins. Dansinn væri auk þess 

skemmtileg hreyfing, þar sem dansararnir tækju varla eftir því að dansinn væri 

líkamsrækt. Einn viðmælandinn nefndi að hann teldi að tónlistin og hressa hreyfingin 

væri mjög upplífgandi fyrir hann og virkaði á hann sem ákveðið geðlyf. Það má sjá að 

viðmælendur litu á dansinn sem tæki til láta sér líða vel. Hanna (1987) sagði að hægt 

væri að líta á dans sem lífeðlisfræðilegan þátt, þar sem dansinn gæti haft tilfinningaleg 
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og vitsmunaleg áhrif á dansarana. Hanna (1995) sagði einnig að í dansi kæmu saman 

líkami, tilfinningar og hugur og dansinn gæti haft áhrif á andlegt og líkamlegt ástand 

dansarans. Líkamlegi og andlegi þátturinn í dansinum væri því á ákveðinn hátt 

samofinn hvor öðrum. Hanna (1995) sagði að líkamleg áreynsla yki blóðfæðið til 

heilans og vöðvanna, sem hefði síðan áhrif á spennu í vöðvum og tilfinningalegt ástand 

einstaklingsins. Dansinn gæti þannig veitt honum mikla vellíðan, gleði og veitt honum 

útrás í gegnum dansinn. Viðmælendurnir bentu einmitt á þessa þætti þegar þeir töluðu 

um líkamlegan og andlegan ávinning af því að dansa, þar sem það að gleyma amstri 

dagsins og vera í núinu í dansinum eru taldir mikilvægir þættir þess að dansa. Það er í 

samræmi við niðurstöður sem Kreutz (2008), Murcia o.fl., (2010) Wieschiolek (2003), 

og Hviid-Holm (2013) komust að í sínum rannsóknum um að dansinn væri tæki til að 

flýja veruleikann, hefði jákvæð áhrif á skapið og væri leið til að losa sig við streitu sem 

fylgir amstri dagsins. Sumir viðmælendur töldu einnig að dansinn hefði áhrif á drifkraft 

þeirra á öðrum sviðum í lífinu, þar sem dansinn gæfi þeim andlegan kraft. Blacking 

(1985) benti á hvernig flutningur á dansi getur komið samræmi á líf dansaranna, sem í 

framhaldi af því hefur áhrif á drifkraft, skuldbindingar og ákvarðanatöku á öðrum 

sviðum lífsins. Salsadansinn má segja að sé ákveðið tæki til að gleyma öllu og ná að 

núllstilla sig til þess að takast á við verkefnin, sem eru handan við hornið auk þess sem 

dansinn er gleðigjafi. 

Viðmælendurnir ræddu einnig um dansinn sem líkamsrækt, en á þann hátt að 

líkamsræktin væri bara viðbótar þáttur sem fylgir því að dansa salsa. Þrátt fyrir að 

dansinum fylgi miklar hreyfingar þá er það ekki sá þáttur sem er aðal ástæðan fyrir því 

að þau dansa. Líkamsræktin er fremur viðbót við dansinn og var meira rætt um dansinn 

sem skemmtilega hreyfingu þar sem viðmælendur jafnvel áttuðu sig ekki á því að 

dansinn væri líkamsrækt fyrr en eftir langan tíma. En líkt og viðmælendur Hviid-Holm 

(2013) töldu þátttakendur rannsóknarinnar að salsadansinn hefði haft áhrif á almennt 

heilsuhreysti þeirra.  

5.3 SJÁLFSTRAUST OG SJÁLFSÍMYNDIR 

Það sem kom rannsakanda mest á óvart í rannsókninni voru niðurstöðurnar um 

sjálfstraust viðmælendanna. Það að dansararnir fylltust sjálfsöryggi vegna salsadansins 

kom ekki á óvart, heldur hvaða þættir í dansinum hafa áhrif á sjálfstraustið. Það er 

áhugavert að sjá hvernig viðmælendur upplifðu aukið sjálfstraust með því að 
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framkvæma það sem þeir höfðu lært í kennslustundunum á dansgólfinu á 

salsadanskvöldunum. Viðmælendur töluð um hversu ögrandi tíminn hafi verið þegar 

allt var nýtt en þegar þeir náðu að framkvæma sporin og dansinn fengu þeir aukna trúa 

á sjálfa sig og þannig aukið sjálfstraust. Þessar niðurstöður um aukið sjálfstraust 

endurspegla niðurstöður Hviid-Holm (2013), Murcia o.fl. (2010) og Wieschiolek 

(2003) um að dansinn hefði haft góð áhrif á sjálfstraustið. Líkt og Bénabou og Tirole 

(2002) benda á hefur gott sjálfstraust áhrif á hvatann til að fylgja eftir erfiðum 

verkefnum. Þetta samræmist vel því sem viðmælendur sögðu um salsadansinn og 

einnig hugtaki Bandura (1977) um sjálfsgetu. Trúin á sjálfsgetu er mjög mikilvæg fyrir 

hvata einstaklingsins til að taka þátt í tómstundinni (Bandura 1977; Rabinowitz o.fl. 

