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Sammanfattning 

I studien undersöktes aktiva körledares inställning till att arbeta med det sociala klimatet i 
kören i syfte att förbättra klangen, samt vilka metoder de använder för detta. Undersökningen 
gjordes som en enkät, som distribuerades digitalt och sedan analyserades efter kvantitativa 
och kvalitativa parametrar. Enkätsvaren visade att många av de deltagande körledarna anser 
att det sociala klimatet påverkar klangen och gav även uttryck för på vilket sätt. Dessa åsikter 
tillsammans med exempel på övningar analyserades mot tidigare forskning om körsång och 
hälsa, samt sociokulturella teorier om kultur, kontext och intersubjektivitet. Undersökningen 
resulterade i flera argument för att arbeta med det sociala klimatet i konstnärligt syfte, samt 
exempel på övningar. Resultatet kan användas av körledare på alla nivåer, både för de 
enskilda praktiska exemplen men också som grund för ett medvetet arbetssätt. 
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1. Inledning och bakgrund 

De senaste årens forskning har visat på körsångens positiva hälsoeffekter (Theorell 2009, 
Fagius 2011 m. fl.). Mycket pekar mot samma faktum: människor mår bra av att sjunga i kör. 
Sången ger rent fysiska effekter på bland annat hjärtats frekvensvariationer och cellernas 
återuppbyggnad (Theorell 2009). Den ger även psykiska effekter i form av ökat välmående 
och social samhörighet (Haugland Balsnes, 2009). Några hävdar till och med att körsång kan 
användas inom sjukvården för att förebygga och lindra depressioner (Stewart & Lonsdale 
2016). Dessa rön visar att körsång fyller en viktig hälsofrämjande och social funktion. Det är 
dock inte den enda anledningen att sjunga i kör. Det jag saknar i den aktuella forskningen är 
metoder för att arbeta med kör ur ett hälsofrämjande socialt perspektiv, men med ett tydligt 
konstnärligt fokus. Jag tror att de positiva fysiska och psykiska effekterna så att säga fungerar 
åt båda hållen. Därför vill jag se vad som händer om vi vänder på resonemanget. I stället för 
att fokusera på hur bra man mår av att sjunga i kör vill jag titta på hur man kan använda 
välmåendet i konstnärligt syfte: att få kören att bli bättre genom att må bra tillsammans.  

Ett problem jag själv upplevt som körledare är brist på tid: det finns ett begränsat antal 
repetitionstillfällen under en termin och vid dessa ska man hinna arbeta genom hela 
repertoaren, och göra en bra konsert som både sångarna och publiken kan uppskatta. Att lägga 
tid på gruppstärkande övningar som inte direkt har med musik att göra kan kännas onödigt 
och till och med stressande, för både ledare och sångare. Men kan det vara så att tiden är en 
investering? Om man från början arbetar att svetsa samman gruppen, kanske vägen in i 
repertoaren blir kortare. I repetitionsprocessen försvinner då många av de problem som har 
med osäkerhet i gruppen och självkänsla att göra; sångarna vågar göra fel inför varandra. 

Denna undersökning föddes ur frågan hur andra körledare ställer sig till att arbeta med det 
sociala klimatet i kören. Flera av mina vänner har gått eller går Kungl. Musikhögskolans 
kandidatutbildning i dirigering. Där ligger fokus nästan enbart på gestik och musikalisk 
gestaltning, och det sägs mycket lite eller inget alls om grupprocesser och socialpsykologi. 
Ändå misstänker jag att verksamma körledare arbetar med dessa frågor, då de alltid är en 
verklighet när man arbetar med en grupp. Jag vill ta reda på hur verksamma körledare ställer 
sig det, hur mycket de arbetar med det och vad de faktiskt gör.  

Våren 2017 publicerades ett examensarbete på Musikhögskolan i Malmö med titeln ”Av 
glädje bygger man musik?” (Persson, 2017). Den byggde på en undersökning bland 
körsångare i tio olika körer, som fick svara på frågor om det sociala klimatet i kören. 
Undersökningen visade att alla sångare ansåg att klimatet var viktigt och hade kopplingar till 
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det musikaliska resultatet. Uppföljande intervjuer med tre körledare visade även att dessa 
arbetar aktivt med det sociala klimatet i syfte att uppnå musikaliska mål. I min undersökning 
vill jag forska mer i hur man kan arbeta med dessa aspekter. En önskvärd utkomst av arbetet 
är en praktisk ”verktygslåda” med beprövade övningar som stärker gruppen och bidrar till 
bättre klang. 

I arbetet används konsekvent begreppet ”körledare”. Detta ska förstås som ett samlingsnamn 
för dirigent, körpedagog och alla andra titlar ledare för olika slags körer kan tilldelas, utan 
värdering eller hierarkisering. 

1.1.Bakgrund 
Detta avsnitt redogör för tidigare forskning inom området körsång. Det tar avstamp i det 
allmänna forskningsfältet, för att sedan smalna av till det aktuella området körsång och hälsa. 
Avsnittet avslutas med en sammanfattning som även innefattar en redogörelse för 
forskningsgapet på området och vad denna studie kan bidra med. 

1.1.1. Tidigare forskning om kör 

Zadig (2017) har studerat informellt ledarskap i kören och hur körsångare förhåller sig till 
varandra rent musikaliskt. Detta gjordes i fyra olika studier; den första var en intervjustudie 
med körledare. Den visade tydligt att körledarna var medvetna om informella musikaliska 
ledare i kören. I deras svar kunde två olika kategorier av ledare urskiljas; ledare som driver 
det musikaliska förloppet samt ledare som tar ansvar för körklangen. Zadig konstaterar i 
diskussionen att ”för att kunna sjunga bra tillsammans är [förutsättningen] att sångarna också 
trivs tillsammans” (Zadig 2017, s 60).  

Den andra och tredje studien mätte rent fysiskt vad som hände sångarna emellan. Med hjälp 
av headset spelades varje sångares enskilda röst in, i ett körsammanhang. På detta sätt kunde 
man se ljudvågorna och behandla dem som en graf, där det blev tydligt vilka sångare som tog 
kommandot. Studien urskiljde tre olika typer av ledarskap; precision gällande klang, precision 
gällande intonation samt hur ledare påverkar medsångare. Diskussionen behandlar bland 
annat vikten av att identifiera dessa ledare och använda sig av dem, antingen uttalat eller bara 
genom placering i kören. Den fjärde studien utgjordes av intervjuer med sångare från tre olika 
typer av körer. Inspelningar från repetitioner utgjorde grund för samtalet. Körerna hade olika 
sammansättning och var allt från amatörer till proffs, men resultatet blev i stort sett samma. I 
alla körer kunde man identifiera informella ledare och hade olika stor medvetenhet om sin 
egen roll som ledare/följare. Några utpekade ledare var omedvetna om sin roll. Det 
konstaterades även att det i vissa fall kunde finnas flera ledare, då det fanns olika klangideal. 
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Ett återkommande tema i alla körer var vikten av att trivas tillsammans, både klangligt och 
socialt.  

Sandberg Jurström (2009) har gjort en studie på hur körledare använder sig av olika 
teckensystem för att kommunicera med kören. I studien filmades sex olika körer och deras 
ledare simultant vid ett flertal repetitioner. Sedan analyserades videon utifrån ett multimodalt 
och socialsemiotiskt perspektiv, där olika slags tecken som gester, blickar, kroppsrörelser och 
pianospel kunde identifieras som meningsskapande. Studien visar hur ledare skapar olika 
kollektiva och lokala språk i samspel med kören och hur kören kan dra fördel av dessa. 

En liknande studie gjordes av Bygdéus (2015), med fokus på barn- och ungdomskör. Studien 
identifierar olika verktyg i körledarpraktiken utifrån det sociokulturella perspektiv som bland 
annat Vygotskij beskriver. Bygdéus utgår från Vygotskijs begrepp kulturella verktyg i sin 
analys av data, samt Meads idéer om relationella praktiker utifrån Blumer (Bygdéus, 2015). I 
analysen används Wartofskys begrepp primära, sekundära och tertiära artefakter. De primära 
är fysiska, som rösten, gesten och noten. De sekundära handlar om hur körledare använder 
dessa fysiska artefakter och sätter ihop dem till en helhet; hur olika typer av körledare skapas. 
De tertiära artefakterna är arbetssätt, som kan variera för en och samma ledare beroende på 
situation. Studien visar hur körledare ständigt växlar mellan olika sätt att arbeta och förhålla 
sig till kören, samt deras behov av att ständigt reflektera över sitt val av arbetssätt. 

1.1.2 Körsång kopplat till psykiskt och fysiskt välmående 

Detta avsnitt kommer att visa på kopplingen mellan självkänsla, psykiskt välmående och 
sång. Det finns forskning som visar att sången och självförtroendet är nära sammanknutna  
(Fagius 2011, Theorell 2009, Haugland Balsnes 2009 med flera). Sångrösten är det enda 
instrumentet som finns inuti kroppen; kroppen är instrumentet. Därför påverkas rösten av vad 
som händer i kroppen på ett helt annat sätt än till exempel ett piano. Rösten är också nära 
förknippad med identitet och självkänsla (Bengtsson & Laxvik 1982). ”Att göra sin röst hörd” 
är ett uttryck för att visa sin närvaro och identitet i världen, men kan också vara olika lätt eller 
svårt beroende på individ och situation. När psyket av någon anledning mår dåligt, till 
exempel på grund av bristande självkänsla, sätter det spår i kroppen (Dahl 2002). Jag har valt 
att dela in kapitlet under rubrikerna Identitet och självförtroende, Instrumentet i kroppen och 
Sång, gemenskap och hälsa.  

Identitet och självförtroende 
Identitet och självförtroende är inte något som är konstant, utan kan skifta beroende på 
omständigheter (Bengtsson & Laxvik 1982). En person som är självsäker i sin yrkesroll eller i 
sitt sociala liv har ingen garanti för att den känslan automatiskt följer med till körövningen. 
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Att sjunga kräver inte bara en röst, utan även kontroll över tonlägen och olika register. Även 
om en person har full kontroll över sin talröst kan sångrösten kännas naken och sårbar. I kören 
övar man dessa saker i grupp, vilket både kan kännas tryggt men även väldigt blottande. 
Rösten är starkt kopplad till identitet och personlighet och ett lågt självförtroende leder lätt till 
en svag och ängslig röst (ibid.).  

I Maslows (1943) behovstrappa är behovet av trygghet det andra steget efter fysiologiska 
behov, tätt följt av sociala behov. Längst upp i trappan finner vi självförverkligande; något 
som naturligtvis är individuellt men i detta sammanhang skulle kunna vara att nå toppen av 
körens förmåga. För individen skulle det kunna innebära att utvecklas till den bästa sångare 
man kan vara. Enligt Maslow krävs att behovet i varje steg är tillfredställt innan nästa behov 
blir viktigt. För att nå det yttersta musikaliska resultatet krävs alltså att sångarnas 
trygghetsbehov är tillgodosett. När sångaren väl känner sig trygg kan den söka social 
gemenskap och därefter uppskattning, som steg på vägen mot självförverkligandet. Det ska 
här påpekas att Maslows behovstrappa blivit kritiserad för att den inte fungerar i praktiken, i 
verkliga livet går stegen i och om varandra (Bengtsson & Laxvik, 1982). Men i detta 
sammanhang fungerar den ändå som en bild för grundläggande funktioner i det mänskliga 
psyket. 

