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Sammanfattning 
 

En god röstvård inom vokal musik börjar med medvetenhet och förståelse för vikten av 
uppvärmning och uppsjungning. Följande studie behandlar dessa begrepp inom kör-
sammanhang, utifrån ett kollektivt perspektiv. Dess syfte är att undersöka vilken roll den 
kollektiva uppvärmningen i kör spelar, vilken påverkan den har för körklangen samt sångarnas 
hälsa och välmående både som individer och som grupp. Studien delar in uppvärmning i tre 
kategorier; Körsång, Hälsa och Gemenskap utifrån Thomas Caplins (2000) sju underrubriker 
till repetitionsförberedelse. Forskningsunderlaget baseras på en kvantitativ enkätundersökning 
med utgångspunkt i uppvärmning och uppsjungning i kör. Som ett kvalitativt komplement till 
enkäten och studien genomfördes fyra olika ljudupptagningar på ett körstycke. Detta stycke 
spelades in fyra gånger under en och samma repetition och mellan varje tagning fick kören 
utöva någon form av förberedelse av musiken. Inspelningarna jämfördes senare med varandra 
i ett datorbaserat ljudbehandlingsprogram, i vilket det gick att både visuellt och audiellt 
observera likheter och skillnader mellan tagningarna. Resultatet visar att uppvärmning och 
uppsjungning har verkan på den musikaliska slutprodukten och att majoriteten av de tillfrågade 
i enkätundersökningen ansåg att kollektiv uppvärmning främst syftar till att utveckla sångarnas 
gehör och stärka körens gemensamma klang framför att förebygga slitage och skärpa körens 
närvaro. 
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1 Inledning och syfte 
 
Känslan var av blandad sort när jag klev in genom backstage-dörrarna till Stockholms 
konserthus i mars 2015. Dels var jag helt utmattad och tömd efter att ha genomfört Kungl. 
Musikhögskolans antagningsprov i kördirigering, dels fanns där en kittlande upprymdhet och 
iver att få se och höra Eric Ericsons Kammarkör1 repetera Matteuspassionen av Johann 
Sebastian Bach. Auskultationen var en inbjudan från chefsdirigenten, tillika professor i kör-
dirigering vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH), Fredrik Malmberg. Han hade sagt: 
"Kom och titta på när kammarkören repeterar. Du kommer lära dig mycket bara genom att vara 
iakttagare." 
  En efter en droppade koristerna in i repetitionssalen på konserthuset. De hängde av sig 
väskor och ytterkläder och intog sedan sina platser på de redan framställda stolarna. Jag satte 
mig längre bak och väntade på att få höra hur uppvärmningen skulle gå till. Dirigent Malmberg 
gick upp på podiet och sade: "Sida 104, bokstav 41 b", varpå han tog ton på pianot och slog in. 
Kammarkören började sjunga. 
      I Eric Ericsons Kammarkör, vilken är en av landets få professionella körer, görs ingen 
kollektiv uppsjungning eller uppvärmning. Koristerna, av vilka många arbetar som frilansande 
solosångare, använder sina röster – sitt instrument, dagligen och förväntas redan vara 
uppvärmda när de kommer till körrepetitionen. För Sveriges allra flesta körsångare, vilka 
arbetar på amatörnivå, är uppvärmningen däremot en mycket väsentlig del av själva 
körövningen. 
      Det finns många publikationer och etablerad forskning kring ämnet röstvård och sång-
uppvärmning. Stefan Sköld (1987), som länge arbetade med att utbilda kördirigenter vid Kungl. 
Musikhögskolan i Stockholm, menar i sitt läromedel Upp- och nersjungningar att en körledares 
främsta anledning till uppvärmningen är att se till att körsångarna inte tröttar ut rösten efter 
repetition eller konsert. Tone Bianca Dahl (2003) skriver om relationen mellan korist och 
körledare och hur uppvärmningen spelar en central roll för dito. Även Johan Sundberg (2001) 
berättar om vikten av röstvård men snarare ur ett fysiologiskt och anatomiskt perspektiv. 
 Min erfarenhet av uppsjungningsövningar är att de ofta syftar på den vokala delen och 
kanske bygger upp en förståelse för den slutliga klingande produkten. I många körer tenderar 
detta dessutom att ha störst fokus, till och med det enda. Min uppfattning är att det finns ett 
större spektrum och fler faktorer till varför en kör värmer upp. Dels behöver kroppen vara 
uppvärmd, dels finns det sociala aspekter i att ha en kollektiv sångförberedelse. Dessa två delar, 
vilka jag kallar den fysiska och den kollektiva delen av uppvärmningen kommer ofta i 
skymundan för den vokala, klingande delen. 

 
1 Eric Ericsons Kammarkör, EEKK, består av närmare trettiotalet sångare varav de flesta arbetar på professionell nivå som 
solosångare eller liknande frilansande musikertjänster (Eric Ericsons Kammarkörs hemsida, 2019). 
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1.1 Syfte 
 
Studiens syfte är att undersöka vilken roll den kollektiva köruppvärmningen spelar för 
körsångare utifrån musikaliska, kroppsligt fysiska och sociala aspekter samt hur kör-
uppvärmningens olika beståndsdelar påverkar den klingande slutprodukten. 
 Studien behandlar ämnet körsång i Sverige, i första hand inom klassisk körmusik. Valet 
av geografisk avgränsning baseras på den litteratur jag har funnit, vilken har sin utgångspunkt 
främst i klassisk, svensk körsång. Utöver uppvärmningens olika beståndsdelar vill jag diskutera 
själva relationen mellan körsångare och körledare, om dessa kan uppleva positiv energi av att 
repetera tillsammans samt vad röstuppvärmning och körsång kan ha för effekter på sångarnas 
hälsa och välmående.  
 
 

1.1.1 Frågeställningar 
Studiens huvudsakliga forskningsfrågor är följande: 

• Vilken betydelse har kollektiv röstuppvärmning för den musikaliska slutprodukten? 
• Kan individers hälsa och välmående höra ihop med körrepetitioner?  
• Kan körsångare uppleva att de får energi av att sjunga tillsammans? 
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2 Bakgrund  
 

2.1 Uppvärmning eller uppsjungning? 

Att en sångare behöver värma upp sitt instrument precis som en idrottare behöver värma upp 
sin kropp inför en träning, match eller annan prestation är kanske självklart. Möjligtvis kan 
skillnaden vara att sångaren lägger mer fokus på att värma upp rösten än att värma upp hela 
kroppen. Min erfarenhet är att många amatörkörer ofta inleder sina rep med att körledaren, eller 
en annan ledare, gör några övningar ihop med kören för att stärka vokala och klangliga delar 
såsom intonation, röstomfång, klangfärg och gehör. Dessa är vanliga moment i en så kallad 
uppsjungning (Alldahl, 1988; Lindström, 1988; Sköld, 1987). 
 Mycket av det som används som referenslitteratur vid körpedagog- och dirigerings-
utbildningarna i dag är daterade till 1980- och 1990-talen. Både Per-Gunnar Alldahl (1988), 
Anders Lindström (1988) och Stefan Sköld (1987) nämner i sin respektive litteratur mestadels 
ordet uppsjungning och att sjunga upp en kör. Ordet uppvärmning förekommer sällan. Sköld 
(1987) och Alldahl (1988) fokuserar på den vokala klangen, på intonation i grupp och hur man 
kan förbättra körens gemensamma ljudbild. Ingen av dem nämner i vidare utsträckning aspekter 
som att värma upp kroppen eller att se den kollektiva uppvärmningen som något som främjar 
gruppens sociala samverkan. Kanske har detta att göra med att de båda formats i 
efterdyningarna av den pedagogik och de tankar kring körsång vilken etablerades under Eric 
Ericsons tid som professor vid Kungl. Musikhögskolan.  Kjell Perder (2016) nämner också 
uppsjungning men därtill även röstens uppvärmning. Thomas Caplin (2000) skriver om 
uppsjungning och att sjunga upp men ifrågasätter samtidigt begreppen. Vidare förespråkar han 
ordet förberedelse och jämför detta med en förbindelse till funktionalitet och nödvändighet i 
större utsträckning än vad just uppsjungning associerar till (Caplin, 2000, s. 116).  
 