1992). Þegar salsdansararnir á Íslandi sjá að þeir geta dansað og þeim tekst að 

framkvæma það sem þeir ætluðu sér þá ýtir það undir hvatann til að halda áfram og 

gefur þeim aukið sjálfstraust. Wieschiolek (2003) benti á hvernig viðmælendur hennar 

töldu að aukið sjálfstraust í dansinum hefði haft áhrif á önnur svið lífsins. 

Viðmælendurnir í rannsókninni sögðu einnig að aukið sjálfstraust hefði haft áhrif á 

daglegt líf þeirra. Þeir ræddu meðal annars um hvernig dansinn hefði kennt þeim að 

hafa trú á sjálfum sér, sem skilaði sér í þeirra daglega lífi, en jafnframt að dansinn hefði 

hjálpað þeim að þroska viðhorf sín. Viðmælendur nefndu einnig neikvæð áhrif 

salsadansins á sjálfstraustið, sem kæmi aðallega fram þegar þeir bera sig saman við aðra 

dansara. Það væri oft erfitt fyrir þá að yfirstíga þennan þátt, þar sem þeir væru sífellt að 

bera sig saman við aðra dansara, sem þeir töldu vera betri dansarar en þeir sjálfir. 

Viðmælendur nefndu hinsvegar að um að um leið og þeir gerðu sér grein fyrir að þeir 

væru að dansa fyrir sjálfa sig gætu þeir einbeitt sér að eigin dansi. Það hefði áhrif á 

sjálfsálit þeirra og trúna á eigin getu. Rannsakandi telur að viðhorf viðmælendanna 

varðandi sjálfstraustið og samanburð endurspegli að vissu leyti menninguna sem 

Íslendingar búa í. Líkt og Bourdieu hélt fram er einstaklingurinn mótaður af því 

samfélagi sem hann býr í. Habitus salsadansarans á Íslandi hefur áhrif á skynjun hans, 

hugsun, hegðun og mat á hlutum í samfélaginu (Davíð Kristinsson, 2007). Rannsakandi 

telur að dansararnir á Íslandi séu menningarlega mótaðir af samfélaginu, sem þeir búa 

í og að viðhorf dansaranna endurspegli menningarleg viðmið samfélagsins. Viðhorf 

viðmælendanna á Íslandi um að þeir öðlist aukið sjálfstraust þegar þeir ná að 

framkvæma skrefin og dansinn, og samburðurinn hefur mikil áhrif á þá, sem bendir til 

þess að menningin á Íslandi sé, líkt og í Þýskalandi, mjög frammistöðu drifin. Það er 
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að segja að mikil áhersla sé lögð á velgengi, afrek og skynsemi líkt og Vagt-Keßler 

(2007) benti á að væri einkennandi í Köln í Þýskalandi. Vagt-Keßler fjallaði um að í 

salsasamfélaginu í Köln væri mikil áhersla lögð á að ná sem bestum árangri og verða 

tæknilega bestur. Rannsakandi telur að viðmælendurnir á Íslandi hafi í raun yfirfært 

samfélaglegar hugmyndir um vinnusemi og afrek yfir á salsadansinn og aðlagað 

dansinn að eigin félagsmótun. Innan salsadansmenningarinnar eru hinsvegar ákveðin 

viðmið og sjónarmið sem stangast á við þessar afreksáherslur. Gildi og viðmið 

salsasamfélagsins felast einnig í að skapa, njóta og ná tengslum við dansfélagann, sem 

eru ekki þær áherslur sem samfélagið á Íslandi leggur mest upp úr. Bourdieu taldi að 

habitus þeirra sem koma nýir inn á ákveðið svið geti oft verið í ósamræmi við gildi 

sviðsins (Davíð Kristinsson, 2007). Rannsakandi telur að salsadansararnir þurfi, sem 

áhuga dansarar, að aðlagast þessum ólíku viðmiðum. Dansararnir þurfa að læra að 

takmarkið með dansinum þarf ekki að vera að ná eins langt og mögulegt er þó þeir geti 

það hafi þeir áhuga á því, en það er ekki markmið salsadansins. Þess vegna getur það 

tekið smá tíma fyrir dansara á Íslandi að læra að gleyma hinum sem eru að dansa, læra 

að einblína á sjálfa sig og bara að njóta þess að dansa. Rannsakandi telur að líkt og í 

salsasamfélaginu í Köln hafi salsadansarar á Íslandi að vissu leyti aðlagað hegðunarleg 

viðmið sem fylgja íslensku samfélagi að salsadansinum með því að læra eins mikið og 

þeir geta og gera alltaf sitt besta. En rannsakandi telur einnig að dansararnir hafi náð að 

aðlagast gildum og viðmiðum, sem fylgja salsasamfélaginu, um að dansa til að hafa 

gaman af og gleyma samanburðinum við aðra dansara. Rannsakandinn álítur því að 

salsadansinn sé mjög gott tæki til að kenna einstaklingum að hafa trú á sjálfum sér og 

læra að elska sjálfan sig.  