Ett annat sätt att uttrycka individens väg mot självförverkligande är ”trygghet - ansvar - 
identifikation” (Bengtsson & Laxvik 1982, s 77). Trygghet är en förutsättning för att fungera 
individuellt och kollektivt och för att våga lita på sin röst. Ett sätt att vinna trygghet är genom 
ansvar: att ledaren eller styrelsen delar ut uppgifter som koristerna kan växa i, till exempel att 
göra en affisch till konserten eller förvalta körens ekonomi. Genom ansvaret kommer 
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identifikation: koristen kan identifiera sig med sin roll i kören, även om rollen inte har något 
med sång att göra. Detta leder ändå till att koristen växer i självtillit, som ger effekt även på 
sången (ibid.) 

Instrumentet i kroppen 
Som tidigare påpekats är sången nära knuten till kroppen; kroppen är instrumentet. Därför 
kommer detta avsnitt att behandla vad som händer i kroppen när man sjunger, och hur det 
psykiska välmåendet påverkar dessa funktioner.  

Det finns två olika typer av muskulatur i kroppen: den inre och den yttre (Dahl 2002). Den 
yttre har till uppgift att röra på kroppen och är viljestyrd, medan den inre ser till att stabilisera 
bland annat kotor och är i nära kontakt med känslolivet. Om en person upplever psykiska 
påfrestningar och mår dåligt, så försvagas den inre muskulaturen. Det i sin tur medför att den 
yttre muskulaturen måste kompensera den minskade stabiliteten, vilket gör att spänningar 
uppstår. Det kan också vara tvärtom, att den yttre muskulaturen är svag, vilket då gör att den 
inre får arbeta hårdare och blir ohälsosamt spänd. Detta påverkar även sångförmågan och 
klangen. Den bästa förutsättningen för en vacker klang är när rösten får fritt spelrum i 
kroppen och kan flöda utan spänningar (ibid.). Om kroppen eller sinnet mår dåligt sätter det 
spår i muskulaturen i form av spänningar, som hämmar klangen. 

Dahl talar även om ”smittsamma tillstånd” (s 30); fenomenet att vi människor speglar 
varandra både fysiskt och känslomässigt. Om sångaren bredvid sjunger med dålig tonbildning 
eller om dirigenten har dålig hållning, är det lätt gjort att spegla detta och omedvetet härma 
det man hör eller ser. På samma sätt, fast mer subtilt, är det med stämning i en grupp. Om en 
person i gruppen mår dåligt så märks det; både i hållning, uppträdande och stämning (ibid.). 

Sång, gemenskap och hälsa 
Det senaste årtiondenas forskning visar på de hälsofrämjande effekterna av körsång (Fagius, 
2011). Detta avsnitt redogör dels för hur körsång leder till emotionellt välbefinnande samt 
vilka fysiska effekter sången har på hälsan. 

Haugland Balsnes (2009) pekar i sin avhandling på sångens förmåga att ge såväl fysiskt som 
psykologiskt/emotionellt välbefinnande genom fysisk träning, känslomässig förlösning och 
stimulans av hjärnan. När sången sker i grupp, alltså i kör, ger den sociala faktorn en extra 
positiv effekt. Förutom den uppenbara gemenskapen av att göra något tillsammans så uppstår 
en känsla av samhörighet av att utföra en koordinerad aktivitet i samma puls. I avhandlingen 
beskrivs ett forskningsprojekt på en kör i ett litet samhälle i Norge. Det visade att kören var en 
viktig del av samhället med sin medverkan i bröllop, begravningar och bygdespel. För 

!  5



medlemmarna hade kören en stor social betydelse, inte bara för att de repade en gång i veckan 
utan även i samarbetet kring alla praktiska frågor. Kören blev även en grund för social 
integration och ett sätt för medlemmarna att bygga sociala nätverk. Haugland Balsnes belyser 
med detta vikten av social gemenskap för att sångare ska trivas i kören. Klickbildningar är 
trevliga för dem som redan inne, men kan göra det svårt för nya sångare att ta sig in. Det är 
också viktigt med en ledare som har ett inkluderande sätt att repetera. 

I en annan studie gjord under ett år på en flickkör i Seattle (Bartolome, 2012) 
utkristalliserades olika teman efter intervjuer med sångarna, deras föräldrar och dirigenten: 
musiken i sig samt personliga, sociala och externa positiva faktorer. De positiva effekterna på 
sångarna själva var bland annat musikalisk skolning, självförtroende, egenmakt och en trygg 
plats att vara på. De sociala effekterna inkluderade sammanhållning, en konstant faktor i en 
tid i livet då mycket förändras, en plats där man blir accepterad och får möta mångfald. För 
det omgivande samhället har kören även här spelat en stor roll med sin medverkan i 
musiklivet, sin roll som ambassadörer när de reser eller tar emot andra körer och sin roll som 
förespråkare för musik och musikalisk bildning. 

Även stressforskaren och specialisten i internmedicin Töres Theorell (2009) talar om vikten 
av social gemenskap och musikens möjligheter att skapa och stärka relationer människor 
emellan. Det finns vissa forntida fynd som talar för att neandertalarna använde sig av musik 
och dans för att skapa sammanhållning i gruppen. Den som inte kunde delta i sången och 
dansen kunde heller inte delta i samarbetet för överlevnad och hamnade på så vis utanför det 
livsnödvändiga kollektivet (ibid.). Gemenskapen i sången är stark, kanske av fler orsaker än 
vad som syns. 

Förutom hälsoeffekterna som kommer av den sociala faktorn så har även sång goda effekter 
på hälsan rent fysiskt. I en undersökning (Theorell 2009) mättes testosteronhalten i saliven 
hos två kontrollgrupper. Testosteron finns i blodet hos både män och kvinnor och är en viktig 
komponent i kroppens återskapande av celler. Den ena gruppen började sjunga i kör 
regelbundet, medan den andra bildade en samtalsgrupp. Gemensamt för båda grupperna var 
att försökspersonerna hade IBS, Irritable Bowl Syndrome, en vanligt förekommande sjukdom 
i tarmfloran som inte har något egentligt botemedel. I undersökningen konstaterades en 
betydande ökning av testosteron hos gruppen som sjöng i kör efter sex månader, medan det 
inte var någon förändring hos samtalsgruppen. Man noterade också att gruppen som sjöng 
upplevde större pigghet efter aktiviteten, vilket samtalsgruppen inte gjorde. En annan positiv 
biologiskt effekt som körsången visade sig ha var minskad halt av fibrinogen, ett ämne som 
vid stress ökar blodkoagulering och aktiverar immunsystemet och har visat sig ha ett tydligt 
samband med hjärt- och kärlsjukdomar. Det ska dock noteras att båda dessa hälsosamma 
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effekter av körsång var som starkast de första månaderna, och sedan sedan minskade till det 
normala (ibid.). 

En liknande studie genomfördes i Oxford (Stewart & Lonsdale 2016), där man jämförde 
körsång, solosång och lagsport. De 375 deltagarna i studien deltog i en eller flera av dessa 
aktiviteter och fick sedan fylla i ett frågeformulär om upplevd grad av välmående, enhetlighet, 
behovsuppfyllelse och motivation. Studien visade att de som sjöng i kör och utövade lagsport 
upplevde mer av dessa känslor, samt att körsångare kände större meningsfullhet. Studiens 
författare hävdar att detta resultat visar att körsång kan användas som en väg till psykiskt 
välmående. 

I en annan undersökning undersöktes 16 sångares reaktioner på enskild sångundervisning 
(Theorell 2009). Hälften av sångarna var professionella och hälften amatörer, men med 
erfarenhet av sånglektioner. I undersökningen fick deltagarna själva ange var de befann sig 
känslomässigt före och efter lektionen, på tre olika skalor: Ledsen – glad, slö – energisk och 
spänd – avspänd. Det visade sig att amatörerna upplevde en markant ökning i alla tre 
kategorier; efter sånglektionen var de både gladare, mer energiska och mer avspända. De 
professionella sångarna angav intressant nog att de inte upplevde någon ökad glädje. På de 
andra skalorna däremot blev det tydligt att även de professionella sångarna kände sig både 
mer energiska och avspända efter att ha sjungit. Det finns fler studier som visar på detta 
samband (Sandgren m.fl. 2008), som visar att både amatörmässiga och professionella sångare 
upplever glädje och avspänning i samband med körsång. En anledning att de professionella 
sångarna inte kände ökad glädje efter sånglektionen i undersökningen ovan kan vara att de 
professionella sångarna sätter mer press på sig själva i individuell sång (Theorell 2009). 

I studien av den enskilda sångundervisningen (Theorell 2009) mätte man även pulsen på 
sångarna för att kunna utläsa hjärtfrekvensen. Hjärtfrekvensvariationer visar hur bra en 
individ mår. En frisk och ostressad person har större variationer i frekvens än någon som är 
sjuk och stressad. Frekvensen påverkas av andningen: vid inandning ökar pulsen och vid 
utandning minskar den. Detta innebär att ju mer pulsen ökar i samband med inandning, desto 
mer syre kommer ut i blodet. Och ju mer pulsen sänks i samband med utandning, desto mer 
får hjärtat vila. Vid sång tränas detta samband, och undersökningen visade att professionella 
sångare hade större variation i hjärtfrekvenser än amatörsångarna. De hade också en ökad 
kvot mellan låga och höga frekvenser i variationen. Utöver detta mättes även en ökad 
oxytocinnivå hos alla sångare i studien. Oxytocin är ett hormon som förknippas med lugn och 
ro, och ökar även vid till exempel massage (ibid.). Variationer i hjärtfrekvens har konstaterats 
i fler studier, även i relation till andra sångare (Vickhoff et al 2013). I den aktuella studien 
mättes hjärtslag, andning, hudkonduktans och fingertemperatur på gymnasieelever som sjöng 
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tillsammans. Studien visade att den långsamma och rytmiska andningen som sången gav 
upphov till gjorde att elevernas hjärtslag koordinerades och ökade och minskade i samma takt. 

Även utanför Sverige har man forskat på körsångens positiva psykologiska effekter. I Finland 
gjordes en studie på äldre körsångare (Johnson, Louvuori & Siljander, 2017), där man 
jämförde deras upplevda livskvalitet med motsvarande befolkningsgrupp som inte sjunger i 
kör. Körsångarna visade sig uppleva en signifikant högre livskvalitet, särskilt sett till fysiska 
faktorer. I Brasilien gjordes en studie som visade att körsång har positiv effekt på 
käkledssyndrom (TMD) och stress (de Souza et al (2017). 

