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Sammanfattning 
Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att undersöka danslärares självskattade 

upplevelse av perfektionistisk självpresentation och stress inom danstävlingsverksamheten i 

Sverige. Tre frågeställningar besvarades i studien: 1) Finns det ett samband mellan 

perfektionistisk självpresentation och stress och ålder hos danslärare? 2) Finns det skillnader i 

skattning av perfektionistisk självpresentation mellan män och kvinnor? 3) Hur upplever 

danslärare perfektionistisk självpresentation och stress? 

Metod: Studien genomfördes både med en kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod. En 

tvärsnittsstudie genomfördes och en tematisk analys utformades. Kvantitativa 

forskningsmetoden genomfördes i form av enkätundersökning för att identifiera nivåer av 

perfektionistisk självpresentation och stress. Kvalitativa forskningsmetoden genomfördes i 

form av personliga intervjuer för att besvara mer ingående hur danslärare med höga nivåer av 

perfektionistisk självpresentation och stress upplever sig själva.  

Resultat:  
Kvantitativt resultat: Signifikanta, positiva samband visas mellan PSP, NOI, NDI och 

upplevd stress. Signifikant negativt resultat identifierades mellan ålder och PSP. Inget 

signifikant samband mellan upplevd stress och ålder identifierades. 
Kvalitativt resultat: Resultatet presenteras i tre huvudteman som framkom under 

analysarbetet: Danslärares syn på yrkesrollen, Att vara perfektionistisk och Konsekvenser av 

hög perfektionism. Resultaten visade att alla danslärare upplevde sig själva som 

perfektionistiska men inte bara inom själva dansläraryrket utan också i privatlivet. Det visade 

sig även att deras perfektionistiska beteende i samband med stress ledde till 

utmattningssyndrom. Även om deras perfektionistiska självpresentation har visat sig leda till 

ohälsa så upplever de att deras beteende har varit hjälpsamt många gånger. 

Slutsats: Detta är den första studien som undersökt perfektionistisk självpresentation och 

stress hos danslärare genom en mixed-method studie. Utifrån respondenternas svar på 

enkätundersökningen men också genom våra intervjuer har vi förstått att perfektionistisk 

självpresentation och stress är sammankopplat.  

Nyckelord: perfectionistic self-presentation, perfectionism, stress, gender, age, 

perfectionism AND dance 
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1. Introduktion 
Perfektionistiska personlighetsdrag har emellertid setts som något positivt för att idrottare ska 

uppnå och upprätthålla deras höga mål. Beteenden som innefattar höga krav på sig själv och 

sina prestationer samt rädslan för att misslyckas kan ge en känsla av att idrottare uppfyller 

sina behov av att vara perfekt inför andra (Hardy, Jones & Gould, 1996; Mallett & Hanrahan, 

2004). Att framställa sig själv som perfekt kan ses som ett tankesätt i vardagen där linjen 

mellan gynnsamt och skadligt beteende blir suddigt för idrottare och dansare som präglas av 

perfektionism (Hall, Hill & Appleton, 2012; Hill, Mallinson-Howard, Madigan & Jowett, 

2017). Forskare ifrågasätter hur perfektionism kan betraktas som ett normalt eller hälsosamt 

beteende eftersom det kan vara en kronisk källa till stress och belastning samt minskad 

självkänsla (Flett & Hewitt, 2014; Hall, 2006). Hall (2006) menar att perfektionism är ett 

delvis medfött karaktärsdrag som minimerar känslan av tillfredsställelse och förmågan att 

kunna njuta av sina prestationer. Brown (2008 & 2015) beskriver perfektionism som ett 

beroendeframkallande beteende i den betydelse att man tolkar sin skam och skuld som att 

man inte har varit tillräckligt perfekt under en prestation. Hon skriver också att det inte längre 

räcker att vara tillräckligt bra, vilket leder till att man anstränger sig ännu hårdare för att bli 

perfekt. Perfektionism blir destruktivt eftersom det är ett mål som inte går att uppnå, men 

ändå kämpar man för att skapa perfektion i allt man gör (Brown, 2008 & 2015). 

 

1.1 Perfektionism 
Perfektionism kan enligt Hewitt och Flett (1991) delas in i tre dimensioner och för att lättare 

förstå sig på dessa har de tagit fram the multidimensional perfectionism scale (H-MPS). En 

person med självinriktad perfektionism (SIP) har överdrivet höga krav på sig själv och är 

självkritisk för att uppnå den standard de själva har satt. I en studie gjord av Nordin-Bates och 

Abrahamsen (2016) beskrivs deras fynd av perfektionism i dans med inriktning på klassisk 

balett, ur en dansares synvinkel. Dansaren påvisade en självkritisk personlighet med höga 

krav på sig själv, vilket med andra ord kan förklaras genom SIP. En person med socialt 

föreskriven perfektionism (SFP) upplever att personer i deras omgivning förväntar sig att de 

ska prestera perfekt. Inom dansvärlden skulle föräldrar till elever förvänta sig perfektion ifrån 

läraren till exempel. Annan-inriktad perfektionism (AIP) skiljer sig från tidigare nämnda 

beteenden på så sätt att perfektionismen inte ligger hos personen själv utan riktas mot dess 

omgivning (Hewitt & Flett, 1991). Förväntningarna ligger på att andra ska sträva efter 
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perfektion och personer med AIP är mycket kritiska till andra som inte når upp till deras 

förväntningar (Stoeber, 2015). För att tydliggöra skulle ett exempel på det här vara att en 

danslärare förväntar sig perfektion från sina elever. 

 

Flett och Hewitt (2002) menar att extrema perfektionister vill vara perfekta inom alla områden 

i livet. Det innefattar jobb, skola och privatliv bland annat. Stoeber och Stoeber (2009) 

undersökte detta fenomen och fick fram andra resultat. Det visade sig att ju högre 

perfektionism desto fler områden ville man vara perfekt inom. Perfektionism är alltså 

överskidande inom olika områden och man kan vara mer eller mindre perfektionistisk inom 

dessa.  

   

Perfektionism inom idrott har börjat bli mer och mer välbeforskat (Appleton, Hall, & Hill, 

2009; Dunn, Gotwals, & Causgrove Dunn, 2005; Flett & Hewitt, 2005 m.fl.) och det har 

visats att perfektionism är ett vanligt karaktärsdrag hos dansare (Nordin-Bates & 

Abrahamsen, 2016). Enstaka studier inom scenisk dans, till exempel balett, har publicerats 

men har då undersökt perfektionism och dans i relation till ätstörningar (Penniment & Egan, 

2011; Flett et al., 2014). Däremot är tävlingsdans fortfarande relativt outforskat.  

  

1.2 Perfektionism, psykisk ohälsa och stress 
Studier har undersökt sambandet mellan perfektionism och en rad olika diagnoser. 

Depression, stress, ångeststörningar och ätstörningar är några exempel som har visat 

korrelation med perfektionism (Flett & Hewitt, 2002; 2014; Hall, 2006; Kawamura et al, 

2001). 

 

I en sådan studie undersöktes perfektionism och lärande inom dans som riskfaktorer för 

ätstörningar hos dansare. Mätningarna gjordes på kvinnor som främst utövade balett och jazz. 

Författarna beskrev att det finns risk att utveckla högre perfektionism inom dansvärlden på 

grund av höga krav. Dansare med högre grad av perfektionism hade också fler symptom på 

ätstörningar än de som skattade sig som mindre perfektionistiska (Penniment & Egan, 2012). 

 

2019 rapporterade fler kvinnor än män psykisk ohälsa, stress och ångestkänslor enligt 

Folkhälsomyndigheten (2019). Skillnaden i perfektionistiska karaktärsdrag mellan kvinnor 

och män har undersökts i en studie gjord av Nordin-Bates, Cumming, Sharp och Aways 
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(2011). Man kom fram till kvinnor har fler perfektionistiska drag än män. Detta kan bero på 

att det inte är lika många män som utövar dans vilket gör att konkurrensen inte är lika stor 

(Nordin-Bates, Cumming, Sharp & Aways, 2011). Det har även visats i en annan studie att 

kvinnor generellt i andra sammanhang har fler perfektionistiska drag än män (Caglar, Bilgili, 

Karaca, Ayaz and Aşçi, 2010). Det finns dock studier som talar emot det här eftersom de inte 

har hittat någon skillnad mellan män och kvinnor när det kommer till perfektionistiska drag 

(Flett, Blankstein, Hewitt, Koledin, 1992; Hewitt and Flett, 1991).  

 

1.3 Perfektionism och stress 
Sambandet mellan perfektionism och stress har visats i flera studier (Childs & Stoeber, 2012; 

Eusanio, Thomson & Jaque, 2014; Flett, Nepon, Hewitt & Fitzgerald, 2016; Stoeber & 

Rennert, 2007). Flett et al (2016) menar att för personer med SIP, SFP och AIP finns samband 

mellan långvarig stress, rädsla för misslyckande, social uppskattning samt symptom för 

depression. Childs och Stoeber (2012) och Stoeber och Rennert (2007) har undersökt 

sambandet mellan perfektionism och jobbrelaterad stress och dess utfall. Resultaten visade 

samband mellan SFP och jobbrelaterad stress samt att det kan leda till ökad utmattning 

(Childs & Stoeber, 2012) men också att känslan av att inte uppnå perfektion i vardagen kan 

leda till ökad risk för utbrändhet (Stoeber & Rennert, 2007). 