Þar sem salsadansinn virðist hafa mikil áhrif á líf flestra viðmælenda og mótað þá 

á vissan hátt verður ekki annað séð en dansinn sé að mörgu leyti lífstíll. Flestir 

viðmælendurnir höfðu allir dansað salsa í nokkur ár og enginn þeirra gat hugsað sér að 

hætta að dansa. Þeir töldu allir að dansinn væri hluti af því hver þau væru og dansinn 

væri þannig hluti af sjálfinu. Gott sjálfstraust gefur einstaklingum jákvæða mynd af 

sjálfum sér, og líkt og Baumeister o.fl. (2003) benda á telja flestir einstaklingar að góð 

sjálfsímynd sé mikilvæg fyrir einstaklinginn og jákvæð eða neikvæð áhrif á 

sjálfsímyndina séu oft tengd hæðum og lægðum í lífi fólks. Það er í samræmi við það 

sem Stebbins (2001) talar um þegar hann segir að þeir sem stunda tómstundir af alvöru 

upplifi oft mikinn persónulegan ávinning af tómstundariðkuninni og tómstundin móti 
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oft sjálfsímyndir einstaklinga. Salsadansinn verður hluti af því hver hann er sem 

einstaklingur og hann lifir lífinu sem salsadansari.  

5.4 SKÖPUN OG TJÁNINGARFORM  

Viðmælendur sögðu að sköpun og tjáningarform væri stór þáttur í salsadansi. Tónlistin 

væri einnig mjög mikilvægur þáttur salsadansins, enda er salsatónlistin í raun 

undirstaðan fyrir dansinn. Viðmælendurnir tjáðu að án skemmtilegrar tónlistar 

skapaðist ekki löngunin til að dansa. Mikilvægi tónlistarinnar kom rannsakanda ekki á 

óvart, en hvað felst í skemmtilegri tónlist er alltaf persónubundið og tengist 

tónlistarsmekk einstaklinganna. Tónlistin er það mikilvægur þáttur í sköpunarferlinu að 

án skemmtilegrar tónlistar væri ekki hægt að dansa góðan dans. Þessi tenging milli 

dansaranna og tónlistarinnar þarf að vera til staðar til að kveikja neistann í dansinum. 

Þessar niðurstöður um mikilvægi tónlistarinnar endurspegla niðurstöður Hviid-Holm 

(2013) um að líkaminn sé í raun í samvinnu við tónlistina til að skapa dansinn og það 

gefi dönsurunum ánægjulega reynslu af dansinum þegar líkaminn túlkar tónlistina. 

Viðmælendum var tíðrætt um „grúvið“, sem nauðsynlegan þátt dansins og áttu við 

að þegar grúvið kæmi fram í sjálfum þér í dansinum, þá væri dansinn miklu 

skemmtilegri. Dansarinn er þá virkilega búinn að ná tengslum við tónlistina og getur 

túlkað allt sem hann ætlar sér að túlka. Rannsakanda fannst það mjög áhugavert hvað 

viðmælendur töluðu mikið um að tengja sköpunarkraftinn við dansinn og að dansinn 

væri ekki almennilegur fyrr en dansarinn gæti tjáð sig almennilega í dansinum. Það 

fellur vel að þeim kenningum sem fjalla um að fá útrás fyrir sköpunarkraftinn og 

sjálfstjáningin sé mjög gefandi fyrir einstaklinginn og mikill gleðigjafi (Fischer, 2004). 

Í þessu „grúvi“ myndast einhvers konar persónulegur stíll, þar sem dansarar geta sýnt 

sig og látið í ljós sína innri sjálfstjáningu. Það er í samræmi við niðurstöður Hamilton 

og Hewer (2009) um að tjáningarformið skipti dansaranna máli og það að skapa eigin 

stíl sé í raun eitt af markmiðum salsadansara í dansinum. Viðmælendur í rannsókninni 

á Íslandi ræddu einnig um mikilvægi þess að ná tengingu við dansfélagann og ná að 

upplifa það augnablik þegar þau verði eitt í dansinum, þar sem allt gengur upp og ná að 

lifa sig algerlega inn í dansinn. Sköpunarkrafturinn getur þannig orðið samvinna 

tveggja einstaklinga líkt og Sawyer (2003) talaði um, en það þýðir að framleiðsla á 

sköpun getur myndast milli einstaklinga í hópum, þar sem óáþreifanleg tenging verður 

til milli þátttakenda. Niðurstöðurnar eru einnig í samræmi við niðurstöður Wieschiolek 
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(2003) og Hamilton og Hewer (2009) þar sem salsadansararnir sögðu að þegar þessi 

tenging myndaðist skapaðist samhljómur og samsvörun á milli dansparsins og allt í 

dansinum gengi upp. Þetta augnablik væri töfrum líkast og gæfi þeim mjög mikla gleði 

og ánægju. 