1.1.3. Sammanfattning tidigare forskning 
Mycket av den forskning som gjorts på körsång visar att människor mår bra av att sjunga i kör 
(Fagius 2011; Theorell 2009 med flera). Det stärker individen både psykiskt och fysiskt 
(Haugland Balsnes 2009; Theorell 2009), det ger en social kontext där självförtroende kan 
växa, och det har positiva effekter för omgivande samhälle (Bartolome, 2012). Allt detta 
används som argument för körsång. Svårare är det att hitta forskning på hur dessa positiva 
effekter kan användas för att förbättra körklangen. I böcker om kördirigering (Ericson, Ohlin, 
& Spångberg 1974; Caplin 2000) återfinnes diverse tips på hur intonation, sångteknik och 
rytmik kan förbättras genom olika sångövningar eller genom dirigentens gestik, men lite eller 
inget alls om det sociala klimatets betydelse. Med denna studie hoppas jag hitta sätt att förena 
körledarens konstnärliga arbete med kunskapen om vad som händer när människor sjunger 
koordinerat i grupp. 

1.2 Teoretisk utgångspunkt 
I nedanstående undersökning kommer jag att utgå från ett sociokulturellt perspektiv, som 
Säljö (2006) har beskrivit det. Inom detta ryms även teorier om situerat lärande och kontext, 
samt intersubjektivitet utifrån von Wright (2000). 

1.2.1. Det sociokulturella perspektivet 
Det sociokulturella perspektivet sätter samspelet mellan individ och grupp i centrum och 
handlar om ”hur individer och grupper tillägnar sig och nyttjar fysiska och kognitiva resurser” 
(Säljö 2006, s18). I min förståelse är detta relevant för hur körsångare balanserar den 
individuella självkänslan och utvecklingen mot den sociala kontexten, kören. Teorin 
härstammar från Vygotskijs tankar om pedagogik som handlar om hur inlärning sker i en 
social kontext. Jag vill utvidga detta begrepp till att även innefatta prestation och konstnärligt 
utövande. Inom alla praktiker finns ju en lärandeprocess, som föregår utövandet. 
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Säljö identifierar tre företeelser inom det sociokulturella perspektivet:  
- utveckling och användning av intellektuella (eller psykologiska/språkliga) redskap 
- Utveckling och användning av fysiska redskap (eller verktyg) 
- Kommunikation och de olika sätt på vilket människor utvecklat former för samarbete i 

olika kollektiva verksamheter (Säljö 2006, s 22-23) 

Kultur kan beskrivas som den uppsättning idéer, värderingar, kunskaper och och andra 
resurser som vi gemensamt förfogar över och förvärvar genom kontakt med omvärlden 
(ibid.). I detta ingår även artefakter; alla sorts fysiska redskap som noter, musikinstrument, 
digitala verktyg och så vidare. Förutsättningen för att kunna dela dessa tillgångar med 
varandra är språket, som används för att begreppsliggöra och dela erfarenheter. Detta innebär 
att vi inte är utlämnade till enbart våra egna erfarenheter, utan kan lära av varandra i den 
kollektiva väv som kultur och språk utgör. Den samlade kunskap vi har är till största delen 
språklig: mycket av den kunskap vi gemensamt äger bygger på språkliga begrepp. De kan ses 
som bruksredskap som vi använder oss av i samspelet med varandra.   

I kören kan den gemensamma kulturen bestå av en gemensam repertoar, den samlade 
kompetens som sångare och dirigent besitter, olika idéer och uppfattningar om vad kören ska 
framföra och vad som är bra musik och så vidare. Man har kanske en gemensam ekonomi, en 
styrelse som delegerar olika praktiska uppgifter, samt ett fysiskt eller digitalt notbibliotek. I 
det gemensamma språket ingår dels musikaliska termer, men även kunskap om olika verk, 
tonsättare och andra körfenomen. Det finns vissa stycken som ”alla” kan, och kanske stycken 
som anses vara lite finare än andra. Inom denna gemensamma erfarenhetsbank verkar sångare 
och dirigent som individer, i ständigt samspel med varandra. Detta kan jämföras med de olika 
kulturella praktiker Backman Bister (2014) tar upp. Den aktuella undersökningen gäller olika 
typer av musikundervisning i klass och konstaterar att lokala kulturella praktiker, eller 
spelregler, växer fram på olika arenor. Dessa spelregler överlappar varandra på vissa områden, 
till exempel användandet av noter, och skiljer sig åt på andra.  

1.2.2. Situerat lärande och kontext 
Begreppet situerat lärande är en annan aspekt av det sociokulturella perspektivet som säger att 
handling och kunskap alltid är relaterade till ett specifikt sammanhang; en kontext. En av 
kärnpunkterna i det sociokulturella perspektivet är att förstå kopplingen mellan sammanhang 
och individuella handlingar (Säljö 2006, s 130). Säljö använder exemplet att slå en annan 
person med knytnävarna: på krogen får det andra konsekvenser än i boxningsringen. Det är 
också viktigt att inse att kontexten är en del av situationen, inte det som skapar handlingen. 
Kontext betyder ordagrant ”det som omger” (s 129), men det går att urskilja sorters kontext: 
fysisk, kognitiv, kommunikativ och historisk (s 136). Den fysiska kontexten kan vara en plats, 
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men också en specifik situation, som en mattelektion eller en körrepetition, var den är hålls. 
Den kognitiva kontexten handlar om vilka specifika kunskaper som förutsätts i situationen: 
matte eller musik, eller att välja matvaror i butiken utifrån vilken middag som ska lagas. Det 
finns även olika sorters kommunikativ kontext; ett biktsamtal, en fest, ett klassrum. Det 
kommunikativa kontexten avgör vad som anses okej att tala om, och vad som inte är lämpligt. 
Den historiska kontexten handlar om tradition, till exempel förhållandet mellan lärare och 
elev eller hur man uppträder på ett bröllop. Det finns vissa nedärvda uppfattning om hur man 
för sig i ett visst sammanhang, som vi på olika sätt förhåller oss till.  

En kör befinner sig på samma gång i alla dessa olika kontexter, som gör sig tydliga beroende 
på situation. Den fysiska kontexten är repetitionen eller konserten. Alla har samlats, tagit av 
sig jackan, hittat sin stol och småpratat lite med grannen. Klockan slår sju och körledaren 
visar att det är dags att sätta igång. Alla tar ett gemensamt andetag och lämnar så arbetsdagen 
bakom sig och träder in i kören. Den kognitiva kontexten kan beskrivas som ett mindset: ”Nu 
är det repetition, därför förväntas vi uppträda på ett viss sätt”. Den samlade kunskapen om 
tonbildning, hållning och notläsning plockas fram och alla sträcker lite extra på sig. Den 
kommunikativa kontexten handlar om vilket språkbruk som används, även det icke-språkliga 
som gester och miner. Under en repetition utspelas en stor del av kommunikationen mellan 
kör och dirigent, men även sångare emellan. Även om kontexten förutsätter att alla riktar sin 
uppmärksamhet mot dirigenten och notbladet, så kan kulturen i kören vara att småprat 
förkommer under rep. Kören befinner sig även i en historisk kontext, som är svensk körsång. 
Förväntningarna på repetitionen, repertoaren och dirigenten kommer till stor del från detta 
arv.  

Denna undersökning berör både kultur och kontext. Det sociala klimatet handlar till stor del 
om kultur; vilken kultur man odlar i kören, vilka lokala kulturella praktiker som råder och 
vilken kultur ledaren inspirerar. I frågeställningen ingår vilken kultur som för tillfället råder i 
kören, och vilken vikt körledare lägger vid att påverka den. Data analyseras utifrån olika 
kontexter som vilken slags kör det handlar om, vilken ålder sångarna har och vilken repertoar 
man arbetar med. En av frågorna i undersökningen rör även hur ofta kören gör sociala 
aktiviteter ihop och vilka, i ett försök att konkretisera den kultur som råder. 

1.2.3. Intersubjektivitet 
För att vidare undersöka samspelet mellan individen och gruppen, sångaren och kören, 
kommer jag att använda mig av begreppet intersubjektivitet. Det handlar om hur människors 
subjektivitet blir till och vad självet egentligen är. von Wright talar om subjektivitet som ”det 
fenomen där vi kan möta och förstå andra människor som konkreta handlande subjekt” (von 
Wright 2000, s 31). I sin avhandling, som utgår från Meads teori om människors 
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intersubjektivitet, gör hon en åtskillnad mellan punktuellt och relationellt perspektiv. I det 
punktuella perspektivet ses subjektiviteten som en individuell produkt av omständigheter, till 
exempel fysiska och psykologiska förutsättningar, som kan definieras i sig själv. Individen är 
en produkt av samhället, eller sin sociala miljö (Backman Bister, 2014). Dess motsats är det 
relationella perspektivet, ur vilket man ser på subjektivitet i relation till andra och de 
handlingar som kommer därur. Det relationella perspektivet säger att självet alltid påverkas av 
andra individers existens och det är härifrån von Wright, och även jag, utgår. Intersubjektivitet 
handlar alltså om interaktionsprocesser mellan människor. Människors medvetenhet blir till 
och existerar i social interaktion. Von Wright tolkar Meads definition av självet i två delar, 
Jag och Mig (von Wright 2000, s 131). Jag är individens subjektiva bild av sig själv, medan 
Mig är det som uppstår när individen ser sig själv utifrån. I samspelet med andra växer Mig, 
ur vilket även Jag kan utvecklas. När jag i dataanalysen tittar på hur självförtroende växer hos 
individen i kören utgår det från intersubjektivitet, att sångarna utvecklas och vinner 
självförtroende i relation till varandra. De andras närvaro har betydelse, i både positiv och 
negativ bemärkelse. 

1.3. Syfte 
Syftet med arbetet är att reda på hur körledare ställer sig till kopplingen mellan socialt klimat 
och klang samt om, och i så fall hur, de arbetar med detta. 

1.3.1. Frågeställning 
Hur arbetar körledare med sociala övningar för att stärka gruppen såväl som körklangen? 

2.Metod 

Undersökningen gjordes som en enkät som riktade sig till aktiva körledare. Enkäten  
analyserades sedan utifrån kvantitativ metod och kvalitativ innehållsanalys. 

2.1. Kvantitativ metod  
Kvantitativ undersökning handlar om att mäta och svarar på frågorna hur många, hur mycket, 
och så vidare (Trost 2012). Kvantitativ innehållsanalys är ett verktyg för att ta reda på 
frekvensen av förekomst av ett visst fenomen i ett material. Frekvenser och utrymme är dess 
främsta kriterium på ”centralitet och viktighet” (Esaiasson 2007, s 223). Centralitet innebär 
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hur ofta till exempel ett visst begrepp förekommer, medan viktighet handlar om hur stor 
betydelse som tillskrivs ett viss fenomen. I min undersökning handlar centraliteten om hur 
viktigt körledare anser socialt klimat vara, viktighet hur mycket man faktiskt arbetar med det. 
I utformandet av en enkät finns flera olika aspekter att ta ställning till. Här presenteras de 
under rubrikerna urval och population, bortfall, relationer och etik, standardisering och 
strukturering, enkätens utformande, samt redovisning av data. 