2.2 De tre områdena – en modell utifrån Caplins sju ekrar 
Utöver att ifrågasätta begreppet uppsjungning delar Caplin (2000) in uppsjungning i sju 
underrubriker vilka alla förbereder körsångaren på det musikaliska arbetet under en kör-
repetition. Han beskriver dem som Avsikt, Målgrupp, Koncentration, Fysiken, Gehöret, Det 
andliga och Det musikaliska. Följande avsnitt redogör för dessa sju underrubriker. 
 Med Avsikt menar Caplin att uppvärmningens själva funktionalitet kan uppnås om man 
är medveten om dess avsikt, alltså vet varför man gör övningen. Målgrupp betyder i detta 
sammanhang att övningen måste vara lämpad för vilka som ingår i kören och vilken typ av kör 
det är. För att kunna hålla sig koncentrerad under hela repetitionen bör man stimulera 
koristernas koncentrationsförmåga i förberedelsen, detta kallar han för Koncentration. Den 
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KÖRSÅNG
det musikaliska

GEMENSKAP
det kollektiva 
och andliga

HÄLSA
det fysiska

fysiska uppvärmningen krävs för att klara just koncentrationsövningarna och enligt honom är 
förberedelser som beträffar Fysiken lika viktiga som mentala och vokala uppvärmningar. Man 
kan också väva in övningar i form av intonations-, memorerings- och intervalldito för att stärka 
Gehöret hos körsångarna. Med Det andliga menar han ”något som omfattar helheten och är 
mer oföränderligt”, där kören kan ”försättas i en atmosfär och stämning som öppnar för det 
musikaliska”. Slutligen talar han om just Det musikaliska och hävdar att valet av uppsjung-
ningsövningar ska vara beroende av den typ av musik som ska sjungas under repetitionen (ibid., 
s. 116). 
 

Man kan se dessa delar som olika ekrar i ett hjul, där själva navet i centrum kan 
kallas förberedelse. Tillsammans bildar navet och ekrarna hjulet som får det hela 
att snurra. Genom att ”värma upp” kören på olika sätt, genom att medvetet 
fokusera på olika nödvändiga moment, blir kören förberedd. Ingen körövning är 
den andra lik, alltså kan inte heller förberedelsen bli densamma varje gång….Om 
de [andras uppvärmningsövningar] kan inspirera dig till att skapa nya, spännande 
och funktionella övningar, då uppnås den funktion, det mål och den mening jag 
menar att de ska ha, precis som allt annat pedagogiskt material. (Caplin, 2000, s. 
117) 

 
I denna studie har Caplins underrubriker, hans sju ekrar, samlats till en modell bestående av tre 
fokusområden; Körsång, Hälsa och Gemenskap, vilka ska sammanfatta vad uppvärmning och 
uppsjungning i kör handlar om samt hur dessa tre genomsyrar körens repetitionsförberedelse 
(se figur 1). 
 Körsång behandlar egentligen allt musikaliskt i en vokal uppsjungning; alltifrån 
klangideal, ”det svenska körundret” och övningar för intonation och röstomfångstänjning till 
vad förberedelsen har för inverkan på hur kören kommer att låta. 
 Hälsa hänvisar till den kroppsliga uppvärmningen, körsångarnas välmående och 
förebyggande av slitage och skador på kropp och röst, vilken roll andningen har för sången 
samt de medicinska aspekterna kring uppvärmning och friskvård i allmänhet. 
 Gemenskap avser gruppen – kollektivet, och relationen mellan ledare och grupp, det som 
i förberedelsen har en funktion av att vara en rutin, ett återkommande mönster, men också för 
att stärka gruppens koncentration och trygghet, dess sociala inkluderande och själsliga närvaro 
till poesin, musiken och sammusicerandet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Egen modell för uppvärmning och 
uppsjungning i kör, baserad på Caplin (2000). 
Modellen betecknar min syn på hur uppvärmning 
kan delas in i tre områden, vilka genomsyrar 
varandra men var för sig även är en egen kategori. 
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Modellen bygger på Caplins sju underrubriker men är i denna studie sammanfattad i tre 
områden. Dessa områden genomsyrar varandra men är även var för sig en del av repetitions- 
eller konsertförberedelsen. Tillsammans täcker de den större delen av vad en köruppvärmning 
kan innehålla. 

I kommande avsnitt diskuteras dessa tre områden, och ”värdeorden / nyckelorden” som 
till dem hör, vidare utifrån vad som tidigare har skrivits om ämnena. 
 

2.3 Körsång – det musikaliska 
Som både körsångare och körpedagog har jag erfarit att det bakom framgångsrika körkonserter 
ofta ligger mycket arbete kring musiken. Det som resultatmässigt sker när kören sjunger i 
konsertlokalen, på scenen eller i kyrkan har inte sällan en lång arbetsprocess i ryggen. Som 
åhörare får man nästan aldrig veta om det jobb som föranlett den musik kören framför. Vad är 
det som sker under repetitionerna före konsert? Hur förbereder sig körledaren och kören på 
musiken till konserten? Ofta handlar det om övning om och om igen, och inför varje repetition 
hålls antingen kollektiva eller individuella uppvärmningar av kropp och röst – en rutinmässig 
och nödvändig process, enligt mig. 
 I detta kapitel jämförs olika körledares, dirigenters, sångpedagogers och forskares syn 
på uppsjungningsövningar och hur Sverige internationellt sett har spelat en stor roll för vad 
som kan liknas vid ett ”klangligt körsångsideal”. 