 

Förhållandet mellan de multidimensionella aspekterna av perfektionism och skam samt en 

persons självupplevelse undersöktes av Eusanio et al (2014). Undersökningen gjordes på en 

grupp elitdansare och en kontrollgrupp som bestod av friska, aktiva icke-dansare. Resultaten 

visade att elitdansarna uppvisade högre nivåer av SIP än kontrollgruppen. Man såg också ett 

samband mellan SFP och en persons självuppfattning.  

 

I den studie som är mest lik vår undersöktes sambandet mellan olika typer av perfektionism 

och stress bland danslärare i Sverige. De undersökte också ifall olika variabler som ålder och 

kön hänger samman med upplevd stress. Resultatet blev att samband finns mellan SFP och 

stress, SIP och upplevd stress samt att danslärare med högre ålder var mindre stressade (Goli 

& Korhonen, 2018). 
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1.4 Perfektionistisk självpresentation 
Perfektionistisk självpresentation (PSP) myntades i Goffman’s studie The Presentation of Self 

in Everyday Life (1959). Där beskriver Goffman att människor vill skapa en idealiserad bild 

av sig själv inför andra. Schlenker (2012) definierar perfektionistisk som “för att överleva och 

blomstra i en social värld, måste människor få andra att bilda rätt uppfattning om dem, saker 

de gör och saker de bryr sig som” och menar att personer uppnår det här genom PSP 

(Schlenker, 2012). Till skillnad från perfektionism utifrån de multidimensionella aspekterna 

handlar PSP mer om att presentera sig själv som perfekt inför andra och skapa en perfekt bild 

av sig själv inför sin omgivning. Perfektionism och PSP innefattar båda höga krav och rädsla 

för att misslyckas och därför togs “Perfectionistic self-presentation scale” fram som ett 

komplement till den multidimensionella modellen för att rikta in sig på just PSP hos individer 

(Flett et al., 2005). En av delskalorna mäter i vilken utsträckning personen upplever ett behov 

av att marknadsföra sig själv som perfekt, så kallad “perfectionistic self-promotion” (PSP). 

Ett exempel på det kan vara att en danslärare alltid vill se alert ut inför sina elever. Den andra 

delskalan “nondisplay of imperfection” (NOI) omfattar oro och ängslighet att offentligt visa 

att de inte är perfekta. En danslärare med höga nivåer av NOI låter inte någon veta hur hårt 

hen arbetar med sin koreografi. Den tredje delskalan mäter i vilken omfattning personen 

håller sina problem för sig själv, “nondisclosure of imperfection” (NDI) (Hewitt et al., 2003). 

Upplever en danslärare att hen har mycket på sina axlar kommer hen aldrig att erkänna det för 

andra utan enbart hålla det för sig själv. 

 

Sambandet mellan perfektionistisk självpresentation och ohälsa har visats i ett flertal studier 

(Flett et al., 2005; Hewitt et al., 2003; Stoeber, Madigan, Damian, Esposito, & Lombardo, 

2017). Ett stort behov av att framställa sig som perfekt har visat vara relaterat med en negativ 

självbild, depression och social ångest (Hewitt et al., 2003). Det har också visat att en 

perfektionistisk självpresentation hör samman med ätstörningar, främst hos kvinnor (Stoeber, 

Madigan, Damian, Esposito, & Lombardo, 2017). 

 

Flett et al (2005) skriver att PSP inte tidigare undersökts i relation till sport men att de har 

identifierat orsaker till att tro att det finns en relevant koppling. I studien visar de på att den 

tvångsmässiga och överdrivna träningen hänger ihop med en ökad perfektionistisk 

självpresentation (Flett et al., 2005) men kan också vara en faktor till varför man utvecklar ett 

träningsberoende (Hill, Robson, & Stamp, 2015). PSP handlar om att skapa en perfekt bild av 
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sig själv och kan höjas till ohälsosamma nivåer hos idrottare med ätstörningar och 

psykologiska besvär (Flett et al., 2005). Just för dansare är utseende och bedömning av deras 

presentation extremt viktigt. Vilket kan leda till att personerna blir självmedvetna, oroliga och 

kan fastna för det offentliga utseendet. 

 

Det finns alltså forskning om PSP inom idrott (Flett et al., 2005; Hill et al., 2015) samt om 

perfektionism och stress inom flertalet områden, och främst då arbetsliv (Childs och Stoeber, 

2012; Stoeber och Rennert, 2007) samt idrott (Appleton, Hall, & Hill, 2009; Dunn, Gotwals, 

& Causgrove Dunn, 2005; Flett & Hewitt, 2005; Nordin-Bates & Abrahamsen, 2016). Vad 

gäller dans och perfektionism är forskningen begränsad men är främst utforskat hos dansare 

(Nordin-Bates & Abrahamsen, 2016), men det finns anledning till att tro att dessa samband 

även finns hos danslärare (Hjert Goli & Korhonen, 2018). Studier mellan upplevelsen av PSP 

och stress hos danslärare är outforskat. Här ser vi därför en kunskapslucka och behovet av att 

undersöka detta samband är stort, för fortsatt forskning. Vet man mer om hur danslärare 

upplever sin egen perfektionism och stress kan man sedan undersöka elevernas påverkan av 

det hela.   

 

2. Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka danslärares självskattade upplevelser av perfektionistisk 

självpresentation och stress inom danstävlingsverksamhet i Sverige. 

 

2.1 Frågeställningar 
Följande tre frågeställningar ska besvaras:  

- Finns det ett samband mellan perfektionistisk självpresentation och stress och ålder hos 

danslärare? 

- Finns det skillnader i skattning av perfektionistisk självpresentation mellan män och 

kvinnor? 

-  Hur upplever danslärare perfektionistisk självpresentation och stress? 
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3. Metod 
I den här studien tillämpas både en kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod. En 

tvärsnittsstudie genomfördes och en tematisk analys utformades med framförallt induktiv 

ansats. En kvantitativ forskningsmetod i form av enkätundersökning användes för att 

identifiera nivåer av perfektionistisk självpresentation och stress. Potentiella variabler 

identifierades för att påvisa högre eller lägre grad av PSP och stress hos danslärare. En 

kvalitativ forskningsmetod i form av personliga intervjuer genomfördes för att besvara mer 

ingående hur danslärare med höga nivåer av PSP upplever perfektionistisk självpresentation 

och stress. Genom att använda oss av både en kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod har 

vi få ett mer träffsäkert resultat. 

 

3.1 Enkätundersökning 

3.1.1 Population 
För den kvantitativa forskningsdelen användes ett strategiskt urval eftersom vi eftersökte 

personer med specifika egenskaper. Rekryteringen skedde via Svenska Danssportförbundet 

(DSF) och Sveriges Dansorganisation (SDO). Totalt svarade 74 personer varav 100 procent 

fullföljde enkäten. Den slutgiltiga analysen bestod av N= 74 personer varav 26 stycken 

identifierade sig som män och 49 som kvinnor. Deltagarna var mellan 18-64 år gamla med en 

snittålder på 37,24 år. Se tabell 1 för ytterligare information om deltagarna. 

 

3.1.2 Enkäter 
Enkäten som användes för att undersöka deltagarnas perfektionistiska självpresentation är 

Perfectionistic self-presentation scale (Hewitt et al. 2003). Enkäten består av 27 frågor totalt 

där personen skattar inom tre olika delskalor: perfectionistic self-promotion (“Jag försöker 

alltid presentera en bild av perfektion”), nondisplay of imperfection (“Jag hatar att göra fel 

offentligt”) och nondisclosure of imperfection (“Jag borde alltid hålla mina problem för mig 

själv”). Skalan går från 1-7 där 1= håller inte alls med och 7= håller med starkt. Desto högre 

man skattar desto högre grad av PSP (Hewitt et al. 2003). Skalan har testats på psykiatriska 

patienter samt universitetsstudenter och författarna menar att skalan är validerad samt 

tillförlitlig för test-retest reliabilitet (Habke, Hewitt, & Flett, 1999; Hewitt et al., 1995; Hewitt 

et al., 2003) 
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För att mäta stress användes en svensk översättning av den validerade enkäten Perceived 

stress scale (Nordin & Nordin, 2013; Cohen, Kamarck & Mermelstein, 1983). Enkäten består 

av 10 frågor som besvarar hur personen upplever sitt liv (“Hur ofta har du varit upprörd över 

någonting som hände helt oväntat?”). Skalan som deltagarna får svara på går från 0-4 där (0 

=aldrig), (1=nästan aldrig), (3=ibland), (4 = väldigt ofta). Vi valde att använda PSS eftersom 

det är det mest använda mätinstrumentet inom psykologin och har uppvisat god validitet och 

reliabilitet för att mäta generell upplevd stress (Cohen et al. 1983). Den svenska 

översättningen har visat god validitet och intern reliabilitet (Nordin & Nordin, 2013). 