2.1.1. Urval och population 
Population definierar målgruppen för undersökningen, i detta fall körledare. För att begränsa 
undersökningen och göra den hanterlig gjordes ett urval: Körledare anslutna till Sveriges 
körförbund i Stockholmregionen, samt körledare anslutna till Facebook-gruppen ”Körledare”. 
Trost (2012) skiljer på slumpmässiga och icke slumpmässiga urval. Denna undersökning var 
icke slumpmässig i den meningen att den spreds i forum som bara bestod av den valda 
målgruppen. Den gjordes som en blandning av det Trost kallar kvoturval och 
bekvämlighetsurval: Kvoturval i den meningen att den spreds i de valda forumen utifrån 
antagandet att individerna i forumen representerar körledare generellt. Det ska dock 
konstateras att undersökningen visar hur vissa, inte alla, körledare arbetar. Urvalet är bekvämt 
på så sätt att jag valt en distribueringsmetod som låg nära till hands, nämligen att gå via 
Körförbundet och Facebook i stället för att personligen kontakta respondenterna. Anledningen 
till detta var naturligtvis att nå fler. Utskicket via Körförbundet nådde ca 70 personer och via 
Facebook ca 600 personer. Då enkäten gjordes digitalt och anonymt, finns ingen möjlighet att 
veta vilka av dem som svarat eller att skicka påminnelser till dem som inte gjort det. Enkäten 
besvarades av sammanlagt 83 personer.  

2.1.2. Bortfall 
Det finns olika uppgifter om vad som räknas som godtagbart bortfall. På 50-talet räknades 
5-15% som ett godtagbart bortfall, nu för tiden får man räkna med ett bortfall på 25-50% vid 
enkätundersökningar (Trost 2012). Problemet med bortfall är att det kan påverka analysen; en 
vanlig anledning att inte delta är att man har en avvikande åsikt i ämnet som undersöks (Bell 
2016). Resultatet riskerar alltså att bli ensidigt och icke representativt för populationen. I 
fallet med denna undersökning skulle det kunna innebära att man inte tycker att det är viktigt 
att arbeta med socialt klimat, och därför låter bli att svara på enkäten. Det är dock inget stort 
problem utifrån undersökningens syfte, som är att samla körledares tankar om socialt klimat 
samt exempel på övningar. I resultatet kommer tonvikten av analysen att ligga på den 
kvalitativa innehållsanalysen av dessa, medan de kvantitativa variablerna är att betrakta som 
en bakgrund. Konsekvenser av bortfallet redovisas i resultatkapitlet. 

!  12



2.1.3. Relationer och etik 
Vid utskick av en enkät är det viktigt att från början etablera en god relation till de tilltänkta 
respondenterna (Trost 2012). Dels för att påverka deras goda vilja att svara, men även för 
framtida relationer inom yrkesområdet. I mitt fall var detta ett utmärkt tillfälle att skapa 
kontakter med framtida kollegor och arbetsgivare. Därför lades mycket tid på att utforma både 
enkäten och missivbrevet, som skickades till personer med möjlighet att sprida enkäten. 
Enkäten var anonym, i meningen att jag inte vet vilka respondenterna är (Bell 2006). Den 
gjordes med hjälp av Google formulär, ett digitalt verktyg för att enkelt samla in information 
från många (Google 2017). En länk till enkäten delades i de utvalda forumen. Då jag bara 
skickade länken till Körförbundet och de vidarebefordrade till berörda parter, tog jag alltså 
inte del av vilka adresser den skickades till. På liknande sätt fungerar det på Facebook, där jag 
delade länken till enkäten i ett inlägg och inte kan se vilka som valt att klicka på den. 

2.1.4. Standardisering och strukturering 
Grad av standardisering handlar om formen på enkäten, huruvida det går att återskapa samma 
förhållanden för alla som svarar på den. Enkäten i denna undersökning var digital och 
skickades via en länk, vilket innebär en hög grad av standardisering. Men som Trost (2012) 
påpekar, det finns inget sätt att kontrollera vilken tid, under vilka förhållanden och i vilken 
miljö informanten svarar på den. Samma person skulle kunna svara helt olika efter en bra 
respektive katastrofal repetition. Graden av strukturering handlar om själva frågornas 
utformning. En hög grad innebär fasta svarsalternativ medan en låg grad innebär många 
öppna frågor. Denna enkät hade en hög grad av struktur, då de flesta frågorna har fasta 
svarsalternativ. Jag valde dock i vissa fall att tillåta fritt formulerade svar, då vissa av frågorna 
skulle kunna väcka frustration hos respondenten över att tvingas välja mellan ja eller nej. 

2.1.5. Enkätens utformande 
Enkäten (se bilaga) hade totalt tio frågor, varav vissa hade följdfrågor som var valfria. De 
första frågorna var rena faktafrågor och handlade om vilken slags kör respondenten arbetade 
med utifrån genre, ålder och repertoar, för att klargöra kontexten. Respondenterna kunde välja 
mellan olika kategorier som kyrkokör, barnkör, fristående kör och så vidare, utöver detta 
fanns även en rad för att skriva in eventuella kategorier som fattades. På samma sätt var det 
med genre, det fanns en lista med olika genrer som kyrkomusik, populärmusik och så vidare, 
samt en rad för att själv fylla i andra alternativ. 

Sedan kom frågor om den nuvarande sociala situationen i kören, även de i form av 
faktafrågor, om hur ofta kören gör olika slags aktiviteter. Detta skulle kunna rama in den 
sociala situationen i kören och visa på behovet av att arbeta med klimatet under 
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repetitionerna. En kör som gör mycket tillsammans efter repetitionstid har kanske en god 
sammanhållning trots att ledaren inte arbetar aktivt med det. Medan en kör med färre sociala 
aktiviteter troligen har ett större behov.  

De valda kategorierna bestämdes i samråd med vänner med stor körerfarenhet. Naturligtvis 
finns fler aktiviteter som körer kan ägna sig åt, men dessa bedömer jag vara vanliga och 
återkommande i körlivet. Nackdelen med denna typ av matrisfrågor är att de kan te sig svåra 
att förstå för respondenterna och att några därför väljer att inte svara (Ejlertsson, 2005). 
Därför får man räkna med ett viss bortfall på denna typ av frågor. 

Efter de inledande bakgrundsfrågorna kom den centrala frågan om man som körledare tror att 
det sociala klimatet påverkar klangen i kören. Denna fråga följdes upp med en rad för valfri 
kort kommentar. Frågorna som följde var en fördjupning av ämnet. En av frågorna handlade 
om hur mycket man arbetade med det, vare sig man svarat ja eller nej på den första frågan. För 
att ytterligare fördjupa ämnet kom sedan frågor med mer fria svarsalternativ, som hur mycket 
man arbetar med det och exempel på övningar. Här ville jag skilja på övningar med och utan 
specifikt musikaliskt syfte, för att se om det kan göras en sådan indelning. Dessa frågor 
följdes upp med möjligheten att lista olika övningar man gör med kören, både med och utan 
musikaliskt syfte. Enkäten avslutades med frågor om respondentens kön och ålder, samt en 
frivillig rad för kontaktuppgifter vid eventuell uppföljning. 

2.1.6. Redovisning av kvantitativa data 
I sammanställningen av enkätsvaren gjordes en åtskillnad på kvalitativ och kvantitativ analys. 
De frågor som hade fasta svarsalternativ och syftade till att ta reda på fakta om 
respondenternas respektive körer behandlades som kvantitativa data. Dessa lades in i tabeller i 
ett kalkylprogram, för att kunna mätas och jämföras. På vissa frågor redovisas dessa data som 
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4. Hur ofta gör kören sociala aktiviteter utanför reptid?
Markera endast en oval per rad.

Varje
vecka

En eller fler
gånger per

månad

Varannan
månad

Två till fem
gånger per

år

En
gång
per år

Aldrig

Köröl
Resa med konsert
som huvudsyfte
Resa med
repetition som
huvudsyfte
Repdag/helg
Fest

5. Tror du att det sociala klimatet i kören påverkar körens klang?
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

6. Kommentar (valfritt):

7. Hur mycket arbetar du som ledare medvetet med att förbättra det sociala klimatet?
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6 7

Inte alls Hela tiden

8. Gör du övningar med kören som inte inbegriper sång/musik?
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

 Övrigt: 

9. Om ja, hur ofta/hur stor del av repetitionen?



diagram och på andra som siffror, i de fall svarsfrekvensen är för låg för att ge ett tillförlitligt 
resultat.  

2.2. Kvalitativ analys 

Två av frågorna i enkäten var öppna, det vill säga hade inga svarsalternativ utan bara en rad 
för att skriva fritt. Denna typ av frågor kan möjliggöra för respondenten att uttrycka åsikter de 
känner starkt för (Bell, 2016). Svaren på dessa frågor analyserades med hjälp av kvalitativ 
innehållsanalys, ett verktyg för att analysera frekvens och användning av vissa ord och uttryck 
i ett dokument (Duffy i Bell 2016, s 145). Yin (2013) talar om fem faser: Sammanställa 
databasen, demontera data, remontera data, tolka data och dra slutsatser (s 180). I 
sammanställningsfasen samlas alla svar i ett separat dokument. För att demontera så bryts 
datan ned i mindre delar, i den aktuella undersökningen meningsbärande nyckelord. Sedan 
sorteras dessa delar i nya kategorier, i detta fall teman som kan urskiljas ur nyckelorden. Ur 
dessa teman och den nya berättelse som träder fram, kan en tolkning göras, som sedan ligger 
till grund för att dra slutsatser. Dessa fem faser behöver inte vara och är oftast inte linjära, 
tvärtom kan varje ny upptäckt leda till ett omvärderande av tidigare beslut (ibid.). Vid 
undersökningar innehållande stora mängder data kan det behövas ett dataprogram till hjälp, 
men i denna undersökning var datan inte större än att det gick att hantera manuellt. 

3.Resultat 

Enkäten gick ut till två olika grupper: ledare anknutna till Sveriges körförbund i 
Stockholmsområdet, samt Facebookgruppen Körledare. Tanken var från början att begränsa 
svaren till ett mindre geografiskt område, men då responsen på utskicket till Körförbundet var 
liten så valde jag att dela enkäten även i facebookgruppen. Svaren kom in under en tidsperiod 
på cirka två veckor. Resultatet redovisas under rubrikerna Respondenternas respektive körer, 
Sociala aktiviteter i olika åldrar, Ledarnas inställning till socialt klimat kopplat till klang, 
Övningar med eller utan musik, Exempel på övningar samt Respondenternas kön och ålder. 

3.1 Sammanställning av resultat 

3.1.1. Fråga 1 – 3: Respondenternas respektive körer 
Av de 83 körledare som svarade på enkäten angav de flesta att de arbetade inom kyrkan eller 
med en fristående kör. Detta avspeglades i frågan om vilken musik kören främst arbetade 
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med, där de flesta angav att de gjorde kyrkomusik, följt av populärmusik och visor. Båda 
dessa frågor var flervalsfrågor, så en respondent kunde svara fler kategorier. Övriga körer 
representerade i urvalet, i fallande ordning, var barnkör, gospelkör, ungdomskör, skolkör, 
universitetskör och studentkör. 

50% av respondenterna uppgav att åldern på deltagarna i deras körer var 40-60 år. I cirka 20% 
av de representerade körerna var deltagaråldern mellan 25-40, 12% 60-90, 10% 5-15 och 6% 
15-25.  