Viðmælendur ræddu einnig að hvaða leyti salsadansinn væri kynferðislegur og 

hvernig líkamstjáning væri leyfð í dansinum. Viðmælendur töluðu um ákveðna 

kynferðislega orku, sem myndast milli einstaklinganna, sem væri blanda af tjáningu á 

kynferði og þessari töfrandi tengingu milli dansfélagana og hún virkaði eins og eins 

konar danshrifning, sem væri bara til staðar á meðan á  dansinum stæði. Dansinn væri 

samt ekki kynferðislegur heldur væri leyfilegt að tjá kynferði sitt á ögrandi máta án þess 

að það væri boð um eitthvað kynferðislegt. Líkt og Hanna (1995) benti á geta oft 

myndast ákveðin svæði fyrir ímyndaðan heim, þar sem einstaklingurinn getur tjáð sig 

og notið sín á annan hátt en í hans daglega lífi. Viðmælendur í rannsókninni á 

salsasamfélaginu á Íslandi kunnu sérstaklega að meta að þetta svæði, sem skapast í 

salsadansinum, þar sem það gaf þeim tækifæri til að tjá sig sem kynveru á annan hátt 

en þau höfðu áður upplifað. Það er í samræmi við niðurstöður Borland (2009) og 

Wieschiolek (2003) um að salsasamfélagið búi til svæði þar sem frjálslegri tjáning er 

leyfileg varðandi kynferði heldur en dansararnir myndu leyfa sér á öðrum sviðum 

lífsins. Dansinn sé því ekki vettvangur fyrir ástaratlot eða kynferðislegar athafnir, þrátt 

fyrir að fyrir ókunnug augu gæti það litið þannig út. Þannig hefur salsasamfélagið byggt 

upp dansmenningu sína, sem myndar sameiginlega merkingu fyrir einstaklinga innan 

menningarinnar (Geertz, 1973; Davíð Kristinsson, 2007).  

Líkt og Bourdieu sagði þá er samfélaginu skipt niður í samfélagsleg rými, þar sem 

eigin reglur, gildi og viðmið eiga við og habitus þeirra sem koma inn á nýtt svið tekur 

breytingum (Davíð Kristinsson, 2007). Það á einmitt við um viðmælendurna í 

rannsókninni, en þau töldu að óskráðar reglur salsadansins gæfu tækifæri á nýrri vídd í 

líkamlegri tjáningu, þar sem þau gætu fengið útrás fyrir sköpunarkraftinn, án þess að 

tjáningin tengdist kynlífi eða rómantík á nokkurn hátt. Þessi nýja vídd á tjáningu væri 

öðruvísi en á öðrum sviðum lífsins, en samþykkt meðal þeirra sem stunda salsadans. 

Þetta líkamlega tjáningarform í dansinum gaf þeim líka tækifæri til að upplifa sig 

kynþokkafulla og gaf þeim frelsi til að vera með líkamlega tjáningu, sem hægt væri að 

túlka sem kynæsandi. Rannsakandi tók eftir því að það var ákveðinn munur í 

umræðunum um kynþokka og kynferðislega tjáningu eftir því um hvort kynið var að 
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ræða. Karlarnir ræddu meira um kynþokka og kynferðislega tjáningu í tengslum við 

tengingu við dansfélagann og konurnar ræddu meira um hvaða hreyfingar það væru 

sem yllu því að þeim fyndust þær vera kynþokkafullar, hreyfingar eins og mjaðma- og 

axlahreyfingar. Rannsakandi telur því að dansararnir séu þannig á vissan hátt að sýna 

ákveðinn karla- og kvenmannsstíl í dansinum, þar sem tjáningarform karlanna og 

kvennanna hefur mótast á ólíkan hátt. Ákveðinn sýn á kvenleika og karlmennsku birtist 

í hugmyndinni um kynþokka og hvernig á að vera kynæsandi.  

Það endurspeglar rannsóknir Desmond (1997) og Pietrobruno (2006) um að kynin 

læri að túlka hinar stöðluðu staðalímyndir kynjanna í salsadansi þar sem kvenleikinn er 

ýktur með því að leika „heitu latínuna“ með mjaðmahreyfingum eða að gæla við hárið 

á sér og að kynþokki karlmannsins endurspeglist í kröftugum hreyfingum. Líkt og 

Bosse (2008) benti á þá hefur dansarinn frelsi til að tjá sig í gegnum líkamann og skapa 

sinn eigin stíl, en menningarleg táknróf hafa áhrif á hreyfingarmynstur einstaklinganna. 