2.3.1 Det svenska körundret – ett klangideal? 
Svenska körer, körledare och tonsättare har genom 1900-talets andra hälft varit de som format 
vad körsång i Sverige är i dag. Om detta beskrivs det internationellt som The Swedish Choral 
Miracle (det svenska körundret). I en avhandling med samma namn redogör Richard Sparks 
(2000) för den svenska a cappella-musikens utveckling från år 1945 och fram till millennie-
skiftet. Han sammanfattar bakgrunden till varför svensk körmusik blivit så internationellt 
erkänd genom sex punkter [min sammanställning och översättning]: 
 

(1) Efter andra världskrigets slut skrevs det mycket ny musik för kör. Även 
institutionaliserandet av den svenska körrörelsen samt centraliseringen till 
Stockholm under 1940- och 50-talen var de främsta faktorerna. Den s.k. 
Måndagsgruppen, bestående av svenska tonsättare, musiker och musikforskare 
såsom Karl-Birger Blomdahl, Sven-Erik Bäck, Klas-Thure Allgén, Sven-Eric 
Johanson, Hans Leygraf, Claude Génetay, Ingemar Bengtsson och Eric Ericson 
möttes regelbundet och diskuterade samtida kompositioner under 1940-talet.  
(2) Eric Ericson själv blev chefsdirigent för Radiokören i början av 1950-talet och 
under trettio år formade han den till att bli den ledande ensemble den är i dag. Vid 
sidan av sin egen kammarkör, vilken sedan år 1988 bär namnet Eric Ericsons 
Kammarkör, innehade han tjänsten som professor i kördirigering vid Kungl. 
Musikhögskolan i Stockholm där han utvecklade ämnet till ett pedagogiskt dito 
genom att undervisa studenter i kördirigering.  
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(3) Med ett brett kontaktnät och nära relationer till samtidens tonsättare kunde 
Ericson skapa ny, kontemporär och fritonal, körmusik genom sina körer och 
kanske i synnerhet genom Radiokören vilken hade den unika styrkan att kunna 
framföra den sortens musik. 
(4) Många svenska tonsättare var aktiva körsångare eller dirigenter själva. 
(5) Dessa kompositörer hade unika möjligheter att lära sig om tekniker för 
kontemporär körmusik. 
(6) Radiokören och Eric Ericsons Kammarkör blev måttstocken för hur körmusik 
skulle låta och hur körinstrumentet skulle utvecklas. (Sparks, 2000, s. 152–153) 

 
Andra bidragande faktorer till den massiva utbredningen av körsång i Sverige under 1900-talet, 
och dess vagga i 1800-talets svenska körtradition, nämner Sparks (2000) i tidigare avsnitt. Det 
fanns intresse bland amatörsångare och fler ville sjunga i kör. Kungl. Musikaliska Akademien 
utbildade professionella sångare, kyrkomusiker och musiklärare. Den svenska national-
romantiken, vilken var som störst från 1850-talet till några decennier in på 1900-talet, innehöll 
till stor del körmusik dit Hugo Alfvén, Wilhelm Peterson-Berger och Wilhelm Stenhammar kan 
räknas till antalet framstående dirigenter och tonsättare. Till detta nämns också utsträckningen 
av ensemblesång inom svenska frikyrkorörelser (ibid., s. 18 ff.). 
 Även Gunnel Fagius (2009) reflekterar över den svenska körrörelsens framväxt och 
nämner bland annat Sparks avhandling från år 2000. Vidare skriver hon om hur Kungl. 
Musikaliska Akademien sedan år 1928 fortbildat folkskollärare i kantorsexamina, i vilka 
kördirigering var en viktig del. Närmare ett hundra kantorer examinerades varje år mellan år 
1941 och 1971, en fristående utbildningsmöjlighet vilken hade stor inverkan på den allmänna 
musikbildningen (Fagius, 2009). 
 Om körklang resonerar Fagius (2009) precis som Sparks (2000) att det klangideal som 
genomsyrat körsång i Sverige sedan mitten av 1950-talet kan hänvisas till körledaren Eric 
Ericsons arbete, hur han utvecklade idealet och förde vidare detsamma till kollegor och 
studenter.  
 

A cappella-idealet, dvs att sjunga utan ackompanjemang av något instrument, 
hade en lång och stark tradition i svensk körrepertoar ända sedan manskörsången 
[sic!] i början av 1800-talet. Den nationalromantiska repertoar som mot slutet av 
1800-talet tog över mer och mer efter den patriotiska sångens glansdagar var 
snarare kärlekssånger och sånger om naturen. Dessa sånger kom att spridas inom 
alla typer av körer – studentmanskörer, arbetarmanskörer, kyrkokörer, hembygds-
körer. De kom att ingå i en standardrepertoar som därmed upprätthöll förmågan 
att sjunga utan ackompanjemang. (Fagius, 2009, s. 8) 

 
Detta klangliga ideal fick alltså stor betydelse för körer runtom i landet under 1900-talet då det 
folkliga arbetet för demokrati och bildning var centralt. Men vad är då det ”klangliga idealet”? 
Fagius menar på att en faktor var att Ericson och dennes kollegor ville ”bryta upp från den stora 
romantiska klangmassan” genom att göra körmusiken mer precis beträffande intonation och 
rytmik; ”genom att sjunga mera intonationsmässigt och rytmiskt exakt” (ibid.). 
 David Lundblad (2019) påstår i sin doktorsavhandling att en nyckel till varför den svenska 
körklangen ofta betraktas som ett ideal är att vokalerna i det svenska språket, till skillnad från 
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många andra språk, ligger långt fram i munnen vilket medför att textningen blir tydlig och att 
det är lätt att sjunga på dessa vokaler. Det talade språket kan alltså påverka körsången och har 
således en stor betydelse för körklangen (Lundblad, 2019). 

2.3.2 Uppsjungning – läromedel inför körrepetitionen 
Många är antalet ”körskolor”, ”körguider” och pedagogiska studiematerial som genom åren har 
skrivits för kördirigeringsstudenter, körsångare och körmusikintresserade. Till dessa kan bland 
andra nämnas Alldahl (1988, 1990), Bjerge & Sköld (1993), Edlund (1983), Haking Raaby & 
Idar (1980), Perder (2016), Sköld (1987) och Törnqvist Nyman (2008). De äldre studie-
materialen är ofta inriktade på tonbildning och notläsning medan de senare behandlar kroppslig 
förberedelse, andning och sångtextens betydelse i vidare utsträckning. Upplägget påminner 
dock om varandra där det ofta först står en bakgrund till varför materialet behövs följt av fler-
talet sidor övningar med not- och bildexempel.  
 Det är intressant hur författarna väljer att lägga upp sitt studiematerial; vad som kommer 
först och vad som får störst roll i materialet. Stefan Sköld (1987), som länge var ansvarig lärare 
vid KMH:s körpedagogiska utbildning, kände ett stort behov av ett läromedel inom körupp-
värmning och uppsjungning och gav på 1980-talet ut ett komplett studiematerial främst för 
studenter och blivande körpedagoger: ”Behovet av ett tryckt läromedel är stort och jag har också 
under femton års aktivt kursarbete och lika många körpedagogiska projekt märkt behovet av en 
bok om uppsjungning” (ibid., s. 3). Kapitelindelningen följer en progression från avspännings- 
och koncentrationsövningar till repertoaranpassade dito. Störst plats får uppsjungning med 
fokus på att tänja röstomfånget och tonbilda klangen.  
 Samme Sköld mötte några år senare sångpedagogen Randi Bjerge och tillsammans 
utformade de ett nytt studiematerial med infallsvinkel på hur man förebygger sångtekniska 
problem i kören. I förordet skriver Sköld följande: 
 

Madeliene Uggla, Ingegerd Idar och Per-Gunnar Alldahl (med flera) har skapat 
en rad fina undervisningsböcker i ämnet att utveckla koristernas notläsnings-
förmåga. Däremot har det varit ganska dåligt försörjt med litteratur direkt riktad 
till korister i vanliga körer, beträffande deras sångtekniska utveckling. […] Visst 
har väl vi alla körledare sökt efter en bok som på ett förståeligt sätt tar upp de 
kollektiva sångtekniska problemställningarna, en bok som på ett enkelt sätt kan 
förklara förloppen i sång och som inte är någon ”skola”, utan talar om ”hur det 
egentligen går till”, när man sjunger. (Bjerge & Sköld, 1993, s. 3) 