Diagram 1: Kördeltagarnas ålder. Antal svarande: 83 

3.1.2. Fråga 4: Sociala aktiviteter i olika åldrar 
Fråga 4 var en matrisfråga som handlade om vilka slags sociala aktiviteter körerna gjorde 
utöver ordinarie repetitioner, och hur ofta. Kategorierna var köröl, resa med syfte att ha 
konsert, resa med syfte att repetera, repdag/helg och fest. Svarsalternativen var varje vecka, 
en eller fler gånger per månad, varannan månad, två till fem gånger per år, en gång per år eller 
aldrig. Frågorna var inte obligatoriska och inget svar markerades som internt bortfall. 
Generellt gav denna fråga för låga frekvensvärden för att resultatet ska räknas som 
tillförlitligt, men en sammanfattning av svaren görs här ändå då de visar på tendenser. 

I åldrarna 5-15 var det ett litet svarsunderlag och stort bortfall. Men av det som kan utläsas är 
det inte så mycket fokus på sociala aktiviter utanför repetitionerna, förutom någon sporadisk 
resa och fest.  

I åldrarna 15-25 var det också litet urval och visst bortfall. Utifrån de svar som gavs är det 
ganska stor andel som reser bort för att ha konsert och har regelbundna rephelger. 
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I åldrarna 25-40 var svarsfrekvensen större. Många respondenter svarade att deras körer har 
köröl i någon utsträckning, en tredjedel åker på konsertresa någon gång om året och några 
åker fler gånger om året. De allra flesta har en eller fler rephelger om året och andelen fester 
är relativt hög. 

Åldrarna 40-60 var mest representerade och hade därmed högst svarsfrekvens. Körölen är inte 
lika frekvent som hos de yngre. Hälften åker på konsertresa en gång om året, medan en 
tredjedel åker på resa för repetition. De allra flesta har också repdag/helg någon gång om året 
eller oftare. Det är också relativt hög frekvens på fester, nästan hälften uppger att de har fest 
2-5 gånger om året och en tredjedel en gång om året. 

I åldrarna 60-90 var det precis som i de yngsta åldrarna få svar. De svar som kom in visade på 
en  minskning av sociala aktiviteter jämfört med de yngre körerna. Köröl är inte särskilt 
vanligt, däremot har de flesta fest åtminstone en gång om året. Fler än hälften åker på 
konsertresa en gång om året, medan ett fåtal åker på resa i repetitionssyfte. Hälften av 
respondenterna uppger att de har en repdag/helg en gång om året eller mer, medan resten 
svarat aldrig eller inte alls.  

Sammanfattningsvis så visar svaren på flest aktiviteter i åldrarna 40-60. I yngre och äldre 
åldrar är aktiviteterna regelbundna, men koncentrerade till enstaka tillfällen per år. 

3.1.3. Fråga 5 – 6: Ledarnas inställning till socialt klimat kopplat till klang 
På frågan om det sociala klimatet i kören har betydelse för klangen svarade 80 respondenter 
ja, två nej och en svarade inte alls. 21 av de som svarade ja har även lämnat ett kort 
kommentar, de flesta med en fördjupad förklaring av sitt svar. Många använder ordet 
trygghet, i koppling till avslappnad kropp och fri sångröst: ”En trygg och glad kör vågar 
sjunga med hela sina röster” och ”Körsångarna känner sig (av)slappnade med varandra och 
vågar sjunga ut”. En del skriver om klangen och samarbete: ”Bra samarbete ger bra klang” 
och ”Jag tror att människor som har empati med varandra lyssnar bättre! Jag har upptäckt att 
medlemmar som retar sig på varandra inte söker likna varandras klang, men när de blir vänner 
eller hittar nya sidor vill de mer härma varandras klang och är mer benägna att bilda en 
grupp.” 

En respondent förtydligar sitt svar med att den snarare tycker att det handlar om arbetsmiljö 
(än socialt klimat). En annan påpekar att den gärna skulle göra fler resor och aktiviteter, men 
att ekonomin begränsar. Två respondenter svarar jakande och bekräftar att de arbetar med 
detta på repetitionerna. De respondenter som svarade nej lämnade ingen kommentar. 
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På frågan om hur mycket man som ledare arbetar med det sociala klimatet, där 1 är inte alls 
och 7 hela tiden, svarar de flesta 5 eller mer. Denna fråga hade ingen kommentarsruta, så det 
går inte att säga hur respondenterna har tolkat frågan. Tydligt är det dock att man anser sig 
arbeta mycket med det. 

Diagram 2: Hur mycket ledare arbetar med det sociala klimatet. Antal svarande: 83 

3.1.4. Fråga 7 – 9: Övningar med eller utan musik 
Fråga 7 handlade om huruvida man gör övningar med kören som inte inbegriper sång/musik. 
Svarsalternativen var ja/nej/annat (fri text). På denna fråga svarade 52% ja och 41% nej, 
medan övriga 7% skrev egna svarsalternativ med jakande svar, under vissa förutsättningar. 

Diagram 3: Övingar utan sång/musik. Antal svarande: 83 
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De som skrev kommentarer angav förutsättningar som en viss typ av kör, till exempel 
barnkör, eller vissa typer av projekt. En respondent ger som exempel ”uppsjungning med 
positiv feedback” och en annan uppger att man ibland tar in en extern pedagog som arbetar 
med sådant. En respondent tar även här upp sociala aktiviteter utanför repetitionen, så kallade 
”samkväm”. 

Fråga 8 handlade om hur stor del av repetitionen som läggs på detta, utan fasta svarsalternativ. 
Därför är kommentarerna väldigt spridda och bortfallet stort, totalt var det 43 respondenter 
som svarade. Det kan dock urskiljas vissa kategorier, där 22 personer har svarat att de arbetar 
på något sätt varje gång och då olika stor del av repet, medan 14 gör det sporadiskt, men ofta 
någon gång i månaden. Fem personer har svarat att de gör det sällan, eller 1-2 gånger per 
termin, och en kommenterade att det beror på vad som menas med frågan och vart gränsen till 
sång går.   

På fråga 9, om man gör övningar med kören som inbegriper både sång/musik och samarbete 
eller trygghet, var svarsalternativen ja/nej/annat (fri text). Alla respondenter utom en svarade 
på denna fråga, och den som inte svarade skrev en kommentar på följdfrågan som indikerar 
att den de facto gör sådana övningar. Av de som svarade på frågan svarade 76% av 
respondenterna ja, 2% svarade med fri text jakande och på vilket sätt, och 23% svarar nej.  

Diagram 4: Övningar med både sång/musik och samarbete/trygghet. Antal svarande: 82 

!  19

Gör du övningar med kören som 
inbegriper både sång/musik och 

samarbete eller trygghet?

23 %

2 %

74 %

Ja
Ja, med kommentar
Nej



3.1.5. Fråga 10: Exempel på övningar 
På fråga 10 fanns obegränsad plats att ge exempel på övningar med eller utan sång som man 
gör med kören i syfte att främja det sociala klimatet. Oväntat många, 27 respondenter, skrev 
en eller flera rader med exempel på övningar som de gör med sina körer. Några passade på att 
utveckla sina tankar om ledarskap och kör, utifrån frågeställningen. Övningarna som 
presenterades var både med och utan sång/musik, ungefär lika många av varje. 

Övningar utan sång/musik 

Exemplen på övningar som inte specifikt har med sång eller musik att göra har delats in i 
kategorierna Dramaövningar, Samtal och Fysisk beröring. 

Dramaövningar Samtal Fysisk beröring

Skicka ljud Samtal, intervjuer, lagtävlingar, zumba, 
squash…

Massage-cirkel 

Samarbetslekar Mest berättar jag något litet roligt/dråpligt så 
att de flesta skrattar. Bäst blir det om jag drar 
nån historia då jag gjort bort mig.

Alla hälsar alltid på 
alla genom att ta i hand

Grupplekar Prata om förväntningar. Prata om hur vi vill 
att publiken/omgivningen ska uppfatta oss. 
Ett av kriterierna för att få komma med i 
kören är att man ska bidra till det generösa 
och positiva klimatet.

Massage

Dramalekar, fysiska 
härmningsövningar, lära känna-
grejer.

Samtala om intrycken av gemensamma 
upplevelser (konserter t ex), samtala om 
låttexterna

Ge varandra 
ryggmassage vid 
uppsjungning

Tysta övningar: stanna/gå 
samtidigt, olika körformationer 
under tystnad.

Uppmuntrar stämfiskalerna till att aktivt bidra 
till god sammanhållning i stämman.

Dramaövningar tex. Bussen "Kvartsamtal" dirigent och kördeltagare 
individuellt en gång per år för diskussion om 
bla önskemål i kören framöver, individens 
egen roll i kören och hur sångklimatet kan bli 
bättre.

Olika namnlekar och 
trygghetsövningar.

Kontinuerlig utvärdering (skriftlig) av de 
projekt kören gör, där bland annat det sociala 
klimatet finns med som en punkt.

Klapplekar, roliga uppvärmningar 
"skicka vidare"-lekar, etc

Vi gör ofta konserter med lite egna 
skådespelarinsatser..
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Övningar med sång/musik 

Exemplen på övningar med sång och musik har delats in i kategorierna Mötas i sången och i 
rummet, Improvisation samt Mindre konstellationer. 

3.1.6. Fråga 11 – 12: Respondenternas kön och ålder 
Av de 83 respondenterna var 77% kvinnor och 23% män. Antalet män som deltog i 
undersökningen var totalt 16 stycken, därför är det inte aktuellt att analysera genusrelaterade  
åsiktstendenser. På frågan om respondentens ålder fanns fasta svarsalternativ: 26-35, 36-45, 
46-55, 56-65 samt över 65. Kvinnor i åldrarna 36-45 hade störst representation, följt av 
kvinnor i åldrarna 46-55. Lägst var representationen i åldrarna 26-35 samt över 65. Samtliga 
respondenter svarade på frågorna om kön och ålder. 

Mötas i sången och i rummet Improvisation Mindre konstellationer

Sjunga mot varandra, röra sig runt i 
rummet, möta varandra, anpassa 
sig efter varandra, skratta 
tillsammans etc.

Olika typer av improvisationer, 
kören håller melodi/ackord och 
turen går runt att sjunga något över 
klangen. Mycket viktigt att stötta 
och peppa varandra där.

Sjunga i par ansikte mot ansikte

Även sångövningar då du går runt 
och sjunger. Säger ofta: alla som är 
födda i januari och december/på en 
jämn månad sjunger…

Sjunga till varandra 2 och 2. 
Improvisera till given ackordsföljd 
parvis. 

Sjunga i mindre grupper i ring,

Sjungande gå runt, skaka hand, se i 
ögonen, gå vidare. 

Cirkelsång, hitta på egna ljud, 
ändra sången efter ledarens 
kroppspråk.

Sjunger i par-kvartetter, blanda 
stämmor och dela i rummet, sjung i 
små "ringar" till varandra, lägger 
till parodiska attityder

Allt då sångarna interagerar med 
varandra, från att se varandra i 
ögonen när vi sjunger, sceniska 
övningar till att sjunga i liten grupp 
på konsert

Improvisation (sång), inlyssning 
(sång, medvetenhet, scenisk 
närvaro)

Stå i en stor cirkel eller i flera 
mindre cirklar och sjung med 
stängda ögon osv.

gå runt sjungandes i rummet och 
stanna upp med ögonkontakt 

Uppsjungning där man står två och 
två och efter uppsjungningen ger 
varandra positiv feedback.