 

För att mäta perfektionism användes en kortversion av Multidimensional perfectionism scale, 

MPS. Denna enkät är validerad på engelska men används med översättning på svenska 

(Hewitt & Flett, 1991). Denna enkät bestod av 15 frågor som mätte självinriktad 

perfektionism (“Ett av mina mål är att vara perfekt i allt jag gör”), socialt föreskriven 

perfektionism (“Jag upplever att folk kräver för mycket av mig”) och annan-inriktad 

perfektionism (“Jag har inte så höga krav på folk i min omgivning”).  De svarande fick svara 

på frågor om personliga egenskaper (“Jag strävar efter att bli så perfekt som jag kan bli”). 

Svarsintervallet var mellan 1-7, där 1 = stämmer inte alls och 7 = stämmer precis. Frågorna 

var riktade och modifierade för att stämma in på rollen som danslärare. Frågorna ändrades 

från “Jag förväntar mig inte så mycket av mina vänner” till “Jag förväntar mig inte så mycket 

av mina dansare”.  

 

PSPS och MPS är validerade på engelska men översattes till svenska för studien. För att likna 

originalet användes backtranslate metoden för att se ifall frågorna är likvärdiga originalet. 

(Del Greco, Walop, Eastridge, 1987). 
 

3.1.3 Tillvägagångssätt 
Enkätundersökningen skedde anonymt via Google Docs där informationsbrev samt 

samtyckesblankett fanns med som de första två sidorna som presumtiva deltagare såg. 

Enkäten skickades ut via mail till DSF så att de sedan kunde vidarebefordra länken till deras 

dansskolor samt till SDO via Facebook. I slutet av enkätundersökningen fick deltagarna välja 

om de var villiga att delta i steg 2 av vår studie som är en kort personlig intervju. De behövde 

då lämna kontaktuppgifter. 
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Enkäten pilottestades av vår handledare och en kvinnlig danslärare innan den skickades ut till 

deltagarna. Inga ändringar behövde göras efter pilottestet. Datan sammanställdes i Google 

Docs och exporterades sedan till Excel för att sedan kunna exporteras till SPSS. 

 

3.2 Intervjuer 

3.2.1 Population 
Den kvalitativa undersökningen skedde genom intervjuer där deltagarna fick svara på frågor 

utformade från vårt syfte. För att få en större träffsäkerhet rekryterades företrädelsevis de med 

höga scores av perfektionism utifrån enkätundersökningen. Totalt var det 29 deltagare som 

skrev att de kunde tänka sig att bli intervjuade utav dem var det fyra stycken som valde att 

ställa upp. Intervjudeltagarnas (N= 4) perfektionistiska självpresentation resulterade i ett 

intervall mellan 8,63-13.71 på PSPS skalan.  

 

3.2.2 Intervjuguide 
Intervjuernas syfte var att komplettera enkätundersökningen från den kvantitativa 

undersökningen. Detta för att få en djupare förståelse kring danslärares upplevelse av 

perfektionism och stress. En semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 6) med öppna frågor 

tillämpades. Guiden användes också som hjälp för intervjuaren att hålla igång konversationen 

och hjälpa respondenten att hålla sig till ämnet. Att utgå från en utformad intervjuguide med 

följdfrågor ökar tillförlitligheten och trovärdigheten i en intervju (Patel & Davidsson, 2011). 

En semistrukturerad intervju ger deltagaren möjlighet att gå in på djupet när de berättar om 

sina erfarenheter och tankar. Det ger också rum för att ställa följdfrågor och reda ut oklarheter 

(Patel & Davidsson, 2011). Frågorna i intervjuguiden handlade om perfektionism och stress 

och var uppdelad i tre delar. Del ett var en uppvärmningsdel med frågor som (“Vad tycker du 

är bäst med att vara danslärare?”) medan del två behandlade studiens faktiska syfte. I del två 

uppkom frågor så som (“Upplever du dig själv som perfektionist?”). Alla frågor i både del ett 

och två följdes upp av följdfrågor för att verkligen få ett uttömmande svar. Del tre var en 

avslutningsdel och där gavs deltagaren utrymme för att komma med feedback eller ta upp 

något som inte kommit med tidigare i intervjun. 

 

En pilotintervju utfördes innan de huvudsakliga intervjuerna ägde rum. Detta för att höja 

trovärdigheten i studien men också för att säkerhetsställa att frågorna var förståeliga, var i en 

bra ordningsföljd och relevanta för studiens syfta (Patel & Davidsson, 2011). Ett 
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bekvämlighetsurval tillämpades men resulterade dock i att pilotintervjun inte gjordes på en 

danslärare. Eftersom våra frågor skall besvaras ur ett eget perspektiv och med sina egna 

erfarenheter kan man även applicera dem inom andra områden, vilket gjorde att det fungerade 

ändå. Efter pilotintervjun gjordes några småändringar i ordningsföljden men inte större 

ändringar behövdes.   

 

3.2.3 Intervjuförfarande 
Intervjuerna hölls via telefon eftersom deltagarna kom från olika delar av Sverige. 

Förhoppningen är att deltagarna kunde välja ut en trygg miljö där de kunde prata ostört för att 

kunna dela med sig så mycket som möjligt av deras erfarenheter. Nackdelen med 

telefonintervjuer är att intervjuaren inte kan se hur deltagaren reagerar på de olika frågor i 

form av kroppsspråk eller eventuella minspel (Patel & Davidsson, 2011). Inga bortfall har 

förekommit eftersom alla deltagare valt att fullfölja och ställa upp på intervjuerna. 

Intervjuerna tog mellan 20-45 minuter och spelades in med en mobiltelefon via 

inspelningsfunktionen “röstmemon”. Intervjuerna fördes sedan över till en dator och lades i en 

separat mapp för att informationen inte skulle kunna spridas vidare till obehöriga. Att känslig 

information inte sprids vidare till obehöriga tillhör konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 

2002). 

 

3.2.4 Tillvägagångssätt - analys och transkribering 
Analys och transkribering av intervjuerna har skett manuellt och enligt kvalitativ 

innehållsanalys (Bryman, 2011). Transkriptionerna varierade mellan 6-10 sidor och inkluderar 

så väl skratt som pauser. Analysen startade med upprepande genomgång av materialet för att 

få en överblick och känsla för innehållet. Data som inte är relevant för studien sållades bort 

samtidigt som meningsbärande enheter (Côté, Salmela & Baria, 1993) som är relevant för 

frågeställningen markerades. De meningsbärande enheterna kondenserades och kodades. 

Koderna jämfördes utifrån likheter och olikheter och resulterade i teman och underteman (se 

figur 1).  
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3.3 Etiska överväganden 

För att hålla oss till de etiska grundkraven inom forskning lades enkäten ut tillsammans med 

ett informationsbrev, där vi tydligt förklarar syftet med studien, hur undersökningen kommer 

att genomföras samt kontaktuppgifter till oss och vår handledare. Deltagandet är helt frivilligt 

och kan avbrytas när som helst (Vetenskapsrådet, 2002). I informationsbrevet togs även 

erbjudandet om att ställa upp på en intervju upp. Detta fick deltagarna välja själva med 

vetskapen om att enkäten då inte längre är anonym, även om den fortsatt behandlas 

konfidentiellt. 

En samtyckesblankett är inkluderad i enkäten för att få deltagarnas godkännande om att de 

vill vara med i studien samt att vi ska få ta del av deras svar (Vetenskapsrådet, 2002). Svaren 

som kommer in kommer att behandlas konfidentiellt. Enkäterna kan därför inte kopplas till 

individer (Vetenskapsrådet, 2002). Vi bad inte om personuppgifter (t.ex., personnummer, 

namn) i våra enkäter utan information om individerna är begränsad till bakgrundsinformation 

såsom kön, ålder och olika aspekter av danserfarenhet (t.ex., antal år de varit aktiva inom 

dans, dansstilar och liknande). Innan intervjuerna informerades deltagarna om att de kan välja 

att inte svara på någon fråga eller avbryta intervjun när de vill.  

Enligt konfidentialitetskravet ska alla uppgifter om identifierbara personer lagras och 

avrapporteras så att ingen obehörig ska kunna identifiera medverkande personer. Detta 

uppnåddes genom att vi inte har några namn på våra enkäter samt att vi valt att döpa om 

intervjuerna till “Dansare 1” och så vidare. Intervjuerna sparades sedan, som tidigare nämnt, i 

en separat mapp på datorn så att ingen obehörig ska kunna komma åt dem. All data som 

samlats in har endast använts för studiens syfte i enlighet med nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). 
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4.0 Kvantitativt resultat  
I följande tabell presenteras medelvärde och standardavvikelse på nivåer av de olika 

delskalorna av perfektionism, ålder, erfarenhet samt upplevd stress (PSS). Danslärarna har i 

snitt varit lärare i 11 år (M=10,92) och är cirka 37 år gamla (M=37,24).  