 
Arbetsmaterialet som de utvecklade blev som en fördjupad komplettering av Sköld (1987). 
Plötsligt vävde man in ord som muskulaturens reflexmässiga sammanhang och förhållandet 
mellan kropp och själ. I läromedlet fick de kroppsliga aspekterna kring uppvärmning en mycket 
större och betydande roll än tidigare, vad som sker i kroppen när vi andas och varför vi behöver 
bli medvetna om körsångarens instrument. Bjerge & Sköld (1993) beskriver sångarens hållning 
och kallar det bland annat för ”Fundamentet” och ”De tre nycklarna” (ibid. s., 13–22). 
 Med åren kom också lättlästa handböcker för de som var intresserade av körsång och för 
de som redan sjöng, eller precis hade börjat sjunga, i kör. Även begreppen började uppdatera 
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sig. Det som tidigare hade beskrivits som uppsjungning med fokus på tonbildning, notläsning 
och klangförståelse (Alldahl, 1988, 1990; Edlund, 1983; Haking Raaby & Idar, 1980) kom att 
nämnas som uppvärmning med fokus på stretchning, tänjning, avspänning, andning, 
uppmjukning, sångglädje, lyhördhet och samhörighet (Perder, 2016; Törnqvist Nyman, 2008). 
 

2.4 Hälsa – det fysiska 
Att det finns en stark koppling mellan fysisk aktivitet och människors hälsa verkar det inte råda 
några tvivel om. En Internetsökning på ”fysisk aktivitet och hälsa” ger ungefär 800 resultat i 
form av vetenskapliga artiklar på Google Scholar2. Många har även intresserat sig för 
sambandet mellan hälsa och att sjunga i kör; hur såväl barn som vuxna hälsomässigt påverkas 
av att musicera vokalt i olika gruppsammanhang. 
 Genom att ta blodprover både före och efter sånglektioner har man kunnat visa att 
halten av hormonet oxytocin3 ökat. Liknande effekt kan nås genom massage då oxytocinet har 
både lugnande och smärtdämpande effekt (Theorell, i Fagius & Ekman Frisk, 2011, s. 51).  
Enligt Töres Theorell (i Fagius & Ekman Frisk, 2011) kan således både taktila stimuli och 
gruppsång skapa ett lugn hos utövaren. Liknande effekter borde därför vara möjliga att uppnå 
om man blandar in fysiska aktiviteter och övningar i själva uppvärmningsmomentet. 
 Gruppsammanhållningen och välmående på arbetsplatser blir bättre när man får sjunga 
tillsammans. Detta bevisade Jacob Borgenstierna när hans arbetsgivare bad honom komma med 
förslag på aktiviteter som skulle rymmas inom företagets friskvård (Hansén, 2018, 17 juli). 
Borgenstierna, som sjungit i kör i tjugo år, kom då med förslaget att starta en kör på jobbet. 
Kören, vilken skulle verka som just en del av företagets friskvårdssatsning, skapade nya möten 
mellan de olika avdelningarna och Borgenstierna ville att de som anslöt sig skulle få komma 
till en oas, långt borta från vardagsstress i såväl arbete som i privatliv: ”Kvaliteten på mötena 
har blivit bättre nu när vi lärt känna varandra över avdelningarna. Vi känner oss trygga med 
varandra och vågar föreslå idéer på ett helt annat sätt och därmed driver vi projekten i snabbare 
takt. Vi har lagt ett lager till ovanpå de affärsmässiga relationerna som vi hade sedan tidigare” 
(Hansén, 2018, 17 juli). 
 Med tanke på att arbetsplatskören skulle vara en social mötesplats, i vilken deltagarna 
fick sjunga, var nog mål som konserter och framföranden inte de mest väsentliga. Däremot var 
att få sjunga tillsammans i såväl musikaliska övningar som mindre avancerade körstycken en 
faktor till dess framgångssaga på arbetsplatsen. Folk mådde helt enkelt bra av att sjunga i grupp.  
 Om körsångens inverkan på hälsa och livskvalitet berättar Anne Haugland Balsnes, 
musikvetare och körledare: 
 

 
2 Scholar är en tjänst av företaget Google i vilken man kan söka efter publicerad forskning, vetenskapsartiklar, avhandlingar 
från universitet, myndigheter och tidningar världen över (Google Scholar, 2019-11-18). 
 
3 Oxytocin är ett kroppshormon som, vid exempelvis beröring, utsöndras i hjärnan i form av en signalsubstans (Wikipedia, 
2019-11-18). 
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På det fysiska området kan sången bidra till att lösa upp spänningar och ge en 
upplevelse av att träna kroppsfunktioner såsom lungkapacitet och muskulatur. 
Generellt kan vi säga att sång ger en upplevelse av ökat fysiskt välbefinnande. På 
det psykologiska/emotionella planet kan sång ge känslomässig förlösning och 
reducerad stressnivå, glädje, positivt humör, upprymdhet och höjd energinivå.  
[…]  
Körsång kan ge en upplevelse av att bli absorberad i en aktivitet som involverar 
både kroppens och sinnets olika kapaciteteter och den kan ge en upplevelse av 
personlig transcendens [övernaturlighet], av att bli lyft ut ur det vardagliga, få en 
glimt av något vackert, något som berör och som gör gott för själen. (Haugland 
Balsnes, i Fagius & Ekman Frisk, 2011, s. 34–35) 

 
Här belyses inte bara körsångens klangliga resultat utan även de aspekter som berör välmående, 
övernaturlighet och olika sinnesstämningar.  
 

2.4.1 Anspänning, avspänning och avslappning 
Om man tittar på hur idrottare förbereder sig före träning eller tävling kan detta bland annat 
innehålla övningar som hjälper kroppen att bli mer avspänd, mjuk och elastisk, vilka är faktorer 
som alla kan förhindra slitage och förebygga skador. Leif Janson (1995), rikstränare i bågskytte, 
redogör för vad som sker i kroppen när man spänner sig respektive när man slappnar av. Han 
nämner först och främst pulsen, hur idrottare kan få hög puls inför tävlingar och drar paralleller 
till artister som ska in på scen; ”Anledningen till att vi spänner oss är att skapa balans mellan 
en inre oro och kroppen. Det inre ’skyddas’ av ett yttre muskelpansar” (Janson, 1995, s. 75). 
 Vidare talar han om skillnaden mellan ”avspänning” och ”avslappning” och menar att det 
förstnämnda används för att finna en normal spänningsnivå i muskulaturen om man känner sig 
spänd och stressad, medan det sistnämnda görs för att ”nå ett fysiologiskt tillstånd då man 
kommer lägre ned jämfört med sin normala nivå” (ibid., s. 86).  
 