Ibland uppsjungning där varje 
stämma står för sig och ger 
varandra positiv feedback efteråt. 
Detta ökar lyssnandet i kören, ökar 
körens förmåga att se det positiva i 
övriga körmedlemmars sång, och 
ger ett ökat sångsjälvförtroende.
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Diagram 5: respondenternas kön och ålder. Antal svarande: 83  

3.2 Analys av resultat 

I resultatet var det vissa enkätsvar som stod ut, särskilt de där respondenterna fått skriva fria 
kommentarer. De svar som var mest intressanta utifrån studiens syfte rörde dels 
respondenternas tankar om att arbeta med det sociala klimatet, dels de praktiska exemplen på 
hur de arbetar med detta. Detta avsnitt innehåller en analys av resultatet med fokus på dessa 
svar. 

3.2.1. Fråga 1 – 3: Respondenternas respektive körer 
De första frågorna i enkäten var tänkta att ringa in respondentens arbetssituation. Vilken typ 
av kör de arbetade med, vilken repertoar de mestadels gjorde och vilken ålder körsångarna 
hade. På frågan vilken slags kör man ledde fanns fyra fasta svarsalternativ plus möjligheten 
att skriva ett eget alternativ, vilket gjorde att resultatet blev ganska svårt att sammanställa. 
Några valde alternativet ”fristående kör” och använde sedan den valfria raden till att 
specificera vilken sort, till exempel ”avancerad damkör”, medan andra bara använde den fria 
raden och skrev till exempel ”manskör”, vilket sedan sorterades in under kategorin fristående 
kör. Det var även möjligt att kryssa för fler än ett alternativ, vilket flera gjorde. För att kunna 
sortera körerna inför senare frågor fick jag gå på fråga 2, vilken ålder deltagarna hade. En 
respondent angav att den arbetade med kategorierna kyrkokör, ungdomskör och barnkör. På 
frågan om ålder var svaret emellertid 40-60, därför kategoriserades kören i resultatet som 
kyrkokör. I efterhand hade det nog varit bättre att be respondenten svara med en enskild kör i 
åtanke, för att få tydligare svar. Samma problem gäller för frågan om vilken slags musik 
körerna oftast gjorde, i vissa fall var alla alternativ förkryssade. Denna fråga var tänkt som ett 
förtydligande av vilken sorts kör man ledde, men gjorde i slutändan inte så stor skillnad. 
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3.2.2. Fråga 4: Sociala aktiviteter i olika åldersgrupper 
På fråga 4 valde jag att analysera svaret utifrån medelåldern i de olika körerna, i stället för att 
till exempel kategorisera dem efter vilken typ av kör de var. Detta gjordes utifrån de valda 
aktiviteternas natur, vi kan till exempel anta att körer i åldrarna 5-15 inte går ut och dricker öl 
tillsammans. På samma sätt har man olika förutsättningar och prioriteringar under olika tider i 
livet. I åldern 25-40 har många både familj och karriär att balansera, och kanske inte så 
mycket tid för kören utanför ordinarie repetitioner. I åldern 50 och uppåt finns kanske mer av 
både tid och pengar att lägga på sociala aktiviteter. Detta bekräftas även av resultatet, som 
med hänsyn till ett visst bortfall kan tolkas som att det är flest aktiviteter i åldrarna 40-60. 
Man kan även spekulera i hur hög grad detta är en fråga om kultur; dessa körer bildades 
möjligtvis för 20-30 år sedan då det i samhället fanns ett annat engagemang i olika 
föreningsformer. I min erfarenhet har man i många körer som funnits länge gamla, eller 
nedärvda, traditioner som rör det sociala umgänget. Medan man i nyare körer skapar nya 
traditioner, baserade på hur samhället och livssituationen ser ut idag. Detta är exempel på hur 
olika kulturella praktiker växer fram och hur den historiska kontexten påverkar (Säljö 2006). 
Även en nybildad kör befinner sig inom den historiska kontexten Körsång, eller för att 
begränsa det ytterligare, Svensk körsång. Denna specifika kontext kanske tar sig uttryck i att 
kören har fester där man sjunger traditionella snapsvisor i stämmor, eller åker på körinternat 
tillsammans. En annan aspekt som kan spela in i detta är var i landet kören är verksam; i 
storstad eller landsbygd. Den frågan fanns emellertid inte med i enkäten och på grund av 
distribueringsmetoden är det omöjligt att gissa var respondenterna befinner sig. 

Den låga graden av aktivitet i de yngsta åldrarna skulle kunna förklaras med strukturen i 
kören. De flesta barnkörer, både i min erfarenhet och av vad som framgår av undersökningen, 
är verksamheter inom en kyrka, under en ansvarig musiker eller pedagog. Det finns alltså 
inget självstyre i kören och inte så mycket utrymme, eller för den delen kanske intresse, av att 
organisera aktiviteter. 

En av kommentarerna på denna fråga var ”kören är social, men mest på övningarna”. 
Möjligtvis uppfattades min fråga om sociala aktiviteter som att det sociala klimatet enbart kan 
påverkas utanför repetitionstid. Kulturen i kören är något ständigt föränderligt och pågår även 
när sångarna sitter på sina stolar och riktar sitt fokus mot dirigenten. Det som till synes är en 
envägskommunikation är i själva verket ett konstant utbyte av musikaliska intentioner. 
Dirigenten reagerar på sångarna och anpassar sin gestik därefter. Sångarna å sin sida är aktiva 
med både syn och hörsel och justerar sin sång mer eller mindre medvetet efter dirigenten, men 
även medsångarnas klang, textuttal och rytm (Zadig 2017). Även denna finkalibrerade 
kommunikation kan ses som ett språkligt utbyte av en gemensam kultur (Säljö 2006). 

!  23



3.2.3. Fråga 5 – 6: Attityder och kommentarer om det sociala klimatets påverkan 
På frågan om man tycker att det sociala klimatet påverkar körens klang svarade de allra flesta, 
81 av 83, ja. Två respondenter svarade nej, en kvinna och en man, vilket väckte många frågor 
hos mig. Kvinnan är i åldern 36-45 och leder en kyrkokör med deltagare i 60-90-årsåldern. 
Kören gör en resa per år och har mellan 2-5 fester. Hon uppgav att hon inte arbetar aktivt med 
klimatet. Mannen är i åldern 56-65 och leder en kyrkokör där deltagarnas ålder är 40-60. Han 
uppgav att de går ut för köröl 2-5 gånger om året, har repdag/helg varannan månad och fest 
mellan 2-5 gånger per år. På frågan om man arbetar aktivt med klimatet svarade han fyra på 
en skala från ett till sju, och angav ett exempel på övning som inbegriper både sång och 
musik. Vad kan härledas av detta? Urvalet är för litet för att kunna uttyda något. Mannens 
uppskattning av hur mycket han arbetar med klimatet och faktumet att han gav exempel på en 
övning skulle ju kunna betyda att vi bara har olika uppfattningar om vad frågan innebär.  

Under frågan fanns en rad att skriva en valfri kommentar på, vilket 21 respondenter gjorde. 
Jag blev överraskad av hur många som tagit sig tid att skriva ner sina tankar, men framförallt 
överväldigad av den samlade erfarenhet och insikt de delade med sig av. Ur dessa 
kommentarer plockade jag ut nyckelord, som beskrev centrala delar av kommentaren. 
Nyckelorden kunde sedan sorteras in under tre kategorier: de som berörde individens 
upplevelse, de som som rör vad som händer i gruppen och de som handlar om ledarens arbete. 
Därför är följande avsnitt indelat under rubrikerna Individen, Gruppen och Ledaren. De 
nyckelord som förekom flera gånger är markerade med fet stil. 

Individen 
Nyckelord: Trivas, bekväm, tillit, trygghet, trygg 
Avslappning, avspänd, vila i, fri (kropp, sinne, röst), fri klang 
Skratta, glad, roligt 
Våga, ta ut svängar, blotta 

”Det sociala klimatet påverkar tryggheten som är grundläggande både för att kunna 
vila i och ta ut svängarna i körklangen”. 

Detta citat stämmer väl överens med Maslows behovstrappa (Bärmark 2014), som fastställer 
att behovet av trygghet behöver tillfredsställas innan behovet av gemenskap är aktuellt. 
Nyckelordet trygg eller trygghet finns med sju gånger i respondenternas kommentarer, varje 
gång som en förutsättning för att våga sjunga ut och bli en del av klangen. För att det ska 
kunna uppstå ett samspel mellan individ och grupp (Säljö, 2006), behöver individen våga vara 
en del av gruppen, med alla sina tillkortakommanden. Den grundläggande tryggheten leder 
vidare in i den sociala processen. Enligt von Wrights (2000) förståelse av Mead så blir 
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människors medvetenhet till i social interaktion, den kan inte existera på egen hand. Så lever 
körsångaren hela tiden i ett växelspel mellan sin egen uppfattning om sig själv och 
spegelbilden som gruppen utgör. Med von Wrights begrepp Jag och Mig så är Mig 
spegelbilden, den bild av självet som uppstår när individen ser sig själv utifrån. I kören är det 
ofrånkomligt att se sig själv ur andras ögon, då det ligger i körsångens natur att lyssna på 
varandra och närma sig varandras klang, varandras språk. Om det i intersubjektiviteten, 
mellan subjekten, finns trygghet, så skapas förutsättning för Mig att bekräftas och växa och 
därmed även Jag, i det samspel som hela tiden pågår mellan de båda själven.  

Tryggheten kan även leda till avslappning och en fri klang: ”Trygghet ger avspänd klang”. 
Två av respondenterna använder ordet fri, kopplat till röst, sinne, kropp och klang. När 
kroppen slappnar av rent fysiskt så skapas förutsättningar för god klang (Dahl, 2002). 
Avslappning kan komma av flera orsaker, dels som vi sett av trygghet: man känner sig 
välkommen och accepterad i gruppen, och kan släppa på spänningar som kommer sig av att 
försöka passa in. Men avslappning uppstår även av fysiska orsaker, bara att andas ut gör att 
pulsen sänks (Theorell 2009). Sång bärs av utandning i långa fraser, med snabba inandningar 
däremellan. Att göra detta i grupp innebär dessutom att hjärtslagen koordineras och slår i 
samma takt (Vickhoff et al, 2013). Nyckelordet avslappning finns med fyra gånger i 
kommentarerna. Flera gånger i samband med att våga eller blotta sig: ”Trygghet i gruppen gör 
att alla slappnar av, vågar vara sig själva. Vågar ta ut svängarna.” Att sjunga är att släppa 
taget, i min erfarenhet. Ju mer man försöker styra sångorganet för att få det att låta som man 
vill, desto mer spänner sig kroppen och skapar hinder för klangen. För att hitta en god 
sångteknik behöver man släppa kontrollen och så att säga låta det hända, utan att veta i förväg 
hur det kommer att låta. I vår kultur är sång ofta sammankopplat med prestation och 
bedömning, det ska låta bra för att vara värt något. I kören behöver man kunna släppa all 
bedömning och lita på att medsångarna gör detsamma, för att tillsammans hitta den bästa 
klangen. All inlärning är placerad i en kontext (Säljö 2006), inom vilken olika kulturer kan 
råda. Även om kontexten är given så finns alla möjligheter för både individ, grupp och ledare 
att påverka kulturen som råder. Det gemensamma språket, vare sig det är talat eller uttryckt i 
blickar eller gester, kan binda eller befria. Eftersom språket är vårt sätt att dela kulturen (ibid.) 
så är det en stor del av hur kulturen växer fram. En respondent använder uttrycket ”generös 
stämning”, med exemplet att kunna skratta tillsammans åt misstag. Om det tvärtom skulle 
råda en tryckt stämning, där alla är rädda för att göra misstag, är det lätt att tänka sig att 
klangen skulle bli lidande. 