Utifrån Multidimensional perfectionism scale (SIP, SFP och AIP) har vi identifierat att 

danslärarna (N=74) upplevde måttliga nivåer av perfektionism (M = 3,14 - 4,52) där SFP 

skattades lägst och AIP samt SIP skattades klart högre. Lärarna skattade något lägre på 

Perfectionistic self-presentation scale (PSP, NOI och NDI) (M = 2,86 - 3,61) varav NDI 

skattades lägst och NOI och PSP högre. Vi kan utläsa via Perceived stress scale låg 

medelvärdet på 1,5 av en poängskala från 0-4.  
 

PSP, NOI och NDI visar även signifikanta samband med varandra enligt tabell 2. Vi kan här 

identifiera att danslärare med högre nivåer av PSP även upplever högre nivåer av både NOI 

och NDI. Uppfattar man högre nivåer av NOI upplever man också högre nivåer av PSP och 

NDI. Vilket betyder att upplever man högre nivåer av NDI uppfattar man även högre nivåer 

av PSP och NDI. 

  
Tabell 1. Deltagarnas medelvärde och standardavvikelse för ålder, erfarenhet, PSP, NOI, NDI, SIP, SFP, SID 
och upplevd stress  
 Medelvärde Standardavvikelse Antal 
Ålder (år) 37,24 12,97 74 
Erfarenhet (år) 10,92 9,64 70 
Perfectionistic self-
presentation (PSP) 

3,61 1,11 74 

Nondisplay of 
imperfection (NOI) 

3,42 1,1 74 

Nondislosure of 
imperfection (NDI) 

2,86 1,11 74 

Självinriktad 
perfektionism (SIP) 

4,52 1,2 74 

Socialt föreskriven  
perfektionism (SFP) 

3,14 1,28 74 

Annaninriktad 
perfektionism (AIP) 

4,19 0,87 74 

Upplevd stress  1,5 0,57 74 
 

Perfectionistic self-presentation scale (PSP, NOI och NDI) gick delskala från 1-7  
Multidimensional perfectionism scale (SIP, SFP och AIP) gick delskalan från 1-7 
Perceived stress scale (upplevd stress) gick delskalan från 0-4 
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4.1 Samband mellan PSP och stress och ålder  
För att undersöka eventuella samband mellan de tre typerna av perfektionistisk 

självpresentation (PSP, NOI och NDI) och stress användes Pearsons Product Moment 

Correlations. Detta redovisas i Tabell 2. Signifikanta, positiva samband visas mellan PSP och 

NOI och upplevd stress (p < 0,05) samt NDI och upplevd stress (p < 0,01), vilket innebär att 

danslärare som var mera perfektionistiska också var stressade i högre grad. Det identifierades 

även ett signifikant negativt samband mellan ålder och PSP (p < 0,05), vilket innebär att 

danslärare med högre ålder upplever lägre nivåer av PSP. Däremot så fanns det inget 

signifikant samband mellan upplevd stress och ålder.  

  
Tabell 2: Korrelation mellan samtliga variabler.   
 Ålder PSP NOI NDI 
Ålder  -        
PSP  -,49**  -      
NOI  -,30* 0,65**  -    
NDI  -,29* 0,71** 0,69**  -  
Upplevd 
stress 

-0,23 0,352** 0,46** 0,29* 

 
 PSP - Perfectionistic self-presentation  
NOI – Nondisplay of imperfection  
NDI – Nondisclosure of imperfection  
** Korrelationen är signifikant vid 0.01 nivå (2-tailed)  
* Korrelationen är signifikant vid 0.05 nivå (2-tailed)  

  

4.2 Skillnader mellan män och kvinnors skattning av PSP   
En ANOVA mellan grupperna genomfördes för att undersöka skillnader mellan kön och PSP, 

NOI och NDI. Deltagarna delades in i två grupper, en för kvinnor och en för män. Det var 

ingen signifikant skillnad mellan könen gällande varken PSP, F(1, 72) = 0,00, p = 0,95, NOI 

F(1, 72) = 2,02, p = 0,16 eller NDI F(1, 71) = 0,10, p = 0,75. Således skattade inte kvinnor 

högre på perfektionistisk självpresentation än män.  
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5.0 Kvalitativt resultat   
Resultatet presenteras i fyra olika teman som visas i figur 1. Citat presenteras i kursiv stil för 

varje undertema.   

 
Figur 1. Sammanställning av teman som arbetades fram i analysen 

Tema Undertema  Rubrik på denna? 

Danslärares syn på 
yrkesrollen 

Fördelaktiga egenskaper 
Självdistans 
Våga stå i centrum 
Hög arbetsmoral 

Utseendefixerat yrke  

Press från yttre faktorer Föräldrars krav 
Känslan av att vara utbytbar 

Att vara perfektionistiskt 

Synen på perfektion 

Perfektion är önskvärt men 
svårt  
Går det att vara perfekt 
danslärare?  
Att vara perfektionistisk kan 
vara hjälpsamt 

Perfektionistisk strävan 

Strävan efter perfektion 
Ständigt höga krav 
Strävar alltid efter att prestera 
Känslan av kontroll  

Perfektionistisk oro Letar konstant efter fel  

Perfektionistisk 
självpresentation 

Visar inte hur hårt man jobbar 

Klagar inte 
Lägger ner mycket tid på 
arbetet 

Konsekvenser av hög 
perfektionism 

För sig själva 
Negativa känslor 
Stress 
Utmattningssyndrom 

För sina elever 
Speglar sitt arbete 

Höga krav  
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Danslärares syn på yrkesrollen 
Fördelaktiga egenskaper 

Under intervjuerna diskuterades fördelaktiga egenskaper för danslärare. Respondenterna bads 

att tala utifrån sig själva och sina egna erfarenheter, varpå tre egenskaper var återkommande. 

 

Självdistans 

Tre av de som ställde upp på intervju nämnde att det som danslärare är viktigt att ha 

självdistans. Att inte ta sig själv på alldeles för stort allvar och ha förmågan att se sig själv ur 

andras ögon är viktigt för att kunna utvecklas. 

 

«Om du inte har självdistans kan det hämma dig faktiskt.» 
 

Våga stå i centrum 

Två av danslärarna tryckte på att det är viktigt att vara social och att man ska våga stå i 

centrum. Att man måste våga prata med andra människor och ta på sig ledarrollen för att 

skapa ett förtroende.  

 

«Därför att hela grunden som danslärare bygger på att du ska kunna prata med andra, stå i 

centrum och tala inför en grupp i olika nivåer, stilar och personer.» 
 

Hög arbetsmoral 

Tre av danslärarna berättade om deras höga arbetsmoral. Dansläraryrket kräver att man lägger 

ner mycket tid för planering och det förväntas att man är tillgänglig dygnet runt. Det var ingen 

av danslärarna som upplevde att deras höga arbetsmoral var något negativt men att det kunde 

skapa en viss stress emellanåt eftersom det blir ett tjugofyra timmars arbete. 

  

«Nej, jag arbetar typ dygnet runt. Direkt när jag vaknar på morgonen tänker jag att det här 

skulle vara bra. Det hela känns som en kreativ process.» 

 

«De är medvetna om att jag jobbar så många timmar och sen är det någon som behöver hjälp 

så som att blinga dräkter och då kan jag sitta på nätterna och göra det och då vet ju dem att 

jag har gjort under natten till exempel.» 
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Utseendefixerat yrke 
Tre av danslärarna beskriver yrket som utseendefixerat och menar att det är viktigt vad man 

uppger för approach mot sina elever. Eftersom eleverna ser danslärarna flera dagar i veckan, 

ser hur de ser ut och hur de rör sig menar de att det finns en press på hur man ska vara. Detta 

upplevdes främst bero på sociala medier som idag speglar en bild av perfektion. De beskriver 

att det finns ett stort ansvar hos dem att visa eleverna en positiv bild av dansvärlden. 
 

«Man ska alltid vara perfekt på att dansa, man ska alltid vara smalast och vältränad och man 

ska alltid se snyggast ut.» 
 

Press från yttre faktorer 

Föräldrars krav 

Hälften av danslärarna upplever press utifrån. Pressen att tillgodose dansföräldrars krav gör så 

att danslärarna upplever yrket som ett tjugofyra timmars arbete. Dansföräldrarna förväntar sig 

att de ska kunna kontakta danslärarna dygnet runt och att de ska göra allt för deras barn. Även 

om lärarna är på semester så kan det trilla in meddelanden där föräldrarna ursäktar sig men att 

det alltid tillkommer ett “men”.   
 

«Det finns ingen förståelse tillbaka från dansföräldrar, det är deras barn och de lägger så 

mycket tid och pengar, så det är precis som att de förväntar sig att du ska vara där, alla vill 

ju bli favoriserade så alla vill ha din tid lika mycket.»  