Það er ákveðið sameiginleg yfirbragð yfir dansinum sem endurspegla sameiginlegan 

habitus (Bourdieu, 1977; Bosse, 2008). Út frá umræðunni um kynþokka og kynveruna 

telur rannsakandi að það sem viðmælendur telja vera part af kynþokka og kynveru sé 

menningarlega mótað og hefur skapað þeirra hreyfimynstur. Það er í samræmi við 

kenningar Desmond (1997) um að dansararnir læri líkamleg danskerfi og að kynin læri 

að tjá kynferði sitt á ólíkan máta í dansinum. En þrátt fyrir að kvenleikinn og 

karlmennskan í dansinum endurspegli á vissan hátt ákveðnar staðalímyndir um hvað 

það er að vera karl og kona þá telur rannsakandi það ekki vera neikvæðan þátt, því í 

orðræðunni um að upplifa sig kynþokkafullan felst jákvæð upplifun og valdefling 

einstaklingsins. Það er í samræmi við rannsókn Pietrobruno (2006) í Montreal sem taldi 

að þrátt fyrir að staðalímyndirnar væru mjög augljósar í salsadansinum, þar sem 

karlmennskan og kvenleikinn væri áberandi, upplifðu konurnar sig sterkar þar sem þær 

nutu þess að dansherrarnir gæfu þeim gaum og að þær nytu aðdáunar hins kynsins. 

Þannig gerði salsadansinn mörgum konum kleift að upplifa sig sem vel metnar og 

eftirsóknaverðar þegar þær dansa salsa.  

5.5 SAMANTEKT 

Það eru margvíslegar ástæður fyrir því af hverju fólk dansar salsa og hvaða ávinning 

dansararnir hafa af því að dansa salsa. Hér er samantekt yfir það sem kemur fram í 

ályktunum um salsasamfélagið á Íslandi.  
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Félagslegur ávinningur 

 Félagsskapurinn í salsasamfélaginu er mikilvægur þáttur af 

heildarupplifuninni af því að stunda dans. 

 Félagskapurinn í salsadansinum er tækifæri til að vera í samskiptum við 

annað fólk og félagskapurinn skiptir nánast jafn miklu máli og sjálfur 

dansinn. 

 Óskráðar reglur salsasamfélagsins á Íslandi um félagsleg samskipti skapar 

jákvæða upplifun fyrir dansarana og býr til félagskap þar sem fólk er boðið 

velkomið. 

 Félagskapurinn sem tilheyrir salsasamfélaginu hentar vel fólki sem vill 

dansa án þess að mikið áfengi sé við höndina. 

 Salsadansinn er líka samskiptatæki þar sem mögulegt er að dansa við 

ókunnugt fólk svo lengi sem þeir kunna danskerfið. Þannig geta dansararnir 

talað saman með tungumáli líkamans.  

 Salsadansinn getur auðveldað samskipti við annað fólk, sérstaklega ef fólk 

á erfitt með það í sínu daglega lífi. Dansinn getur gefið fólki tækifæri á að 

vera viðurkenndur á félagslegum grunni þar sem samskiptin byggjast ekki á 

félagsfærni einstaklingsins.  

 Félagskapurinn innan salsasamfélagsins er mjög mikilvægur þáttur í því að 

dansa salsa. Það tengist því að eignast vini, vera hluti af félagsskap og að 

vera í tengslum við annað fólk.  

 

Líkamlegur og andlegur ávinningur 

 Mikill líkamlegur og andlegur ávinningur fylgir dansinum. 

 Salsadansinn hefur tilfinningaleg og vitsmunaleg áhrif á dansarana. Dansinn 

veitir dönsurunum djúpstæða gleði, gefur þeim tækifæri til að vera í núinu 

og hjálpar dönsurunum að gleyma amstri dagsins. 

 Í dansi koma saman líkami, tilfinningar og hugur. Þessir þættir hafa áhrif á 

andlega og líkamlega líðan og dansararnir dansa til þess að láta sér líða vel.    

 Salsadansinn getur gefið dönsurunum andlegan kraft og hefur jákvæð áhrif 

á drifkraft einstaklinganna á öðrum sviðum lífsins. 
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 Salsadansinn er ákveðið tæki til að gleyma öllum vandamálum í daglega 

lífinu og gefur dönsurunum tækifæri á að núllstilla sig til að takast á við 

verkefni sem liggja handan hornsins.  

 Líkamsræktin er jákvæður fylgifiskur salsadansins en ekki aðal ástæða þess 

að dansa. Dansinn er skemmtileg hreyfing og er þáttur í almennu 

heilsuhreysti dansaranna.  

 

Sjálfstraust og sjálfsímyndir 

 Salsadansinn hefur jákvæð áhrif á sjálfstraust dansarana. Það að ná að 

framkvæma skrefin og sporin í dansinum gefur dönsurunum aukið 

sjálfstraust. 

 Aukið sjálfstraust í dansinum hefur áhrif á önnur svið lífsins. Það kennir 

þeim að hafa trú á sjálfum sér og þroskar viðhorf þeirra.  

 Dansararnir eiga stundum erfitt með að bera sig ekki saman við aðra 

salsadansara og þá getur dansinn haft neikvæð áhrif á sjálfstraust 

dansaranna. En þegar dansararnir komast yfir samanburðinn og læra að 

einblína á sjálfan sig hefur það jákvæð áhrif á sjálfstraustið.  

 Dansararnir á Íslandi eru menningarlega mótaðir af íslensku 

afrekssamfélagi. Dansararnir hafa yfirfært samfélagslega hugmyndafræði 

um mikilvægi vinnusemi og afreks yfir á salsadansinn og aðlagað dansinn 

að eigin félagsmótun. Dansararnir þurfa að læra að einblína á sjálfa sig til 

að yfirstíga þessar afreksáherslur. Salsadans er gott tæki til að kenna 

einstaklingum að hafa trú á sjálfum sér og kenna þeim að elska sjálfan sig.  