Gruppen 
Nyckelord: Gemenskap, arbeta åt samma mål, vänskap/vänner, generös stämning, empati, 
likna/söka/härma klang, samarbete, lyssna 

!  25



”Jag har upptäckt att medlemmar som retar sig på varandra inte söker likna varandras 
klang, men när de blir vänner eller hittar nya sidor vill de mer härma varandras klang 
och är mer benägna att bilda en grupp.”  

Enligt Dahl (2002) speglar vi hela tiden varandra fysiskt; om en dirigent eller sångare har 
dålig hållning tenderar vi att spegla detta och anamma samma position. En stor del av körsång 
handlar om att hitta en gemensam klang. I detta ligger kanske även att hitta en gemensam 
hållning och attityd. I Zadigs (2017) studie konstaterades att det finns informella ledare i 
kören, både klangligt och rytmiskt. Det konstaterades även att dessa ledare ibland själva inte 
är medvetna om detta. Ändå har de förmått sina medsångare att följa dem, vilket tyder på att 
mycket av interaktionen i en kör sker undermedvetet. Studien visade även på vikten av att 
trivas tillsammans, både klangligt och socialt. I en kör där sångarna inte tycker om varandra 
är det inte svårt att tänka sig att tendensen blir den motsatta, att sångarna i stället för att spegla 
och söka varandra gör allt för att hävda sin egen musikaliska idé. I den aktuella studien kunde 
man se just detta, i vissa fall där det fanns olika musikaliska ideal fanns det även flera 
musikaliska ledare i en och samma kör (ibid.). Att lyssna på varandra och söka varandras 
klang är ett återkommande tema i kommentarerna. Även lyssnandet påverkas av sociala 
relationer, man tenderar att lyssna bättre på dem man trivs med. I både Haugland Balsnes 
(2009) och Bartolomes (2012) studier var den sociala gemenskapen och vänskapen en viktig 
faktor bakom körernas framgång och fortlevnad. 

Ledaren 
Nyckelord: Satsa (på det sociala), tid och pengar, förutsättning, motivation, arbetsmiljö 

”Vi satsar på det sociala vid varje repetition.”  

Några av kommentarerna tog upp förutsättningar för att arbeta med det sociala klimatet. Ordet 
”satsa” i citatet ovan pekar på att det är en investering man gör som både ledare och kör, i 
hopp om att få något tillbaka. Tid och pengar är alltid faktorer som påverkar när man arbetar 
mot ett projekt, som oftast är fallet i en kör. Ändå svarade de flesta fem eller mer, på en skala 
från ett till sju, på frågan om hur mycket man anser sig arbeta med socialt klimat. Detta kan 
tyda på att det finns skilda uppfattningar om vad det är att främja ett gott klimat. Som vi sett 
så är körsång i sig ett medel för att stärka banden i en grupp, och i respondenternas exempel 
på övningar finns allt från att gå i puls till att åka på en resa. Detta är exempel på olika 
kulturella praktiker (Backman Bister 2014) där varje kör har sin egen. Det är svårt att jämföra 
socialt klimat mellan olika körer, då det inte finns något enhetligt mått för att mäta med. En 
del körer gör många sociala aktiviteter tillsammans, då finns kanske inte samma behov att 
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arbeta gruppstärkande under repetitionen. I barnkörer är lek och övningar en självklar del, då 
barnen inte orkar sjunga koncentrerat under hela repetitionen. Kultur har tidigare beskrivits 
som den uppsättning idéer, värderingar, kunskaper och och andra resurser som vi gemensamt 
förfogar över och förvärvar genom kontakt med omvärlden (Säljö 2006). Kulturen i en kör 
uppstår i mötet mellan individer med olika erfarenhet och idéer, men påverkas även av 
kontexten den befinner sig i (Vygotskij 2001). Det finns vissa förväntningar på hur en 
körrepetition ska se ut, sett utifrån både en historisk kontext men även sångarnas tidigare 
erfarenheter. Det är upp till körledaren att navigera dessa förväntningar och förhålla sig till 
kultur och kontext. Även med kunskapen om körsångens positiva effekter på hälsan, och 
hälsans positiva effekter på körsången, finns ändå oändligt många val att göra inför 
repetitionen. 

3.2.4. Fråga 7 – 9: Övningar med eller utan musik 
I enkäten gjordes åtskillnad på övningar som inbegriper sång och eller musik, och övningar 
som inte gör det. Utgångspunkten för detta var antagandet att de flesta gör övningar med 
musikalisk innehåll, med syftet att främja det positiva klimatet i gruppen eller träna en viss 
musikalisk aspekt, eller båda. I min erfarenhet arbetar många körledare med olika slags 
övningar som tränar sångrösten, intonationen, pulskänslan och och så vidare, på ett sätt som 
både är roligt och för gruppen samman. Starka band kan uppstå av att sjunga tillsammans 
(Haugland Balsnes 2009), vilket man som körledare förhåller sig till mer eller mindre 
medvetet. Desto mindre har jag stött på ledare som arbetar med övningar som inte innehåller 
musik, eller åtminstone inte sätter det musikaliska syftet främst. Min tanke var att denna 
sortens övningar skulle kunna isolera syftet, att enbart arbeta med det sociala och helt ta bort 
musiken. Det kan tyckas svartvitt, men jag såg det lite som ett experiment. Det visade sig av 
svaren att 59% av respondenterna ansåg sig jobba med övningar utan specifikt musikaliskt 
innehåll, vilket var mer än jag trott. Svaren visade även på en breddning av begreppet övning; 
bland exemplen på olika övningar som sedan listades i fråga 10 återfanns allt från 
kvartssamtal till lagsporter. 

3.2.5. Fråga 10: Exempel på övningar utan sång/musik 
Dramaövningar 
Flera körledare i undersökningen uppger att de lånar övningar från teaterns värld. Många 
leker lekar, till exempel namnlekar och klapplekar. Att ha roligt tillsammans är ett bra och 
avväpnande sätt att hitta sin roll och identitet i gruppen, utan att behöva prestera på områden 
där man känner sig osäker (Bengtsson & Laxvik 1982). Andra övningar som inte heller kräver 
ett specifikt musikaliskt kunnande är att härma varandra, samarbeta i olika övningar och 
skicka ljud till varandra. Dessa är också metoder för att öka uppmärksamheten och initiera ett 
lyssnande sångarna emellan (Zadig 2017). Bland de respondenter som nämner lekar är det 
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flest barnkörledare, men även en kyrkokör i åldrarna 40-60 samt en gospelkör i åldrarna 
25-40 finns med. Två respondenter ger som exempel mer renodlade dramaövningar, som 
”Bussen”  och att röra sig i rummet under tystnad och stanna och gå samtidigt, eller göra 1

olika formationer. I en kör gör man konserter med inslag av skådespeleri. 

Samtal 
Flera respondenter har samtal med hela kören eller en sångare i taget där man medvetandegör 
vikten av det sociala klimatet. Det visar på ett synsätt där hela gruppen bär ansvaret för 
klimatet, inte bara ledaren. Den gemensamma kulturen är just gemensam, och inom de olika 
lokala praktikerna fördelar man sedan ansvar och arbetsuppgifter som man vill (Backman 
Bister, 2014). En respondent har återkommande ”kvartssamtal” med varje sångare där man 
talar om önskemål inför kommande projekt, sångarens roll i kören och hur den kan bidra till 
att stämningen blir bättre. En annan uppger att man talar i kören om intryck av till exempel 
konserter och hur man tolkar texterna till sångerna man sjunger, ett annat exempel på hur man 
som ledare kan göra kören delaktig. En annan pekar på sin möjlighet som ledare att påverka 
klimatet; den inleder repetitionen med att berätta något roligt som får alla att skratta och 
slappna av. Här kan man dra en parallell till den kommunikativa kontexten (Säljö 2006); 
körens förväntningar på ledaren inom kontexten är kanske att börja repetitionen med att dela 
ut noter och värma upp rösten. Att gå emot denna förväntan och göra något helt annat får två 
effekter: sångarna skrattar och slappnar av, och uppmärksamheten skärps. Att fika 
tillsammans i pausen upplevs också som viktigt, då får alla tillfälle att prata med varandra och 
odla relationer. 

Fysisk beröring 
Ett uppskattat sätt att skapa ett gott klimat är genom massage, två och två eller i ring. Genom 
massage bekräftar sångarna varandra fysiskt, på en okonstlat sätt. Det är också oberoende av 
ålder; de som uppgett att de använder massage som metod är både barnkörledare och ledare 
av kyrkokörer i åldrarna 40-60. Ett annat sätt att bekräfta varandra fysiskt är att alla hälsar 
genom att ta i hand vid varje repetition. I denna sorts övningar där sångarna möter varandra 
två och två utan krav på prestation, ges plats för subjektet att växa (von Wright 2000). 
Individen får pröva sitt Mig i mötet med den andra, och bemöts med positiv bekräftelse som 
kan stärka självbilden. Övningen skapar trygghet, men tryggheten är också en förutsättning 
(Bengtsson & Laxvik 1982); utan den kan övningen få motsatt verkan. 

 Skådespelarövning där alla låtsas sitta på en buss, och en deltagare initierar en känsla eller annan 1

impuls som sprider sig i bussen.
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3.2.6. Fråga 10: Exempel på övningar med sång/musik 
Mötas i sången och i rummet 
Fem kommentarer tog upp olika slags övningar där kören rör sig runt i rummet och 
interagerar på olika sätt. Att ta i hand och se varandra i ögonen samtidigt som man sjunger är 
sätt att bekräfta varandra, höra varandra och samtidigt utsätta sig själv för att bli hörd av 
någon annan. Detta kan ses som en fortsättning på tematiken i ”Fysisk beröring”. De 
förutsätter, och skapar, trygghet (Bengtsson & Laxvik 1982). Att sjunga mot varandra, i par 
eller större grupper, tillåter att klangen blandas men förutsätter ändå att man ser på varandra i 
stället för på dirigenten. En variation på detta tema är att ta steget längre och anpassa sig efter 
varandra, klangligt eller fysiskt. I en kommentar står det ”skratta tillsammans”, vilket kan 
tänkas vara en grundläggande förutsättning för att våga utsätta sig för dessa övningar. En del 
arbetar med ”sceniska övningar” som inte är exemplifierade, men kan tänkas innehålla 
element från teaterpedagogik.  Här kommer sången till som ett extra moment. 