 

Känslan av att vara utbytbar 

Hälften av danslärarna pratade också om känslan av att vara utbytbar. Dansläraryrket kräver 

att man ständigt är uppdaterad när det kommer till nya steg och stilar för att behålla elevernas 

intresse. Annars är det lätt för eleverna att hitta nya dansskolor som är uppdaterade och det är 

något man med tiden lär sig att hantera. 

 

«Det blir ju generationsbyte, snart kommer “den dansläraren är jättehäftig och jag vill byta 

till den” och då är allting du har gjort inte värt någonting.» 
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Att vara perfektionistisk 
Synen på perfektion 

 

«…För mig är det självdisciplin....och att träna så att jag sätter alla de här grejerna och 

alltid prestera bra och alltid ha självdisciplinen att träna fastän att det är tungt eller att man 

har haft en jobbig dag eller att man är ledsen det har nog varit min hela tiden, det finns inget 

som kan stoppa, jag ska bara se till att få till perfektionen liksom.» 

 

Perfektion är önskvärt men svårt 

Alla danslärare upplever att de har perfektionistiska drag och menar att perfektion är ett 

önskvärt beteende. Speciellt inom dansen är det viktigt med perfektion och det är hela tiden 

det man vill uppnå. De alla höll med om att det är svårt att uppnå perfektion men att man ska 

ha ett mål att försöka komma dit. 

  

«Det är något som man ofta vill uppnå i vissa saker fast det känns lite som en omöjlighet, det 

är svårt att vara perfekt, det är svårt att göra saker till perfekta också. Det är något mer en 

strävan eller en bild.»  

 

Går det att vara perfekt danslärare? 

Hälften av danslärarna menar att det går att vara en perfekt danslärare men att det är svårt att 

nå dit. Det krävs ett ständigt arbete och att alltid hålla sig uppdaterad. 

 

«Ja, det går men hur lätt det är att nå dit är en annan sak. Det är klart att det går.» 

 

Andra halvan menar att det inte går att vara en perfekt danslärare. Man skulle väldigt gärna 

vilja vara en men att man alltid kommer göra fel och att man aldrig kommer vara perfekt inom 

alla discipliner och områden. 

 

«Jag kanske kan vara en perfekt danslärare inom vissa områden men skulle aldrig kunna 

räcka till i alla discipliner och områden. Nej.» 
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Att vara perfektionistisk kan vara hjälpsamt 

Tre av danslärarna menar att deras perfektionistiska beteende har varit hjälpsamt både inom 

dansen men även i övriga livet. Det har hjälpt dem att strukturera upp sina liv men också att 

komma tillbaka efter utbrändhet. Deras perfektionistiska beteende har gett dem en glöd att 

arbeta mot perfektion vilket gör dem målmedvetna. 

 

«Det är där perfektionisten kommer in igen, jag tränade stenhårt för att hitta balans och 

kunna gå igen, prata.» 

 

«Man vet då vad man vill och har något att sträva efter och får någon struktur i livet, om man 

är perfektionist. Man får ordning på saker och ting.» 

 

Perfektionistisk strävan 

Strävan efter perfektion 

Tre danslärare menar att strävan efter perfektion är det som driver dem och får dem att 

fortsätta. Att ha målet att uppnå perfektion kan skapa en drivkraft som gör att man jobbar in i 

det sista. Vad som kan uppstå är dock att glädjen försvinner från idrotten för att man pressar 

sig så pass mycket för perfektion.  

 

«För det är ändå, när du kommer till en viss nivå, är det perfektion du strävar efter hela 

tiden. Det är det som driver oss, att träna tekniken. Man pressar sig för perfektion. Då kanske 

man inte pressar sig för glädjen längre, det finns fortfarande passion i det men perfektionen 

har tagit mycket större rum i det hela » 

 

Ständigt höga krav  

Tre av danslärarna beskrev att de har höga krav på sig själv men inte på andra. Kraven bidrar 

till en känsla av att framstå som perfekt men skapar även här en struktur i livet. Kravet att hela 

tiden ligga i framkant för att utföra ett perfekt arbete var något som präglade dem.  

 

«Jag ställer jättehöga krav på mig själv men kräver inte det av någon annan.» 
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Strävar alltid efter att prestera 

Danslärarna strävar efter att alltid prestera inom både dansläraryrket men också i övriga livet. 

Detta innebär att de alltid vill göra ett bra jobb och vill utvecklas på alla plan, inte bara inom 

dansen. Många menar att de alltid har många bollar i luften och ställer höga krav på sig själva 

och detta kan skapa en inre stress. 
 

«Då drev jag dansskolan, pluggade till sjuksköterska samtidigt, jobbade extra på akuten, var 

på tävlingar på helgerna med dansarna och sen har jag ju två barn själv, familj och hus och 

två hundar. Där gick det så himla långt, vi har haft väldigt mycket dansvärk och problem med 

att sova, jag var en sån där “prestationsjunkie”.» 
 

 

Känslan av att ha kontroll 

Hälften av danslärarna beskrev också att de känner ett lugn när de upplever någon form av 

kontroll både under lektioner och i sina liv. De tror att ett kontrollbehov går hand i hand med 

perfektionism. 
 

«Det är lite som jag sa tidigare, om jag är perfektionistisk, jag är lite grann skulle jag säga, 

jag vill att vissa saker ska vara på ett visst sätt för då upplever jag att jag har mina lektioner 

under kontroll och mitt liv under kontroll.» 
 

 

Perfektionistisk oro 
Letar konstant efter fel 

Tre av danslärarna menar att deras perfektionistiska beteende gör så att de konstant letar efter 

fel. Felen kan vara av mindre eller större karaktär men att de ändå försöker vara medvetna om 

vad de gör för fel för att sedan kunna reflektera över det. På så sätt känner de att de utvecklas 

och kan förbättra sig själva. 

  

«Ett beteende... Ja, att konstant leta fel som man gör. Att bortse allt bra man gör och har 

gjort och bara leta efter fel och problem.» 
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Jobbigt att göra fel och misstag 

Hälften av danslärarna upplever att det är jobbigt att göra fel och misstag. Det kan vara svårt 

att acceptera och att det ständigt är något de behöver jobba på. Vad som dock sades var att det 

blir bättre med åren eftersom man lär sig hantera det på ett annat sätt.  

 

«Sen var det ett misslyckande på något sätt och det var jättesvårt för mig att acceptera att jag 

hade misslyckats.» 
 

Svårt att släppa sina fel och gå vidare efter misstag 

En danslärare nämnde också att när det väl blir fel så är det svårt att släppa. Man kan nästan 

känna sig förnedrad under ett tag men att man sedan får försöka släppa det och gå vidare.  

 

«Ja, jag var ju nästan förnedrad. Men jag skämdes över det ganska länge faktiskt. Men exakt 

hur länge vet jag inte.» 
 

 

Tillåter sig inte att göra fel men elever får 

Alla danslärare upplever, eller har upplevt, känslan av att de vill göra rätt. Tidigare har de inte 

tillåtit sig själv att göra fel. Däremot så är de extremt tydliga med att förmedla till sina elever 

att det är okej att göra fel, så länge man har en öppen dialog om det och att man tar på sig det.   
 

«Eftersom jag inte tillåtit mig själv att göra fel så är jag väldigt mån om att förklara för dem 

att det är helt okej att göra fel.» 
 

Perfektionistisk självpresentation 

Visar inte hur hårt man jobbar 

Tre av danslärarna upplever att det inte finns någon mening med att berätta hur hårt de 

arbetar. Detta för att de inte anser att de är bättre än någon annan för att de arbetar så mycket 

men också för att de tror att ingen kommer bry sig. De vill inte heller visa några svagheter och 

håller det därför hellre för sig själva. 
 

«Jag skulle liksom inte, jag tycker inte att jag är bättre på något sätt för att jag jobbar så 

hårt. Det finns inget för mig att visa. Jag vet inte. Det är de grejerna jag sa innan, jag visar 

inte svagheter på något sätt och beklagar mig helst inte.» 
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Klagar inte 
Varför de inte visar hur hårt de arbetar beror också på att de inte vill att andra ska uppfatta det 

som att de klagar. Eftersom de själva har valt det här livet så tjänar det ingenting till att 

berätta. Då är det bättre att säga att allt är bra och att de har läget under kontroll. 

 

«Ja, men alltså jag berättar inte alltid för alla hur jag jobbar och sliter, eller vad man säger, 

för jag känner att jag bara klagar och det för dålig stämning. Jag har själv valt det här livet 

och det är ingen som tvingar mig.» 
 

Lägga ner mycket tid på arbetet 

Att lägga ner mycket tid på arbetet är en inställning de har gått in med från början och då 

finner de ingen mening med att gå runt och berätta för andra hur mycket tid och energi de 

lägger ner. De upplever att ingen kommer tacka dem i slutändan för all tid de lägger ner och 

då är det bättre att de arbetar på och är nöjda med sig själva. 

 

«Så att det är jobbigt och att jag lägger ner mycket tid och energi på det, jag ser ingen 

mening med att gå runt och berätta det, det är bara dålig energi.» 
 