 Salsadansinn getur mótað sjálfsímynd dansarans, þar sem salsadansinn 

verður hluti af einstaklingnum. Þegar salsadansarinn hefur mikinn 

persónulegan ávinning af því að dansa, mótar það einstaklinginn og dansinn 

verður honum svo mikilvægur að salsadansinn verður að ákveðnum lífstíl.  

 

Sköpun og tjáningarform 

 Tónlistin er samofin dansinum og mjög mikilvægur þáttur í að dansa salsa. 

Án skemmtilegrar tónlistar myndast engin löngun né þörf til þess að dansa 

salsa.  
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 „Grúvið“ er mikilvægur þáttur af dansinum þar sem dansarinn er búinn að 

ná tengslum við tónlistina og fær útrás fyrir sköpunarkraftinn. Sköpun og 

sjálfstjáning eru mikilvæg fyrir dansarana og mikill gleðigjafi.  

 Tengingin við dansfélagann er mjög mikilvægur partur af því að dansa salsa. 

Dansinn verður þá samvinna tveggja einstaklinga, sem sameinast í 

sköpuninni og þegar samhljómur milli dansaranna á sér stað er augnablikið 

töfrum líkast.  

 Í dansinum er leyfilegt að tjá kynferði sitt á ögrandi máta án þess að það sé 

boð um kynferðisleg samskipti. Í salsadansinum hefur skapast ný vídd í 

tjáningu, þar sem leyfilegt er að tjá sig á annan hátt en á öðrum sviðum 

lífsins. Salsasamfélagið hefur skapað ákveðna dansmenningu þar sem þessi 

gildi og viðmið eru samþykkt af dönsurunum innan salsasamfélagsins.  

 Ólík umræða kynjanna um kynþokka og kynferðislega tjáningu sýnir 

ákveðin mun á tjáningu kynjanna í dansinum. Ákveðin sýn á kvenleika og 

karlmennsku birtist í hugmyndinni um kynþokka og hvernig á að vera 

kynæsandi. Menningarleg táknróf hafa áhrif á hreyfimynstur 

einstaklinganna, þar sem kynin læra að túlka hvaða hreyfingar flokkast 

undir kvenlegar hreyfingar og karlmannlegra hreyfingar. 

 Að upplifa sig kynþokkafullan er jákvæð upplifun þar sem það er ákveðin 

valdefling fyrir konurnar. Þær njóta þess að upplifa sig sem vel metnar og 

eftirsóknaverðar þegar þær dansa salsa.  
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6. AF HVERJU DANSAR FÓLK SALSA OG 

HVAÐA ÁVINNINGUR FYLGIR SALSADANSI? 

Salsadans er orðinn hluti af menningarlífi Íslendinga, þar sem margir stunda dansinn 

reglulega og margir dansarar á Íslandi hafa auk þess lagt stund á dansinn í mjög mörg 

ár, jafnvel rúman áratug. Rannsóknin gefur ákveðnar vísbendingar um salsasamfélagið 

á Íslandi og er ágætis byrjunarpunktur fyrir frekari rannsóknir á þessu viðfangsefni. 

Rannsókn þessi miðaði að því að svara rannsóknarspurningunum af hverju fólk dansar 

salsa og hvaða ávinning það hefur af því að dansa salsa. Það er augljóst á viðmælendum 

rannsóknarinnar að dansinn gefur einstaklingunum mikinn persónulegan ávinning og 

allir viðmælendurnir töldu dansinn gefa þeim mikla og djúpstæða gleði. Þrátt fyrir að 

sumir hafi byrja í dansinum af tilviljum þarf einhver ávinningur að vera til staðar til að 

dansarinn haldist í dansinum og þar skiptir félagslegi ávinningurinn mjög miklu máli. 

Dansarinn stundar salsadans til að láta sér líða vel og þar getur líkamlegur og andlegur 

ávinningur skipt miklu máli. Aukið sjálfstraust, útrás fyrir sköpunargleði og leið til að 

tjá sig er mikill persónulegur ávinningur að mati viðmælendanna, en dansinn er auk 

þess ákveðinn lífstíll fyrir þá. Niðurstöðurnar eru mjög áhugaverðar, en koma 

rannsakanda ekki á óvart. Niðurstöðurnar endurspegla að miklu leyti annað fræðilegt 

efni um salsadans, bæði í Evrópu og Bandaríkjunum. Rannsakandi telur niðurstöðurnar 

endurspegla fremur evrópskan menningarheim, þar sem viðhorf salsadansaranna til 

salsadansins eru svipaðar niðurstöðum í Evrópu, þar sem meirihluti dansaranna sem 

stunda salsadans hafa hvorki stundað dansinn, né alist upp við salsatónlistina og 

salsadansinn. 