Vid avspänning kommer muskulaturen att bli mjukare, blodet får lättare att 
passera genom artärer och vener, pulsen sjunker. Produktionen av stresshormon 
[noradrenalin] sjunker. Vi börjar må bättre. De två metoderna, fysisk upp-
värmningsaktivitet och mental avspänning, kan man använda var för sig eller i 
kombination för att nå målet att kunna prestera eller må bättre …. Andnings-
frekvensen minskar om man spänner av. Är man stressad blir andningsdjupet 
grundare och frekvensen högre, man måste ju få in luft till lungorna, så frekvensen 
är en kompensation för minskat andningsdjup. (Janson, 1995, s. 86) 

 
Många körledare väljer att ha med djupandningsövningar i uppvärmningen, kanske av tradition 
och rutin – att de själva varit med om dessa övningar i körer de sjungit, kanske med en grund 
förståelse för varför andningen är viktig. Hur andning fungerar och vad den tillför beskriver 
bland andra Anne–Monica Larsson (1998). Vid lungsäckens innersida sitter en elastisk 
svampartad vävnad vilken utgör själva lungorna, vilka har som främsta uppgift att tillgodose 
kroppens syrebehov och transportera bort koldioxid. Lungsäckens yttersida är fäst på 
bröstkorgens insida. För att lungorna ska kunna fyllas med luft krävs att det finns en fungerande 
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andningsmuskulatur i form av muskler i bröstkorgen och buken samt diafragman (Larsson, 
1998, s. 24). När vi andas in aktiveras musklerna och när vi andas ut sker en avslappning i 
desamma. Detta sker per automatik.  
 Både Janson (1995) och Larsson (1998) belyser vikten av att finna avspänning före 
kroppen ska utsättas för aktivitet, om det så handlar om att idrotta, hålla tal eller sjunga, samt 
att andas utan att lyfta och spänna axlarna; ”Se på spädbarnet hur det andas. Mage och buk rör 
sig in och ut hela tiden. Ingen liten baby lyfter axlarna för att få in luft i lungorna”, poängterar 
Larsson (1998, s. 47) och medger att detta är en vanligare olat bland vuxna individer.  
 

2.4.2 Vid uppvärmningen 
Medan tidigare nämnda metodikböcker om uppvärmning och uppsjungning till större delen 
fokuserar på den klangliga och vokala förberedelsen (Alldahl, 1988; Lindström, 1988; Sköld, 
1993) visar Ing-Marie Janzon (2007) på kroppens, andningens och röstens preparation i vidare 
utsträckning. Sköld (1987) skriver emellertid i sin inledning: ”Det är självklart att behovet av 
uppvärmning (uppsjungning) är individuellt och olika hos olika körer” (Sköld, 1987, s. 7).  
 I Janzons (2007) studiematerial blir svaren kring hur upplevelsen av en god, kroppslig 
uppvärmning bör vara desto mer analyserande och djupgående. Hon talar bland annat om 
uppvärmning, inre samling, andning och stöd. ”Ditt arbete med din röst ska alltid utgå från en 
rörlig kropp med en avspänd kroppshållning”, fastslår Janzon (2007, s. 33) och listar upp 
övningar och exempel som utforskar hur kroppen responderar på dessa.  

Kan du känna att bukväggens muskler reagerar för minsta ljud? Det är muskler 
som ska aktiveras när du andas ut. Vid all fonation, ljudbildande, måste du ha 
kontakt med dina bukmuskler. Det är ditt grundfundament. (Janzon, 2007, s. 36) 

 
Precis som Janson (1995) och Larsson (1998) beskriver Janzon (2007) hur andningen spelar en 
central roll i aktivitetsförberedelsen och uppvärmningen av kroppen. Janzon definierar olika 
typer av andningar och förespråkar djupandning när man sjunger: ”När du sjunger ska du 
djupandas. Då fokuserar du din andning på att verka djupt ned i kroppen […] på vägen till 
vuxenlivet förändras andningen. Ofta andas vi för ytligt uppe i bröstkorgen” (ibid., s. 11).  
 En uppvärmd kropp och god djupandning är alltså något som förespråkas av de flesta 
kördirigenter i allmänhet och kanske mer av vissa röst- och sångpedagoger i synnerhet där det 
finns en bro tillbaka till pedagogiskt material för körledare. Till exempel har Janzon senare 
utvecklat metodikböcker för körsångare och -ledare med stort fokus på scenisk gestaltning och 
då även övningar för att värma upp kroppen i syfte för att sjunga (Janzon 2010, 2014). 
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2.5 Gemenskap – det kollektiva och andliga 
Att få känna sig inkluderad, att få ingå i ett sammanhang, kan för de allra flesta människor inge 
en trygghetskänsla (Henningsson, 1996). Denna känsla av gemenskap och samhörighet tenderar 
bli väldigt stark när man musicerar eller sjunger i grupp, såsom i exempelvis en kör. 

På den tiden när människor levde i en fysiskt ständigt farlig miljö med lejon och 
noshörningar var det viktigt att gruppen hade en stark gemenskap – man kunde 
turas om med att hålla vakt men då måste man också kunna lita på den som hade 
vakten. Religiösa riter, dans och musik hörde till de ”sociala” knepen för att skapa 
stark sammanhållning. Den som inte kunde relatera till dans och musik kanske 
inte ”hörde till” gruppen på samma sätt som de andra och hade därigenom kanske 
också en mindre chans att överleva i det långa loppet. (Theorell, i Fagius & Ekman 
Frisk, 2011, s. 56) 
 

Om känsla av samhörighet och inkluderande i körsammanhang skriver kyrkomusikern och 
dirigenten Ingemar Henningsson (1996): ”Kören är ett forum där individens självförtroende 
ökar och där identiteten stärks inom ett tryggt socialt sammanhang” (ibid., s. 13). Han menar 
att kören är beroende av vilka som sjunger i den, att varje stämma och röst behövs för helheten. 
Om en korist slutar och ersätts av en ny så har kören ”blivit en ny grupp där för-ändringen 
märks både socialt och musikaliskt” (ibid., s. 24). Vidare talar Henningsson om de rutinmässiga 
inslag som går att finna i körrepetitionerna; fikapauser, firanden och fester, samt om ett ”socialt 
nätverk som skyddar individen”. Ofta består rutinen av en kvällsrepetition per vecka, därtill kan 
även rephelger och turnéer tillkomma den sociala traditionen och det musikaliska arbetet (ibid., 
s. 27). 
 

2.5.1 De narrativa funktionerna som skapar sammanhang 
En av skillnaderna mellan instrumentalister och vokalister, såsom körsångare, är att de senare 
kan berätta text och lyrik ihop med tonerna. En sådan faktor skapar också sammanhang mellan 
individerna i kören. Det krävs ibland att körledaren får påminna sångarna om textens betydelse 
då många sångare (och körledare) tenderar att låta musiken gå framför lyriken. Här kan 
uppmärksammas Ingemar Månssons (2006) Kung Liljekonvalje: Essäer om körmusik vilken 
beskriver hans interpretationsreflektioner kring poesin bakom många kända körverk.  