Improvisation 
Att improvisera i kör kan innebära allt från att härma varandra två och två till att improvisera 
sång ensam till körens ackordbakgrund. I viket fall är det viktigt att kören och ledaren stöttar 
och skapar ett tryggt klimat, som en respondent skriver. Improvisation handlar även om att 
lyssna, och reagera på vad som händer. Här kan man dra en parallell till en av övningarna utan 
sång, att ”skicka ett ljud” till varandra. Det visar att man kan isolera ett moment och öva det, 
för att sedan sätta det i en musikalisk kontext. Ett annan improvisationsövning är att stå i 
cirkel och hitta på egna ljud, som man sedan ändrar efter ledarens kroppsspråk. 

Mindre konstellationer 
I en mindre grupp eller i par blir sången mer utsatt och sångaren tvingas till större 
självständighet. Kanske tappar man bort den ”ledare” man rättat sig efter (Zadig 2017) och 
behöver söka andra röster att blanda sin klang med. Individen får ta små steg, i trygghet, mot 
att utveckla sin egen röst i gruppen (Bengtsson & Laxvik 1982). Paradoxalt nog kan det även 
leda till bättre samarbete, då man har färre att förhålla sig till än i den stora kören. Samspelet 
blir tydligare i en mindre konstellation. Flera exempel handlar om att stå i ring eller två och 
två och sjunga, med stängda eller öppna ögon. Att blanda stämmor i kvartetter eller större 
grupper gör att varje sångare får ta mer ansvar för sin stämma. Ett exempel handlar också om 
feedback, att lyssna på varandra två och två eller i större grupper under uppsjungningen och 
sedan ge positiv feedback till den som sjöng. I respondentens erfarenhet så leder detta till en 
ökning i både lyssnande, förmåga att värdera sin och andras prestation positivt samt 
självförtroende. 
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4.Diskussion 

Från och till har denna undersökning och den efterföljande analysen känts som ett långt 
cirkelresonemang. Körsång främjar hälsan och självförtroendet, om vi lägger in 
trygghetsskapande övningar, så främjar det körsången, vilket främjar hälsan och 
självförtroendet…  

Det ligger redan i körsångens natur att den får människor att må bra, varför då leta efter sätt 
att förstärka det? Risken är att det blir en introvert rörelse där körsång saluförs som hälsovård, 
utan konstnärlig betydelse. Men om vi vänder på det: Vi börjar med lusten att sjunga och 
musicera tillsammans, vilket gör att vi mår bra, vilket leder till att det låter bättre och det blir 
ännu roligare att sjunga och musicera tillsammans. Redan Neandertalarna använde sig av sång 
och dans för att skapa sammanhållning i gruppen (Theorell 2009), i en tid då samarbete inom 
kollektivet var livsviktigt. Nu finns forskning som visar att sång och dans utfört i grupp 
koordinerar hjärtslagen och skapar oxytocin (Vickhoff et al 2013), som hjälper till att stärka 
banden mellan människor. Även om min tes är att använda dessa mekanismer i konstnärligt 
syfte, är det ändå anmärkningsvärt hur konsten påverkar oss rent biologiskt.  

Undersökningen och den bakomliggande forskningen visar på en växelverkan; det ena leder 
till det andra som leder tillbaka till det första, men i en ständigt utvecklande process. Till 
exempel resonemanget att vissa övningar kan skapa trygghet, samtidigt som tryggheten också 
är en förutsättning för övningens genomförande. Ett annat exempel är körers påverkan på sin 
omgivning (Bartolomes 2012): för att kören ska blomstra behövs gemenskap, men körens 
verksamhet är även det som genererar gemenskapen. Precis som i den intersubjektiva 
processen råder här ett ständigt samspel mellan orsak och verkan, och i samspelet växer både 
individen och gruppen.  

En fråga som inte ställdes i undersökningen, men som kan påverka, är nivån på kören. Två 
respondenter kommenterade att de tror att det framförallt är viktig med ett gott socialt klimat i 
amatörkörer. Jag förstår deras intention; när man arbetar med amatörer och personer som 
kanske inte sjungit så mycket är självförtroende och trygghet i gruppen viktiga frågor. I en 
professionell kör har alla en gemensam bakgrund som utbildade sångare och processen kan 
starta lite längre upp på Maslows behovstrappa. Jag tror emellertid att även professionella 
körer skulle gagnas av arbetssätt som gynnar klimatet; oavsett nivå består alla körer av sociala 
varelser med all den komplexitet som det innebär. En av skillnaderna mellan en professionell 
kör och en amatörkör skulle kunna vara att i den förra håller man inne sina antipatier mot 
sångare man tycker mindre om, då båda har betalt för att vara där. Men med tanke på hur 

!  30



psyket påverkar kroppen och sångapparaten (Dahl 2003; Bengtsson & Laxvik 1982) är risken 
att detta leder till både sämre klang och kommunikation inom kören.  

I undersökningen gjordes en åtskillnad på övningar som har musikaliskt innehåll och de som 
inte har det. Det gjordes som ett experiment, för att se vilka svar jag skulle få och om det ens 
går att göra en sådan indelning. Man skulle dock kunna hävda att den dag vi som körledare 
börjar göra övningar som inte relaterar till musik, har vi tappat bort syftet med varför vi är 
där. Om körsång nu har sådana hälsofrämjande effekter, varför ska vi då göra dramaövningar? 
Om man arbetar med amatörer, till exempel människor som aldrig sjungit förut, kan sången 
vara en hög tröskel. Först måste kanske en grundläggande trygghet skapas. Genom att plocka 
bort en del av kontexten, sång, ger man sångarna en chans att skapa en ny kultur tillsammans 
där ingen har något försprång. Ingen kan vara bättre än någon annan på att hitta på ljud eller 
härma varandra, därigenom tas prestationsmomentet bort. Den självbild sångaren gör sig i 
mötet med andra (von Wright 2000) befrias från kravet att prestera och kan utvecklas i sin 
egen takt. 

Men fokus för studien har hela tiden varit hur man kan använda olika övningar inom ramen 
för körsången för att förbättra klangen. Här blev jag i flera fall förvånad över att så många 
körledare arbetar aktivt med just detta. Några respondenter angav att de har samtal med sina 
körer, där de medvetandegör vikten av det sociala klimatet. Jag hade innan en bild av att detta 
är något som körledare gör ”i smyg”, att man kanske använder sig av olika 
gemenskapsfrämjande övningar utan att berätta hela syftet för kören. Därför var det en insikt 
att det faktiskt går att involvera kören i detta arbete, att kulturen är något vi skapar och 
utvecklar tillsammans. 

Undersökningen var från början tänkt att ha kvantitativa ramar, men under studiens gång 
insåg jag att det intressanta låg inom de kvalitativa värdena. I slutet av enkäten fanns 
möjlighet för respondenterna att lämna sina kontaktuppgifter, då jag planerade att göra 
uppföljande intervjuer. När svaren började komma in insåg jag emellertid att det fanns så 
många intressanta åsikter och förslag redan där, så jag bestämde mig för att i stället utgå från 
dem. Så blev frågorna som hade mer kvantitativ natur en bakgrund, i stället för innehåll. På så 
vis spelade bortfallet inte så stor roll heller; det viktiga var att jag fick 83 svar av aktiva 
körledare, inte hur representativt dessa var spridda över ålder, kön och geografi. Dock 
behöver man fortfarande förhålla sig till bortfallet; att alla utom två respondenter svarade att 
de tycker att det sociala klimatet påverkar klangen visar kanske mer att de som tycker detta 
var mer benägna att delta i undersökningen, än på en generell åsikt. På samma sätt visar den 
övervägande kvinnliga majoriteten bland respondenterna kanske inte så mycket på fördelning 
i populationen, utan helt enkelt att kvinnor är mer benägna att delta i undersökningar. En mer 
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heltäckande studie, där respondenter valts ut för att representera ett genomsnitt, hade kanske 
visat på andra tendenser. Men för denna undersökning var populationen nog för både syftet 
och frågeställningen. 

Resultatet i denna studie kan användas av körledare på alla nivåer, både som argument för att 
arbeta med det sociala klimatet och konkreta övningar. En intressant fortsättning kunde vara 
att hitta sätt att mäta det sociala klimatets påverkan på klangen; något liknande Zadigs (2017) 
studie om informella ledare.  
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Socialt klimat i kören
Den här enkäten är en del av en undersökning som handlar om det sociala klimatets påverkan på 
körklangen. Om du leder flera körer, välj en som du baserar dina svar på. 

1. Vilken slags kör leder du?
Markera alla som gäller.

 Kyrkokör

 Barnkör

 Ungdomskör

 Fristående kör

 Övrigt: 

2. Vilken slags repertoar sjunger kören?
Markera alla som gäller.

 Konstmusik

 Kyrkomusik

 Visor

 Populärmusik

 Folkmusik

 Jazzmusik

 Övrigt: 

3. I vilken ålder är de flesta deltagare?
Markera endast en oval.

 5-15

 15-25

 25-40

 40-60

 60-90

Elin Jonsson
Bilaga 1
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4. Hur ofta gör kören sociala aktiviteter utanför reptid?
Markera endast en oval per rad.

Varje
vecka

En eller fler
gånger per

månad

Varannan
månad

Två till fem
gånger per

år

En
gång
per år

Aldrig

Köröl
Resa med konsert
som huvudsyfte
Resa med
repetition som
huvudsyfte
Repdag/helg
Fest

5. Tror du att det sociala klimatet i kören påverkar körens klang?
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

6. Kommentar (valfritt):

7. Hur mycket arbetar du som ledare medvetet med att förbättra det sociala klimatet?
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6 7

Inte alls Hela tiden

8. Gör du övningar med kören som inte inbegriper sång/musik?
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

 Övrigt: 

9. Om ja, hur ofta/hur stor del av repetitionen?
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Tillhandahålls av

10. Gör du övningar med kören som både inbegriper sång/musik och samarbete eller
trygghet?
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

 Övrigt: 

11. Lista gärna några övningar du använder som påverkar det sociala klimatet, med eller
utan musikaliska parametrar.
 

 

 

 

 

12. Jag är...
Markera endast en oval.

 Kvinna

 Man

 Vill inte ange

13. Vilken ålder?
Markera endast en oval.

 15-25

 26-35

 36-45

 46-55

 56-65

 Över 65

14. Denna enkät kommer att följas upp med
några intervjuer. Om du skulle kunna tänka
dig att delta i en intervju, lämna mailadress
eller telefonnummer här:

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


Bilaga 2, missivbrev 

Hej! 

Jag heter Elin Jonsson och går sista året på Kungl. Musikhögskolans musiklärarprogram med 
körprofil. Som examensarbete gör jag en undersökning utifrån kopplingen mellan det sociala 
klimatet i en kör och dess klang.  

Denna enkät skickas till alla körledare anslutna till Sveriges körförbund, i Stockholms distrikt, och 
min förhoppning är att så många som möjligt ska ha möjlighet att svara på den. Enkäten är digital 
och kan besvaras på dator, telefon eller surfplatta. Den är anonym i meningen att jag inte vet vilka 
respondenterna är, frånsett den information som anges i svaren. 

Enkäten tar ca 5-10 minuter att besvara. Min förhoppning är att du precis som jag ska tycka att 
dessa frågor är intressanta och att din medverkan i förlängningen ska bidra till hur vi arbetar 
pedagogiskt och musikaliskt med körer. 

Klicka på länken nedan för att göra enkäten, och tack på förhand!
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