Þessi rannsókn er nýmæli á Íslandi og rannsakandi veit ekki betur en að salsadans 

hafi ekki verið rannsakaður áður hér á landi á fræðilegum grunni. Dansinn er nokkuð 

nýr í okkar samfélagi en samt hefur hann verið til nógu lengi í íslensku samfélagi til að 

teljast hluti af íslenskri dansmenningu. Þessi rannsókn gæti verið áhugaverð fyrir 

danssamfélagið á Íslandi og niðurstöðurnar verið fróðlegar til að sjá hvaða ávinning 

áhuga dansarar geta haft af að dansa sér til gamans. Niðurstöðurnar eru einnig að 

ákveðnu leyti viss ádeila á þá áherslu sem lögð er á afrek frekar en ánægju í íslensku 

samfélagi. Þær eru einnig viss ábending um að megináherslan í tómstundariðkun og 

íþróttum, líkt og dansi, þurfi ekki einungis að tengjast afreksþættinum til að iðkandinn 

hafi gaman að. Það eru margir aðrir þættir sem fylgja dansi, sem geta glatt 

dansiðkandann og veitt honum mikinn persónulegan ávinning og gleði. Rannsakandi 
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telur að dansskólar gætu nýtt sér þessar niðurstöður til að skilja nemendur sína betur og 

mögulega reynt að leggja áherslu á fleiri þætti í danskennslu en bara persónuleg afrek 

hvers og eins nemanda. Þrátt fyrir að þessi rannsókn sé gerð á fullorðnum einstaklingum 

telur rannsakandi að grunnskólar gætu nýtt sér niðurstöður þessarar rannsóknar að 

ákveðnu leyti og skoðað hvort salsadans og aðrir félagslegir dansar væru vel til þess 

fallnir að kenna nemendum grunnskólanna dans. Það gæti fallið vel að danskennslu í 

grunnskólum, þar sem dansararnir læra að dansa við alla þá sem einnig kunna 

danskerfin, dansararnir læra ákveðnar samskiptareglur í dansinum og dansinn er auk 

þess góð leið til að virkja sköpunarkraftinn og tjáningarformið sem býr í hverjum 

einstaklingi. 

Rannsókn þessi byggist ekki á stóru úrtaki og hægt er að líta á þessa rannsókn sem 

forathugun fyrir stærri rannsókn, en rannsóknin gefur samt vísbendingar um viðhorf 

salsadansaranna í salsasamfélaginu á Íslandi, þar sem niðurstöðurnar endurspegla 

mikið af fræðilegu efni um salsadans. Það er samt ýmislegt annað sem væri áhugavert 

að skoða í tengslum við salsadans og má þar til dæmis nefna bakgrunn, menntun, 

þjóðerni, hjúskaparstöðu og félagslega stöðu dansaranna. Það væri áhugavert að vita 

hvort einhver ákveðinn hópur umfram aðra leitar í dansinn eða hvort salsadansararnir 

komi úr öllum þjóðfélagstigum, séu með ólíkan bakgrunn, menntun og hjúskaparstöðu 

líkt og dansararnir sjálfir telja að sé raunin. Það væri auk þess áhugavert að skoða aðra 

félagslega dansa, líkt og tangó, swing, kizomba og fleiri dansa og gera samanburðar 

rannsókn á þessum danssamfélögum og athuga hvort ávinningurinn af því að dansa sé 

sá sami hjá öllum þessum hópum.  

Það er von rannsakanda að þessi rannsókn kveiki áhugann á frekari rannsóknum á 

dansi og vonandi verður hún til þess að fleiri rannsóknir á félagslegum dansi líti dagsins 

ljós. Það er trú rannsakanda að salsadans, og aðrir félagslegir dansar, hafi góð áhrif á 

alla sem stunda þessa dansa, auk þess sem rannsakandi telur að hugmyndafræðin um 

félagslega dansa sé mjög skemmtileg. Vonandi geta þessar niðurstöður orðið til þess að 

félagslegir dansar fái viðurkenningu sem hluti af dansmenningu Íslendinga.  
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VIÐAUKAR 

 

VIÐAUKI 1 – SPURNINGARLISTI 

1. Segið mér aðeins frá sjálfum ykkur, hvað þið heitið, hvað vinnið þið við, hvað 

eruð þið gömul og hvað eruð þið búin að dansa lengi salsa 

2.  Lýsið aðdragandanum að því að þið byrjuðuð að dansa salsa 

o Fylgja eftir - Hvað kom til að þið fóruð að dansa salsa? 

3. Hverjar eru ástæður þess að þið dansið salsa? 

4. Lýsið því hvaða áhrif það hefur á ykkur að dansa salsa? 

5. Lýsið hinum fullkomna dansi á dansgólfinu 

6. Hversu líklegt teljið þið að þið munuð hætta að dansa? Hvað mun þurfa að 

gerast til að svo verði?" 