2.5.2 Kommunikation som skapar trygghet 
I alla gruppsammanhang är kommunikationen en nyckel till trygghet, vilket beskrivs bland 
andra av Grundelius (2009) och Hakvoort & Friberg (2015). Detta gäller även konstellationer 
såsom kör. I sin doktorsavhandling Ledarna i kören: Vokala samarbeten mellan körsångare 
har Sverker Zadig (2017) sammanställt artiklar kring kommunikationen, samarbetet och 
relationen mellan körledare och körsångare: 

 
Sångare i vilken kör som helst blir delaktiga i en större körpraxisgemenskap 
liksom sångarna i en viss specifik kör blir delaktiga just i den specifika körpraxis-
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gemenskapen. I den större körgemenskapen kan sångarna ha olika kapacitet och 
erfarenhet relaterat till kör, sång och sångröst. Kapaciteterna kan vara sådant som 
berör skicklighet i rytm, intonation, artikulation, dynamik och andra kvaliteter i 
ensemblesång. (Zadig, 2017, s. 31) 
 

Vidare refererar han till Lave och Wenger (1991) och skriver: 
 

Aspekten kring kommunikation är situerad på gruppnivå. Så som Lave och 
Wenger (1991) beskriver det finns det ett utbyte av kunskap, lärande och förmågor 
mellan gruppens medlemmar. Denna kunskap och dessa erfarenheter, egentligen 
sätt att kommunicera, agera och erkänna en (formell eller icke formell) ledare, 
delas med legitima perifera deltagande. (Lange & Wenger, 1991, i Zadig, 2017, 
s. 31) 
 

Även Ragnhild Sandberg Jurström (2009) berättar om körledarens förhållande till körsångarna. 
Båda rollerna samverkar projektvis där målet är att tillsammans arbeta med att gestalta olika 
musikstycken. I dessa ”projekt” möts sångarna och körledaren för ”ömsesidigt musicerande” 
(Sandberg Jurström, ibid., s. 186–187). 
 Pia Bygdéus (2015) diskuterar körledarens olika verktyg för att stärka kommunikationen 
till sångarna och nämner att det i barn- och ungdomskörer behöver finnas olika kunskapsnivåer 
mellan körens sångare för att de ska kunna ha varandra som förebilder och ”vara en del i det 
musikaliska lärandet i ett socialt sammanhang”, precis som att körens ledare måste, genom sitt 
förhållningssätt, ”skapa möjligheter för körsångare, att bli och vara en förebild för andra” 
(Bygdéus, ibid., s. 156). 
 Mycket av det Zadig (2017), Sandberg Jurström (2009) och Bygdéus (2015) undersöker 
kring samarbeten mellan körsångare och körledare kan formas under det rutinmässiga som 
Henningsson (1996) skriver om. Alltså kan uppvärmningen bidra till förbättrad kommunika-
tion, gruppsamhörighet och gemenskap. 
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3 Metod 
 

Forskningsunderlaget i denna studie baseras på en kvantitativ enkätundersökning med utgångs-
punkt i uppvärmning och uppsjungning i kör. Därtill är respondenternas egna åsikter, utöver de 
fasta frågorna, viktiga och motsvarar det mesta kvalitativa stoffet i denna undersökning. 
Enkätfrågornas utformning är grundade i det som Runa Patel och Bo Davidson (2011) beskriver 
som en variation av deskriptiv och hypotesprövande undersökning (ibid., s. 12–13).  
 Som komplement till enkäten och studien genomfördes fyra olika ljudupptagningar på ett 
körstycke. Detta stycke spelades in fyra gånger under en och samma repetition och mellan varje 
tagning fick kören utöva någon form av förberedelse av musiken. Dessa inspelningar jämfördes 
senare med varandra i ett datorbaserat ljudbehandlingsprogram i vilket det gick att observera 
likheter och skillnader både visuellt och audiellt mellan tagningarna. 
 

3.1 Enkät och frågeställningar 
Enkäten skrevs med hög grad av standardisering och strukturering, det vill säga med fasta 
svarsalternativ, med undantag från de avslutande frågorna vilka ställdes mer öppet (Patel & 
Davidson, 2011). Frågornas ordning och formulering utformades med initialt neutrala frågor, 
därtill systematiskt konstruerade frågor vilka rörde själva studiens frågeställning och täckte dess 
olika delområden och aspekter. Som sista fråga fanns möjlighet att komplettera formuläret med 
egna kommentarer. 

 
Vanligast är att vi börjar med de bakgrundsvariabler som vi behöver information 
om. Likaså avslutas vanligen intervjun eller enkäten neutralt, t.ex. med utrymme 
för kommentarer kring frågornas innehåll eller möjlighet till tillägg av sådant som 
inte kommit med i frågorna men som upplevs som betydelsefullt av respondent-
erna. (Patel & Davidson, 2011, s. 77) 
 

Efter att ha studerat Karin Anderssons (2016) studie om yoga i sånguppvärmning konstruerades 
följande undersökning på liknande vis. Andersson (2016) valde i sitt självständiga arbete att 
utforma sin enkät enligt Kreugers (1994) intervjuteknik, vilken bygger på att frågor ska ställas 
i en bestämd ordning utifrån en progression som gör att frågorna går från mer allmänt till 
specifikt innehåll: 
 

1. Öppningsfrågor som rör gruppens gemensamma egenskap 

2. Introduktionsfrågor som rör huvudfrågan men är inte direkt relaterat 

till det forskaren vill ha svar på 

3. Övergångsfrågor som introducerar nyckelfrågor 

4. Nyckelfrågor 
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5. Avslutning med möjlighet att komplettera formuläret 

(Kreuger, 1994, i Andersson, 2016, s. 9) 

Utifrån dessa rubriker utformades följande frågor till enkätdeltagarna, där varje siffra 
motsvarar den kategori som Kreuger (1994) nämner:  
 

1. Vilket år är du född? 
Vilken stämma sjunger du oftast? 
I hur många år sammanlagt har du sjungit i kör? 
 

2. Har du gått musikklasser med körsång som profil? 
Har du läst musik, inkluderat körsång, på gymnasial nivå? 
Läser du, eller har du läst, någon musikutbildning med sång- eller körprofil på 
eftergymnasial nivå? 
Sjunger du aktivt i kör eller vokalensemble nu? 
Har du sjungit i kör vid sidan av din skolutbildning? 

 
3. Utför du någon form av regelbunden fysisk träning? 

Om du svarade Ja på föregående fråga, vilken typ av regelbunden fysisk träning 
utövar du? 

 
4. Vilken är den huvudsakliga anledningen till varför du har sjungit / sjunger i kör? 

Anser du att kollektiv uppvärmning och uppsjungning är viktiga moment att ha med 
vid repetition? 
Vad anser du att uppvärmning och uppsjungning främst syftar till när detta utförs i 
gruppsammanhang? 

 
5. Detta vill jag tillägga i denna enkät 

 
Den första nyckelfrågan, Vilken är den huvudsakliga anledningen till varför du har sjungit / 
sjunger i kör? saknade alternativ och således kunde respondenten skriva fritt sina tankar som 
svar. Utifrån Caplins (2000) sju underrubriker valde jag att i denna studie dela in uppvärmnings-
momentet i de tre delar vilka beskrivits tidigare; Körsång – det musikaliska, Hälsa – det fysiska 
och Gemenskap – det kollektiva och andliga. Dessa tre kategorier var redan i förväg bestämda 
men visades inte för respondenterna i formuläret. Vid bearbetningen av data sorterades svaren 
in i fyra olika kategorier efter noga genomläsning av varje enskilt svar. De tre första 
kategorierna motsvarade själva studiens dito medan den fjärde kolumnen utformades utifrån 
tillräckligt många svar med liknande gemensam utgångspunkt. 