Konsekvenser av hög perfektionism 
För sig själva 

Negativa känslor 

Kan skapa känslor av att vara arg eller ledsen 

En av danslärarna förklarade att en konsekvens med hög perfektionism är att man alltid 

försöker strävar efter perfektion, vilket kan skapa negativa känslor i form av att man blir arg 

eller ledsen om man inte når dit. Liknande sa även de andra danslärarna när de förklarade att 

ifall inte eleverna gör som de har sagt kan det skapa en ilska. 

  

«Att alltid sträva efter perfektion och att kanske bli arg eller ledsen om man inte når dit.» 
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Stress 

Kan skapa stress 

Alla danslärare menar att stress och perfektionism hör ihop. Det kan ta sig i olika former och 

kan bland annat uppstå när man sitter och planerar inför en klass men så går det inte riktigt 

som man tänkt sig. Vad som också kan skapa en stress är att man alltid ska presentera nya 

steg eller att alltid vara på topphumör. Men också att man ska vara tillgänglig under hela 

dygnet.  

 

«…alltså när jag sitter där och inte kommer någonvart och inte hittar den musiken jag vill ha 

eller inte kommer fram till de jag vill uppnå, då byggs det för mig upp en stress i att jag vill 

leverera, jag vill att det ska bli så himla bra och beröra eller vad det nu ska göra. Då blir det 

alltid någon stress eller prestationsångest. Det blir som en grop och jag kommer ingenvart.» 

 

Leder till stress 

Alla danslärare håller med om att hög perfektionism kan leda till stress. Att ständigt vilja 

prestera både som danslärare och i övriga livet gör att man hela tiden går på högvarv. 

Kroppen hinner aldrig återhämta sig utan man vill hela tiden gör mer.  

 

«Det var väl där någonstans att jag började få en stress i det också att jag ville verkligen 

prestera. Det var i samband med det med skolan som jag berättade förut. Tillslut brände det 

ut mig totalt, det var både träningen och skolan där.» 

 

Utmattningssyndrom 

Två av danslärarna berättade att deras perfektionistiska beteende resulterade i 

utmattningssyndrom. Att ständigt ha många bollar i luften, vilja prestera, ha höga krav på sig 

själv och att alltid framstå som perfekt blev tillslut för mycket. Utmattningssyndromet tog sig 

i olika former för danslärarna där en av dem tappade förmågan att gå och tala.  

 

«Det började med småsaker, när jag kom till ett ställe visste jag inte om jag hade varit där, 

om jag skulle därifrån, om det var morgon eller kväll eller sådär. Sen en dag på akuten 

tappade jag förmågan hur man gick och jag tappade talet. Sen vet man inte vad som är hönan 

eller fjädern, om det är för att jag gått så länge med värk och inte fått sova men självklart var 

allt det här stressrelaterat.» 
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För sina elever 

Upplever att elevers prestation speglar deras arbete 

Alla danslärare upplever att deras elevers prestation under tävling, mer eller mindre, speglar 

deras arbete. Här handlar det mycket om hur andra människor kommer att se deras arbete 

genom eleverna.   
 

«För det är ju ändå, på det sättet, mitt ansikte utåt. Mot mina kollegor liksom “vad har … 

tillåtit där?”.» 
 

Höga krav på elever 

På grund av att de anser att deras arbete speglas genom eleverna bidrar det till att de har höga 

krav på sina elever. De går inte med på att skicka ut vad som helst på dansgolvet och eleverna 

ska känna sig redo. Det innebär lärarna förväntar sig att eleverna ska ge allt och att de ska ha 

tränat mycket innan tävlingen.  

 

«Däremot så är jag väldigt strikt, jag är inte okej med att släppa ut vad som helst på golvet.» 
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6.0   Diskussion  
Syftet med studien var att undersöka danslärares upplevelser av perfektionistisk 

självpresentation (PSP) och stress. För att sammanställa våra 74 enkäter genomfördes 

korrelationsanalyser för att se eventuella samband mellan PSP, stress och ålder hos 

danslärare. En ANOVA genomfördes för att se skillnad i skattning av PSP mellan män och 

kvinnor. Vidare gjordes även en kvalitativ innehållsanalys av fyra intervjuer. I detta avsnitt 

diskuteras studiens resultat och styrkor samt svagheter.   

6.1 Resultatdiskussion kvantitativ forskningsmetod  
 
6.1.1 Samband mellan PSP, stress och ålder  
Resultaten visade på tydliga samband mellan PSP och stress, vilket innebär att danslärare som 

var mer perfektionistiska också var stressade i högre grad. Utifrån tidigare forskning har det 

bekräftats att samband visats mellan perfektionism och stress (Childs och Stoeber, 2012; 

Stoeber och Rennert, 2007), eftersom PSP och stress varit outforskat kunde denna studie bara 

utgå från en hypotes om att även PSP och stress skulle visa samband. Man kan nu bekräfta att 

även PSP och stress hör ihop, åtminstone för danslärare. Det visades ett negativt samband 

mellan ålder och samtliga typer av perfektionistisk självpresentation. Detta innebär att 

danslärare med högre ålder upplever att nivån av PSP är lägre. Detta kan möjligtvis bero på 

att man med stigande ålder samlar på sig erfarenheter och finner en trygghet i sig själv. Man 

lär sig särskilja på arbete och privatliv vilket förhoppningsvis leder till bättre återhämtning. 

Däremot så visades inget samband mellan ålder och upplevd stress.  I en tidigare studie 

visades att danslärare med högre ålder var mindre stressade (Hjert Goli & Korhonen, 2018). 

Vi hade nästan samma åldersspann (18-64) som Hjert Goli & Korhonen (2018) (15-64) men 

vi hade däremot en högre medelålder. Kanske gjorde detta att spridningen på svaren för 

upplevd stress blev för stor. Det kan också bero på tidpunkten som vi la ut enkäten. När vi 

valde att lägga ut enkäten så hade inte terminen startat än och det kan bidra till att danslärarna 

inte riktigt kommit in i rollen ännu.  

6.1.2 Skillnader mellan män och kvinnors skattning av PSP  
Denna studie visade inga skillnader mellan könen gällande  PSP. Tidigare forskning har visat 

att kvinnor i dans har fler perfektionistiska drag än män (Nordin-Bates, Cumming, Sharp & 

Aways, 2011) det har även visats att kvinnor generellt i andra sammanhang kopplat till 

perfektionism har skattat högre (Caglar, Bilgili, Karaca, Ayaz and Aşçi, 2010). Därför fanns 

en tanke om att det även skulle visa sig i denna studie. Däremot så har andra studier visat att 

det inte finns någon skillnad mellan kön när det kommer till perfektionism (Flett, Blankstein, 
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Hewitt, Koledin, 1992; Hewitt and Flett, 1991). Som tidigare nämnt visades inga skillnader 

men resultatet kan däremot vara missvisande eftersom undersökningen gjorts på 25 män och 

49 kvinnor. Därav skulle resultatet kunnat se annorlunda om fler män deltagit i studien. 

Varför fler män inte deltagit är svårt att säga, men det kan bero på att det inte finns lika många 

manliga danslärare som kvinnliga.  

6.2 Resultatdiskussion kvalitativ forskningsmetod  
Syftet med att komplettera våra enkäter med intervjuer var för att få djupare insikt i hur 

danslärare upplever perfektionism och stress. Utifrån intervjuerna identifierade vi de olika 

delskalorna för perfektionistisk självpresentation, perfectionistic self-promotion (PSP), 

nondisplay of imperfection (NOI) och nondisclosure of imperfection (NDI) (Hewitt et al. 

2003). För att dra några exempel framkom det i våra intervjuer att danslärarna upplever en 

press att framstå som perfekta inför sina elever och deras föräldrar, vilket kan förklaras genom 

PSP. Vi identifierade att alla danslärare upplever en perfektionistisk oro över att göra fel och 

misstag samt gå vidare från dem. Detta kan vi koppla till NOI. Att ingen av danslärarna visar 

hur hårt man arbetar med saker och ting kan kopplas till PSP men detta i samband med att det 

bero på att de inte vill klaga på sitt arbete inför andra kan kopplas till NDI.   

Resultaten visade att alla danslärare upplever sig själva som perfektionistiska men inte bara 

inom själva yrket som danslärare. De upplever att perfektionism är ett personlighetsdrag som 

även påverkar en i privatlivet. Att danslärarna upplever att perfektionismen påverkar dem på 

andra områden än arbetet är logiskt. Det har visats att perfektionism kan uppstå i olika 

domäner, men att arbete och skola är det som flest människor vill vara perfekta inom (Stoeber 

& Stoeber, 2009). Flett och Hewitt (2002) menar att extrema perfektionister vill vara perfekta 

inom allt de gör och medan Stoeber och Stoeber (2010) menar att många perfektionister vill 

vara perfektionistiska inom många olika områden. Perfektionismen kan alltså vara 

överskidande inom olika områden och det är också den uppfattningen vi har fått genom våra 

intervjuer. De olika respondenterna upplevde att de var mer eller mindre perfektionistiska 

inom sitt arbete men att det fanns saker i privatlivet där de också ville visa sig vara perfekta. 