7. Eitthvað sem þið viljið bæta við að lokum? 
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VIÐAUKI 2 – SAMNINGUR UM TRÚNAÐ OG UPPLÝSINGABRÉF FYRIR 

VIÐMÆLENDUR 

 

Dagsetning:  

Staðsetning: 

Nafn rannsakanda: Hugrún Ósk Guðjónsdóttir 

 

Rannsóknin 

Þessir rýnihópar sem fara nú fram eru hluti af rannsókn fyrir meistararitgerð mína sem 

fjallar um salsadans á Íslandi. Meistararitgerðin er hluti af námi mínu í 

menningarstjórnun við Háskólann á Bifröst. Rannsóknin fjallar um af hverju fólk 

dansar salsa og hvaða ávinning það hefur af því að dansa salsa. Titillinn á 

meistararitgerðinni er „Af hverju dansar þú salsa?“. 

 

Trúnaðarmál 

Hér með er beðið um leyfi til þess að nýta þær upplýsingar sem viðmælandi gefur 

rannsakanda í rýnihópunum til þess að nota við gerð þessarar rannsóknarinnar um 

salsadans á Íslandi og einnig að fá að vitna í viðmælandann í rannsókninni. Fullum 

trúnaði er heitið við viðmælendur þar sem nafnleysi er tryggt í rannsókninni og aðeins 

eru birtar upplýsingar sem ekki er hægt að rekja til viðmælanda. Viðmælandi hefur 

fullan rétt til þess að draga samþykki sitt til baka hvenær sem er og hefur einnig rétt á 

því að neita að svara spurningum án þess að gefa upp sérstaka ástæðu. Allir 

viðmælendur í rýnihópunum eru einnig beðnir um að halda trúnaði við aðra 

þátttakendur í rannsókninni, þannig að allt það sem viðmælendur ræða um í 

rýnihópunum sé ekki rætt við þriðja aðila.  

Viðtölin verða tekin upp og þau svo afrituð. Það er hluti af rannsóknarvinnunni 

að greina það sem þátttakendur segja en upptökurnar og afrit af samræðunum munu 

ekki vera notuð í neinum öðrum tilgangi en við rannsókn á þessu viðfangsefni. Þar að 

auki munu upptökurnar og afritin einungis vera notuð af rannsakanda og ekki af þriðja 

aðila. Við birtingu á rannsókninni mun nafnleynd vera tryggð með dulnefni og breyttum 
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bakgrunnsupplýsingum ef þörf er á, svo ekki sé hægt að rekja orð og staðhæfingar til 

viðmælenda í rannsókninni.  

Ef viðmælandi hefur frekari spurningar varðandi rýnihópana og rannsóknina er hægt 

að hafa samband við rannsakanda í síma: 0047-96861242 eða í tölvupósti: 

hugrung14@bifrost.is. 

 

Leyfi fyrir rannsókn 

Hér með staðfesti ég að ég gef Hugrúnu Ósk Guðjónsdóttur leyfi til þess að nota 

niðurstöður úr rýnihópunum í rannsóknina og vitna í viðmælanda undir dulnefni. Ég 

held einnig trúnaði við aðra þátttakendur í rannsókninni. Ég hef lesið upplýsingarnar 

sem koma hér fram að ofan og ég tek sjálfviljug/sjálfviljugur þátt í rannsókn þessari 

sem fjallar um salsadans á Íslandi.  

 

Nafn Viðmælanda:  

Undirskrift Viðmælanda: 

______________________________________________________ 

Tölvupóstur og/eða símanúmer: 

_________________________________________________ 

Undirskrift Rannsakanda: 

______________________________________________________ 
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VIÐAUKI 3 – TRÚNAÐARBRÉF FYRIR AÐSTOÐARMANN Í RANNSÓKN 

Dagsetning:  

Staðsetning: 

Nafn rannsakanda: Hugrún Ósk Guðjónsdóttir 

 

Rannsóknin 

Þessir rýnihópar sem fara nú fram eru hluti af rannsókn fyrir meistararitgerð mína sem 

fjallar um salsadans á Íslandi. Meistararitgerðin er hluti af námi mínu í 

menningarstjórnun við Háskólann á Bifröst. Rannsóknin fjallar um af hverju fólk 

dansar salsa og hvaða ávinning það hefur af því að dansa salsa. Titillinn á 

meistararitgerðinni er „Af hverju dansar þú salsa?“. 

 

Trúnaðarmál 

Aðstoðarmaður er beðinn um að halda trúnaði við alla viðmælendur sem taka þátt í 

rýnihópunum. Allar þær upplýsingar sem koma fram í rannsókninni skulu ekki ræddar 

við þriðja aðila og tryggja skal að afrit af umræðum komi einungis fyrir augu 

rannsakanda og aðstoðarmanns. 

 

Staðfesting á trúnaðarmáli 

Hér með staðfesti ég að ég held trúnaði við alla þátttakendur í rannsókninni og kem 

ekki til með að ræða upplýsingar sem koma fram í þessari rannsókn við þriðja aðila.  

 

Nafn aðstoðarmanns:  

Undirskrift aðstoðarmanns 

_____________________________________________________ 

Tölvupóstur og/eða símanúmer: 

_________________________________________________ 

Undirskrift rannsakanda: 

_____________________________________________________ 