I enkätens övriga två nyckelfrågor fick respondenten möjlighet att utveckla sitt svar vilket 
gav upphov till en mer personlig kommunikation via formuläret än om det där bara skulle finnas 
fasta svarsalternativ. 
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3.2 Empiri – insamling, forskningsgrupp och genomförande 
Enkätundersökningen bestod av ett formulär vilket skickades ut digitalt genom Facebook-
gruppen Körsång i Stockholm samt via e-post till körer i Uppsala, Stockholm och Västerås. 
Formuläret riktade sig till dem som på regelbunden basis sysslar med någon form av 
uppvärmning och uppsjungning i grupp. Urvalet föll på ett icke-slumpmässigt sådant, ett 
bekvämlighetsurval där populationen motsvarade Facebook- och datoranvändare vilka endera 
gått med i en särskild grupp för körsång i Stockholmsregionen, endera fått en länk till formuläret 
via e-post (Trost, 2012). En vattenringseffekt kunde vara möjlig då de som fått länken ombads 
att sprida densamma vidare till fler intresserade inom området, liknande det Trost (2012) 
nämner om ”snöbollseffekten” (ibid., s. 32). Undersökningen var öppen för svar under en 
månads tid i november 2018. I undersökningen deltog 253 personer. I Facebookgruppen 
Körsång i Stockholm, vilken vid tidpunkten för enkätundersökningen hade omkring ett tusen 
etthundra medlemmar, var de flesta körsångare eller körledare. Antalet möjliga respondenter 
som kunde besvara formuläret via e-post var ungefär femhundra. Enkäten nådde således ut till 
minst ett tusen sexhundra personer, bosatta runtom i hela landet men majoriteten verksamma i 
Mälardalsregionen. Ett möjligt bortfall skulle därför, å ena sidan, kunna räknas till närmare 
1 350 personer, å andra sidan blev det slutliga antalet svar tillräckligt för att få en vägledning 
av enkätdeltagarnas åsikter kring forskningsstudiens huvudfråga (Trost, 2012).  
 Efter insamlingen av data sammanställde jag svaren i ett Excel-dokument i vilket jag 
räknade ut svarsandelen i procent och antal på varje enskild fråga i formuläret och sedan gjorde 
en totalundersökning på samtliga svar. Den insamlade rådata från svaren i den första delen av 
enkätfrågorna (fråga 1–9) bearbetades deskriptivt medan svaren i enkätens andra del (fråga 10–
12) snarare var hypotesprövande. Resultaten av de studerade variablerna presenteras i form av 
grafisk framställning genom stolp- och cirkeldiagram samt tabeller, se kapitel 4 (Patel & 
Davidson, 2011). 
 

3.3 Tillägg: Fyra ljudupptagningar av Liljefors 
För att kunna diskutera studiens teorier även genom ett praktiskt, audiellt, perspektiv gjordes 
fyra ljudupptagningar under de första 40 minuterna av en körrepetition en tisdagskväll i decem-
ber 2019. Körstycket som låg i grunden för inspelningarna var När det lider mot jul av Ruben 
Liljefors4. Ljudupptagningarna gjordes medelst en röstinspelningsfunktion i en mobil enhet. 
Mellan varje inspelning fick kören pröva på olika delar av vad som ingår i ett uppvärmnings-
moment; fysisk uppvärmning, vokal och tonal uppsjungning samt textlig och sammanhangs-
stärkande förberedelse. Kören dirigerades av samma person och sångarna fick nya starttoner 
vid varje tagning. 

 
4 Ruben Liljefors (1871–1936) var en svensk tonsättare, dirigent och pianist. Hans främsta körverk är När det lider mot jul 
för blandad kör, med text av Jeanna Otherdahl (Levande musikarv, 2019-12-05). 
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 Det inspelade materialet överfördes sedan till programmet Garageband5, i vilket ljud-
filerna jämfördes både audiellt och visuellt med varandra; varje spår lyssnades igenom för att 
upptäcka eventuella skillnader mellan inspelningarna och eftersom att spåren staplades under 
varandra gav detta möjlighet att se dynamiska skillnader mellan tagningarna (se figur 17). 

3.3.1 Första ljudupptagningen 
Den första ljudupptagningen gjordes direkt när körrepetitionen startade. Körsångarna hade inte 
fått någon instruktion eller förvarning om detta före själva inspelningen ägde rum, ingen av 
dem hade värmt upp i förväg. Efter denna ljudupptagning informerades deltagarna om att 
inspelningen var till för en forskningsstudie. 

3.3.2 Andra ljudupptagningen 
Inför den andra ljudupptagningen hölls en fysisk uppvärmning vilken följde Janzons (2007) 
progression för kroppsuppvärmning [min numrering och mitt urval]: 
 

1. Mjuka upp kroppen […] tänk på katten som sträcker hela kroppen mjukt och 
följsamt. 

2. Dra upp axlarna till öronen, sänk halvvägs, sänk halvvägs… 
Känn efter hur lång väg det är tills axlarna hänger avspända och tunga. 

3. Rulla mjukt med axlarna framåt – bakåt. 
4. Skaka en fot i taget, benet, rumpan, magen, axlarna, huvudet, hela kroppen! 
5. Jogga loss ordentligt på stället. 
6. Svikta i knäna och stava i skidspåret samtidigt som du pustar ut luften på ett 

rytmiskt ”sch–sch, sch–sch”. 
7. Massera tinningarna, vidare kindbenen, hakan och halsmusklerna. 
8. Slappna av i höger arm och massera höger axel, hals [överarm och underarm] 

och nacke med vänster hand. Byt sida. 
9. [Gör ”solhälsningen”] 
10. Andas djupare och djupare ned i kroppen. 

(Janzon, 2007, s. 34–35, s. 39) 
 
Därefter fick kören sjunga samma stycke igen.  

3.3.3 Tredje ljudupptagningen 
Efter den andra ljudupptagningen fick kören göra en traditionell uppsjungning med sumnings-
övningar (Sköld, 1987) och omfångstänjning (Perder, 2016) med enbart vokal klang som fokus; 
övningarna var utformade endast för sång. Därefter gjordes en tredje inspelning av Liljefors. 

 
5 Ett datorprogram, utvecklat av dator- och hemelektronikföretaget Apple Inc., med syfte att skapa musik eller 
poddsändningar (Wikipedia, 2019-12-05). 
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3.3.4 Fjärde ljudupptagningen 
Inför den sista ljudupptagningen var fokus på att förbereda sångarna för textens betydelse samt 
att få dem att känna en känsla av samhörighet såväl i musiken som i rummet. Övningarna 
fokuserades således på de narrativa6 funktionerna i körstycket och att stärka gemenskapen och 
närvaron i gruppen. Förberedelsen utgick efter dessa instruktioner: 
 

1. Bilda grupper om fyra personer i vardera. 

2. Skratta tillsammans och försök att variera skratten. 

3. Bryt grupperna och gå runt i rummet, fortsätt skratta. 

4. När du möter en person, lägg en hand på dennes axel eller krama om den, 

hälsa på varandra och fortsätt skratta. 

5. Gå tillbaka till din grupp. I par om två och två berättar ni nu för det andra paret 

hela texten i När det lider mot jul, en fras per par [jag förebildar]. 