Eftersom perfektionism visats vara ett personlighetsdrag är det förståeligt varför man vill 

uppnå perfektion inom olika områden i livet. Men man ska också ha i åtanke att det skiljer sig 

från person till person. 

Vad som också kom upp intervjuerna var respondenternas behov av att känna kontroll. 

Kontroll var ett återkommande ord som användes när de förklarade hur viktigt det är att 

strukturera upp lektioner och situationer i sitt liv. Det får oss att tro att kontrollbehov är ett 
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beteende som kan vara positivt inom yrket. Vad man också kan spekulera i är ifall deras 

kontrollbehov har gjort att de sökt sig till dansläraryrket. Deras kontrollbehov kan även 

kopplas till att de känner att elevernas prestation under tävling speglar deras arbete. Eftersom 

de inte vill släppa ut vad som helst på golvet skapar det en kontroll över hur andra kommer se 

eleverna som tävlar. På grund av det här sätts också höga krav på att eleverna försöker 

leverera det som de övat på.  

Att hälften av respondenterna svarade att det går att vara en perfekt danslärare medan andra 

halvan svarade att det inte går är också ett intressant resultat. Man kan undra varför det råder 

delade meningar och vad är egentligen en perfekt danslärare? Ingen av dem som svarade ja 

visste hur man skulle ta sig dit men att det var målet. Kanske upplever dem att det går att bli 

fullärd inom en disciplin och att det då räknas som en perfekt danslärare.   

På grund av deras perfektionistiska beteende, att de alltid skulle prestera perfekt inom skola, 

jobb och i övriga livet drev två av danslärarna på sig själva så hårt att deras kroppar tillslut 

inte orkade mer. Detta ledde till utbrändhet vilket kan vara ett utfall av perfektionism och 

stress (Stoeber & Rennert, 2007). Till slut tappade en av dem förmågan att gå och att tala 

medan den andra dansläraren hade så höga krav på sig själv att läkarna inte tillät hen att gå till 

skolan. Att stressen spelade en central roll i deras insjuknande tvivlade de inte på. Att hela 

tiden prestera perfekt skapar en inre stress som till slut blir för mycket. Vad som dock är 

intressant är att de anser att det var deras perfektionistiska beteende som gjorde att de kunde 

återhämta sig snabbare. Eftersom de blir så målmedvetna så blev det också så att de övade 

varje dag för att må bättre.  

6.3 Styrkor och svagheter 
I denna studie användes två olika metoder, kvantitativ och kvalitativ. På grund av att studien 

använde två olika metoder så blev resultatet bredare och fick djupare förståelse. Denna studie 

är även den första som genomförts på danslärare inom tävlingsverksamheten med två olika 

forskningsmetoder.  

Studien är en tvärsnittsstudie, där mätningen endast gjordes vid en tidpunkt. Detta för att se 

om det fanns likheter eller skillnader i hur danslärarna uppskattar PSP och stress. På grund av 

att det är en tvärsnittsstudie kan vi inte säga att det finns ett orsakssamband. Studiens 

genomförande kan påverka reliabiliteten på grund av att den genomfördes på distans där det 

inte finns en direktkontakt med deltagarna (Denscombe, 2014). En svaghet med denna 

tvärsnittsstudie är att studien genomfördes under en tid när dansskolorna inte var som mest 
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aktiva utan hade en lugnare period. Det kan därför diskuteras ifall danslärarna blir mer 

perfektionistiska under en aktiv termin.  

För att besvara två av studiens frågeställningar så användes en kvantitativ mätmetod. För att 

få tag på danslärare användes online enkäter för att få tag på danslärare från hela Sverige. Det 

kan därför vara möjligt att samtliga deltagare inte tillhörde de kriterier vi hade. Detta för att vi 

öppnade upp för alla danslärare och inte endast de inom tävlingsverksamheten. Danslärarnas 

upplevda perfektionistiska självpresentation och stress kan ha påverkats av dagsform, humör 

eller tid när enkäten legat ute. Perfectionistic self-presentation scale är reliabel och validerad 

på engelska (Habke, Hewitt, & Flett, 1999; Hewitt et al., 1995; Hewitt et al., 2003) och därför 

diskuterades det med vår handledare hur tillförlitliga enkäten skulle vara vid översättning till 

svenska. Vid svensk översättning av PSPS är tillförlitligheten lägre. Genom utförande av 

backtranslate metoden ökar tillförlitligheten (Del Greco, Walop, Eastridge, 1987) och vi valde 

därför att använda oss av dessa enkäter. Perceived stress scale har visat god validitet och 

intern reliabilitet vid översättning på svenska och därför ansågs det, enligt oss, att denna var 

tillförlitlig för användning (Nordin & Nordin, 2013; Cohen, Kamarck & Mermelstein, 1983). 

Fördelen med att använda enkäterna är att vi kan undersöka en större grupp och kostnaderna 

är låga då enkäterna låg online.  

För att besvara den sista frågeställningen användes en kvalitativ mätmetod. Med att göra en 

kvalitativ mätmetod kunde vi se sambandet med det kvantitativa resultatet på ett mer 

djupgående och personligt sätt, eftersom det är subjektiva upplevelser. Det var mycket 

intressant att få lyssna på danslärarna och höra deras erfarenheter och berättelser. Svaghet 

med denna metod kan vara att det inte var många som intervjuades samt att intervjuerna hölls 

via telefon och att då inte kroppsspråk kunde tolkas. Resultatet kan påverkas av hur deltagarna 

förstår och tolkar frågorna, även om deltagarna ombands att fråga vid eventuella oklarheter 

kan det ha uppstått missförstånd. Vad som också kan ha påverkat respondenternas svar är 

deras idéer om vad vi ville höra eftersom de redan har gjort en enkät om ämnet visste de vad 

vi sökte och kan de ha utformat deras svar därefter. Genom att använda en semistrukturerad 

intervjuguide gavs respondenten en frihet att svara på frågan och gav oss olika riktningar och 

syner.  

Studien hade en bra gruppstorlek på den kvantitativa metoden vilket är en styrka men på den 

kvalitativa metoden var den mindre vilket kan vara en svaghet. Om vi hade haft fler deltagare 

på den kvalitativa metoden hade vi fått fler djupgående resultat.  
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Svagheter med att använda två olika metoder är att det är tidskrävande och krävs mycket 

arbete för att genomföra. Styrkor i denna studie är just användandet av kvantitativ och 

kvalitativ metod tillsammans. Genom användandet av kvantitativa data fick vi resultat med 

siffror för att se ett sambanden mellan de perfektionistisk självpresentation och stress. Med 

den kvalitativa data fick vi mer förståelse för danslärarna och mer djup i studien.  

7.0   Slutsats  
Detta är den första studien som undersökt perfektionistisk självpresentation och stress hos 

danslärare och gav oss därför inga förutfattade meningar för hur resultatet skulle bli. Utifrån 

respondenternas svar på enkätundersökningen men också genom våra intervjuer har vi förstått 

att perfektionistisk självpresentation och stress är sammankopplat. Resultaten visade att 

danslärare som är mer perfektionistiska är stressade i högre grad. Det visade också et samband 

mellan ålder och perfektionistisk självpresentation. Sambandet mellan ålder och stress visade 

sig vara negativt och det fanns ingen skillnad mellan män och kvinnor i upplevd 

perfektionistisk självpresentation och stress.  

Vad vi också har förstått är att danslärarna inte enbart känner att de måste prestera perfekt 

inom sitt yrke utan att det gäller i det vardagliga livet också. Även om deras perfektionistiska 

självpresentation har visat sig leda till ohälsa så upplever de att deras beteende har varit 

hjälpsamt många gånger. 

Med den här uppsatsen har vi fått många intressanta svar som förhoppningsvis kan bidra till 

forskningen. Vi har fått ta del av många intressanta berättelser och upplevelser som gett oss 

ny insikt i hur det är att leva med ett perfektionistiskt beteende.   
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Bilaga 1 
Litteratursökning 
  
Syfte och frågeställningar: 

 Studiens syfte är att undersöka danslärares självskattade upplevelser av perfektionistisk 

självpresentation och stress inom danstävlingsverksamhet i Sverige 

 

Följande tre frågeställningar ska besvaras:  

- Finns det ett samband mellan perfektionistisk självpresentation och stress och ålder 

hos danslärare? 

- Hur upplever danslärare perfektionistisk självpresentation och stress? 

- Finns det skillnader i skattning av perfektionistisk självpresentation mellan män och 

kvinnor?  

 
  

Vilka sökord har du använt? 

Ämnesord och synonymer svenska Ämnesord och synonymer engelska 

Perfektionism  

Dans 

Perfektionistisk självpresentation 

Stress 

Perfectionism  

Dance 

Perfectionistic self-presentation  

Stress 

 

Var och hur har du sökt? 

