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   Dans var förr det vanligaste sättet att träffa sin livspartner men numera sägs det att 

man träffar varandra på jobbet. För medelålders människor som söker ett nytt längre 

förhållande finns det flera kontaktmöjligheter. Förutom de vanliga att man träffas på 

jobb och i umgängesliv så är medierna fulla av olika typer av kontaktannonser. På 

nätet kan du nu träffa vem som helst från hela världen. 

   Sedan finns det naturligtvis några som fortfarande träffar varandra på dans. Men 

jämfört med hur det var på 60-talet så är det inte många som går på vanlig 

mogendans. Bland dessa 30-70-åringar på dansgolvet finns det nog två kategorier. 

Dels har vi dansarna och dansbandsfreaksen som älskar sina orkestrar och går ut på 

dans under längre perioder. Så har vi dem som kanske har blivit ensamma och är ute 

och jagar en ny partner. 

   Hur stor är då chansen att du hittar den rätte/rätta för ett längre förhållande på 

dansgolvet. Det räcker ju inte bara med romantik och känslor under en danskväll utan 

det är mycket som ska klaffa sedan i vardagslivet. Man ska passa för varandra mer än 

på ett sätt. Jag har här roat mig med att göra en matematisk uträkning på hur stor 

chans du har att hitta din hjärtevän på dansgolvet. Häng med i matematikens 

vindlingar: 

   Låt oss utgå från 100 personer av motsatta könet men kallar dem här istället 100 

procent. Av dessa 100% får du räkna med att cirka 80% redan är upptagna eller ej 

villiga att lämna den de redan har till förmån för dej. Då har vi 20% kvar.  

   Av dessa gör du automatiskt en utsortering vid första anblicken och här talar vi inte 

om skönhet för då skulle kanske 90% bli utan. Vi talar istället om t ex typer, attityder, 

klädsel, kroppslängd, hårfärg eller skägg. En del föredrar blondiner andra brunetter 

och en del rödhåriga. En del kvinnor vill endast ha män med skägg osv (Tyvärr är de 



alldeles för få.) På detta sätt sorterar du bort cirka 70 %, alltså duger bara 30%. Då har 

vi bara 6% av de hundra ovan kvar.  

   Av dessa sex procent är det sedan mycket annat som ska stämma. Du ska tycka om 

dem, få känslor osv. Det där är svårt så du kanske gillar bara 5% av dessa kandidater. 

Då har vi 0,3% kvar. 

   Men det räcker ju inte att du gillar dem. De ska gilla dej också och godkänna din 

livssituation och det kan du inte räkna med att alla gör så av dessa 0,3% så kanske det 

bara är 5% (egentligen skulle det vara en betydligt mindre procentsats här men då 

faller resten av berättelsen) som tänder på dej och då har vi 0,015% kvar. Alltså 15 st 

av 100 000! Det är inte så mycket men det finns ju fler än 100 dansare i Sverige! 

   Hur många finns det då? Någon räkning har inte gjorts men man gissar att en halv 

miljon är ute någon gång och dansar. Det är nog lite i överkant så låt oss räkna med 

cirka 300 000 som är ute regelbundet. Men märk att bara hälften av dessa är av 

motsatt kön d v s 150 000. På vanlig dansbandsdans är åldern cirka 30-70 år så här 

måste vi sortera bort några till. Låt oss säga att en tredjedel kan passa åldersmässigt. 

Då har vi cirka 50 000 kvar.  

   Nu kommer det intressanta. Ovan räknade vi ut att 0,015 % var tänkbara föremål 

för dina uppvaktningar. 0,015% av 50 000 personer blir 7,5 personer. Den där halva 

gillar du nog inte, han/hon verkar lite väl kort så vi räknar med sju stycken - i hela 

Sverige! Det där var inte många och var finns de sju någonstans? 

   Man räknar med att det finns cirka 300 dansställen i Sverige och av dessa kanske 

200 är igång samtidigt. (Vinter/sommarsäsong.) Många dansare besöker regelbundet 

3-4 dansställen så därför behöver du kanske inte leta på alla utan kanske på 50 

stycken om du nu tvunget vill kolla alla sju innan du bestämmer dej. Nöjer du dig 

med att hitta bara en, vilket är fullt tillräckligt eftersom månggifte ännu inte är tillåtet 

i Sverige, så kan det räcka med att du letar på cirka sju dansställen. Då blir det genast 

något lättare.  

   Men… Den kvällen du är i Linköping så kanske hon är i Norrköping och vice versa. 

Och är HON där så är det inte lätt ändå. Du har 100-300 kvinnor i salen. Vem är hon? 

Under en danskväll kan du om du är flitig kanske hinna dansa 20-25 danser med olika 

damer så du kan ändå missa henne. Är du kvinna och letar och inte bjuder upp själv, 

hur stor är då chansen att det är just HAN som bjuder upp? Tala om att leta efter nålen 

i höstacken! Och om du hittar nålen (honom/henne) så kanske du dessutom har 

konkurrens av några till som vill ha honom/henne. 



   Är det inte underligt ändå att så många hittar sin stora kärlek på dansgolvet när 

oddsen är endast 1:6666! 

   Men leta inte bara efter din stora kärlek på dansgolvet. Dansa och ha kul och tänk på 

att du kan hitta goda vänner där också. Några av mina kvinnliga vänner som jag inte 

skulle vilja vara utan har jag hittat på dansgolvet eller rättare sagt de har hittat mej. 