Databaser och andra källor  Sökkombination 
Google Scholar  
PubMed 
Sanna Nordin-Bates 
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 Bilaga 2 
Informationsbrev 

Välkommen att delta i vår studie om danslärares upplevelse av perfektionism och stress! 

Vi är två hälsopedagogstudenter på Gymnastik- och Idrottshögskolan som under våren ska 

skriva vårt examensarbete. Syftet med studien är att undersöka danslärares upplevelse av 

perfektionistisk självpresentation och stress. Perfektionistisk självpresentation kan innebära 

att man vill skapa en perfekt bild av sig själv inför andra. 

För att kunna genomföra studien behöver vi danslärare som undervisat i minst ett år. 

Vi är också intresserade av att undersöka om upplevelsen av perfektionism och stress hänger 

samman med ålder, kön och erfarenhet som danslärare. 

Det finns tidigare forskning som visar samband mellan perfektionism och stress hos 

dansutövare men när det kommer till perfektionistisk självpresentation och stress hos 

danslärare finns en stor kunskapslucka. Denna lucka vill vi fylla. 

Vad ber ni mig att göra? 

Vi ber dig vänligast att fylla i enkäterna efter bästa förmåga. Undersökningen beräknas ta 

cirka 10-15 minuter. I slutet av enkäten kommer det finnas möjlighet för dig att fylla i om du 

vill bli kontaktad för en kort uppföljande intervju. Detta är helt frivilligt. 

Vem kan se vad jag svarar? 

Informationen du lämnar ut kommer att behandlas konfidentiellt och dina svar kommer inte 

kopplas till dig som individ. Ställer du upp på en intervju kommer inte ditt namn att framgå i 

arbetet. Resultaten vi får fram kommer att ingå i ett examensarbete som kommer redovisas 

både skriftligt och muntligt på Gymnastik- och Idrottshögskolan, samt eventuellt i ett större 

forskningsprojekt lett av Sanna Nordin-Bates, handledare för denna studie och forskare inom 

perfektionism i dans. 

Hur hanterar ni data? 

I enlighet med gällande praxis så sparar vi resultaten av de anonyma, digitala frågeformulären 

i tio år i låst arkiv. Namn och kontaktuppgifter kommer enbart att sparas så länge de behövs: 

det vill säga, till dess att vi rekryterat deltagare till den uppföljande intervjun. Ansvarig för 

dina personuppgifter är Gymnastik- och Idrottshögskolan.  
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I enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) samlar vi in informationen utifrån (1) att 

vi har fått lov (samtycke) från dig, och (2) att forskningen kan ge värdefull information av 

allmänt intresse. Enligt denna dataskyddsförordning har du även rätt att kostnadsfritt få ta del 

av de uppgifter om dig som hanteras i projektet, och vid behov få eventuella fel rättade. Du 

kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter 

begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta Sanna Nordin-Bates (se nedan för 

kontaktuppgifter). Dataskyddsombud vid Gymnastik och Idrottshögskolan är Birgitta Edenius 

(gdpr@gih.se). Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge 

in klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 

Har du frågor om studien? 

Är du intresserad av att veta mer om vårt arbete, så är du alltid välkommen att kontakta oss. 

Stort tack för din hjälp och tid! 

 

Vendela Frejd Östman   Melissa Engström 

Hälsopedagogstudent, danslärare  Hälsopedagogstudent 

vendela.ostman@student.gih.se  melissa.engstrom@student.gih.se                               

070-5388717    072-1777190 

                                 

Handledare: 

Sanna Nordin-Bates 

Docent och Lektor i idrott, inriktning Idrottspsykologi 

Sanna.nordin-bates@gih.se 
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Bilaga 3 

Perfectionistic Self-presentation Scale  
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Bilaga 4 
Perceived Stress Scale  
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Bilaga 5 
Multidimensional Perfectionism Scale  
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Bilaga 6  
Intervjuguide 

 

Danslärares upplevelse av  

perfektionistisk självpresentation och stress 

Intervjuguide 

Tack för att du vill vara med och bidra till det här forskningsprojektet! Det ska bli mycket 
intressant att höra om dina tankar och erfarenheter. Innan vi börjar tänkte jag bara ge dig 
lite generell information om intervjun i stort. 

1) Svara så öppet och ärligt som möjligt på frågorna. Det finns inga ”rätt” eller ”fel” svar, 
utan jag är genuint intresserad av dina upplevelser, tankar, och åsikter. 

2) För att försäkra mig om att jag inte missar något så vill jag spela in intervjun digitalt. 
                      a. Går det bra för dig? 
                      b. Eftersom vi är intresserade av just dina erfarenheter så får du gärna prata i 
 termer av ”jag tycker” och ”jag tänker”, snarare än ”man” eller ”dansare 
 generellt”. 

3) Ljudfilen sparas inte med ditt namn, och inga obehöriga har tillgång till varken ljudfilen 
eller de citat som vi eventuellt använder från din intervju. Alla citat anonymiseras (dansare 
1,2,3...eller pseudonym). 

4) Innan studiens resultat publiceras kommer du att ha möjlighet att läsa igenom 
transkriberingen av intervjun och korrigera om det är något som vi har missuppfattat. Du kan 
självklart också få en kopia av den publicerade texten när den är färdig. 
Får jag ta din emailadress för att kunna skicka transkriberingen av din intervju? 

5) Som du vet är det frivilligt att vara med. Det innebär också att du när som helst kan 
avbryta intervjun eller välja att inte svara på frågor. 

6) Innan vi börjar får du gärna stänga av mobiltelefonen och har du några frågor eller 
funderingar så kan vi ta dem nu 

 

Berätta om syftet med studien och varför vi gör en enkät med kompletterande intervju. 

Del I: Uppvärmning 

1) Vad tycker du är bäst med att vara danslärare? 
                      a) Kan du ge ett mer specifikt exempel när det känns extra givande? 
                      b) Vad är ditt bästa minne som danslärare? 

2) Finns det några egenskaper, tror du, som är speciellt viktiga att ha som danslärare? 
                      a) Varför tror du att det är så? 

3) Finns det några egenskaper, tror du, som kan hämma en danslärare? 
                      a) Varför tror du det är så? 
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4) Har du några särskilda mål som danslärare? 
                      a) Vad skulle du allra helst vilja uppnå? 

 

Del II: Perfektionism och stress 
Berätta kort om perfektionistisk självpresentation och stress 

5) Vill du beskriva hur du arbetar med dina elever? 
                      a) Hur tror du att ditt lärandesätt speglas på/hos eleverna? 
                      b) Kan du utveckla? 

 

6) Vi ser att du har svarat ” ” på frågan om hur ofta du har känt stress den senaste månaden, 
vad tror du det beror på? 
                      a) Är det återkommande känslor? 

 

7) I vilket danssammanhang kan du uppleva att du känner dig stressad? 

a) Varför tror du att det är så? 

b) Hur förbereder du dig för att minska risken för att känna dig stressad?  

 

8) Utifrån enkäten kan vi se att du har svarat “ “ på frågan “Jag låter aldrig andra veta hur hårt 
jag arbetar med saker”. 

a)Vill du utveckla? 

b) Hur skulle det kännas om andra fick veta hur mycket tid du lägger ned på ditt             
 arbete? 

c) Varför tror du att det är så?  

 

9) Hur förbereder du dina elever inför en tävling? 
                      a) Dagen innan ett mästerskap märker du att en elev inte är redo, hur hanterar du 
 situationen? 
                      b) Vilka känslor cirkulerar i din kropp? 

 

10) Tycker du att dina elevers prestationer under tävling, speglar ditt arbete? 
                      a) Varför tror du att det är så? 

 

11) Hur ofta känner du dig nöjd med dina dansares prestation? 

 

12) Ibland gör man misstag, gör fel och når inte sina mål. Kan du beskriva en sådan situation 
                      a) Vad gjorde du (beteende)? 
                      b) Hur kände du (känslor/tankar)? 
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                      c) Vad hände (bra/mindre bra effekter)? 
                      d) Hur reagerar dina dansare i sådana situationer? 

 

13) Vad är perfektion för dig? 
                      a) Anser du att det går att vara en perfekt danslärare? Hur tänker du då? 
                      b) Är det viktigt med perfektion i dans? 

 

14) Vad innebär det att vara perfektionistisk tycker du? 
                      a) Hur är en perfektionist – känslor, tankar, beteenden? 
                      b) Kan du se något positivt med att vara perfektionistisk? 
                      c) Kan du se något negativt med att vara perfektionistisk? 

 

15) Hur tror du att perfektionism och stress hänger ihop? 
                      a) Varför tror du att det är så?  

  

16) Upplever du dig själv som perfektionist?  

  

Del III: Avslut 
Vi har nästan nått fram till slutet av den här intervjun. Men innan vi avslutar så tänkte 
jag fråga ett par korta saker till: 

17) Först och främst, har vi missat att diskutera något viktigt? Är det något du vill lägga till? 

18) Har du några frågor eller kommentarer om själva intervjun? 

Stort tack för att du ville ställa upp på den här intervjun! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