6. Alla i gruppen talar nu texten högt tillsammans. Gör rörelser som bildligt motsvarar 

det ni säger. 

7. Visa nu för de andra grupperna er grupps rörelser. 

8. Tänk nu hur du skulle berätta texten för ett barn, och detta barn är du själv som liten. 

 

Kören fick sedan sjunga stycket en sista gång då det spelades in. Efter den ljudupptagningen 
informerades deltagarna om varför fyra inspelningar hade gjorts och vilket syfte dessa tjänade 
till i forskningsstudien. 

3.4 Etiska överväganden 
Personerna som deltog i enkätundersökningen fick information om att enkäten skulle ligga till 
grund för denna studie (Kvale, 1997). Utöver detta presenterades även en sammanfattad 
bakgrund till varför enkäten utformats och att den i viss mån var deskriptiv och hypotes-
prövande (Patel & Davidson, 2011) då bakgrunden beskrev en problematisering av hur 
uppvärmning och uppsjungning ofta, om än enbart, syftar till den vokala förberedelsen framför 
den fysiska och mentala. En inledande frågeställning till enkäten var: ”Hur viktigt är det att 
göra en kollektiv vokal, fysisk och mental förberedelse i en repetition?”. 
 Beträffande ljudupptagningarna fick deltagarna en digital samtyckesöverenskommelse 
post festum. Anledningen till att denna överenskommelse inte skickades ut före själva 
genomförandet var för att kännedomen om inspelningarnas nyttjande skulle påverka resultatet 
så litet som möjligt. 
 

 
6 berättande 
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I vissa intervjuundersökningar undanhålls de intervjuade det specifika syftet med 
undersökningen för att de ska ge sina oförfalskade åsikter om ett ämne och inte 
styras till specifika svar. (Kvale, 1997, s. 107) 
 

Mellan den första och andra inspelningen informerades körsångarna att ljudupptagningarna var 
menade för en forskningsstudie. När alla ljudupptagningar hade genomförts fick deltagarna veta 
syftet om varför fyra inspelningar hade gjorts och vad dessa skulle användas till i forsknings-
studien, varpå överenskommelsen om samtycke skickades ut. Denna var formad utifrån 
vetenskapsrådets fyra huvudkrav kring etik vad beträffar humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning; informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav 
(Vetenskapsrådet, 2002). Därtill redogjordes även för var denna studie kommer publiceras och 
hur den går att få tag i. I samtyckesöverenskommelsen informerades deltagarna om följande: 
”Vid minst ett åberopande av misstycke kommer forskningsunderlaget, de fyra ljud-
upptagningarna, raderas och ej publiceras audiellt. Det är fortfarande möjligt att inspelningarna 
kan komma att diskuteras och presenteras i form av enbart text i arbetet, dock ingen audiell 
redovisning av resultatet”. 
 Valet föll således på att skriftligt informera deltagarna om konfidentialitet och samtycke, 
vilket Kvale (1997) beskriver som ”explicit formulerat i en skriftlig överenskommelse” (ibid., 
s. 109). Samtliga deltagare godkände samtycke till publicering av den insamlade data.  
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4 Resultat 
 

 

I följande kapitel presenteras resultaten av dels enkätundersökningen dels de fyra ljud-
upptagningar som gjordes vid en körrepetition i december 2019. Resultatkapitlets första del 
bryter ned varje enkätavsnitt i olika delar där 4.1 motsvarar Kreugers (1994) öppnings-, 
introduktions- och övergångsfrågor. Detta följs av enkätens tre huvudfrågor (4.2, 4.3 och 4.4) 
och avslutas med en sammanställning av respondenternas egna kommentarer (4.5). I kapitlets 
andra del redovisas resultaten av ljudinspelningarna (4.6). 

4.1 Öppnings-, introduktions- och övergångsfrågor 
Nedan följer enkätens första nio frågor, de som kategoriserats efter Kreugers (1994) modell för 
intervjuteknik och som beprövats av bland andra Andersson (2016).  
 

4.1.1 Öppningsfrågor 
 
Fråga 1: Vilket år är du född? 
Den äldsta respondenten var född 1941 och den yngsta uppgav 2002 som födelseår. Efter att all 
data samlats in kategoriserades resultatet i sju kategorier, ett decennium per kategori från 1940-
talet till 2000-talet. Majoriteten av de svarande var födda på 1960- och 1970-talet. 
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Fråga 1
Respondenternas födelsedecennium

Figur 2. Stolpdiagram över enkätrespondenternas födelsedecennium utifrån frågan ”Vilket år är du född?” 
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Fråga 2: Vilken stämma sjunger du oftast? 
Till denna fråga fanns sju fasta svarsalternativ; Sopran, Mezzosopran, Alt, Tenor, Baryton, Bas 
och Annat svar. De flesta valde någon utav de sex första alternativen men en del svarade att de 
var verksamma dirigenter eller att de sjöng Lead i barbershop. Andra svarade att de sjöng 
basstämma i damkörer och visste därför inte om de skulle svara Alt eller Bas i de fasta 
svarsalternativen.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figur 3. Stolpdiagram över enkätrespondenternas svar på vilken stämma de sjunger. 
 

Fråga 3: I hur många år sammanlagt har du sjungit i kör? 
Antalet fasta svarsalternativ var nio stycken där det minsta värdet, på en ökande skala från få 
antal år till många antal år, var Mindre än ett år och det största värdet var Mer än 25 år. För 
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Figur 4. Stolpdiagram över enkätrespondenternas svar på i hur många år de har sjungit i kör. 
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Fråga 4
Har du gått musikklasser med 

körsång som profil? (Skolår 4–9)

Ja (82 st) Nej (171 st)

Fråga 5
Har du läst musik, inkluderat 

körsång, på gymnasial nivå? (Ex. 
estetiska programmet eller annat 

gymnasialt program med körprofil)

Ja (91 st) Nej (162 st)

Fråga 6
Läser du, eller har du läst, någon 
musikutbildning med sång- eller 

körprofil på eftergymnasial nivå? (Ex. 
folkhögskola, högskola eller universitet)

Ja (68 st) Nej (185 st)

Fråga 7
Sjunger du aktivt i kör eller 

vokalensemble nu?

Ja (232 st) Nej (21 st)

varje nytt alternativ ökade omfånget av antal år. Nästan hälften, 116 personer (45,85 %), av de 
tillfrågade hade sjungit i kör i mer än 25 år sammanlagt. 
 

4.1.2 Introduktionsfrågor 
Detta avsnitt angrep respondenternas tidigare erfarenhet av undervisning i sång, musik och 
körsång och var indelat i följande kategorier: musikklass, gymnasium, eftergymnasiala studier 
samt om de sjungit i kör vid sidan av sin skolutbildning och om de var aktiva körsångare i dag.  

Av de fem följande introduktionsfrågorna kunde man vid de fyra första endast välja Ja 
eller Nej som alternativ. I den sista introduktionsfrågan gavs möjlighet till att svara fler än ett 
alternativ och även att svara Annat.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Cirkeldiagram över enkätfråga 4. 
Figur 6. Cirkeldiagram över enkätfråga 5. 

Figur 7. Cirkeldiagram över enkätfråga 6. Figur 8. Cirkeldiagram över enkätfråga 7. 
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Fråga 8: Har du sjungit i kör vid sidan av din skolutbildning? 
På denna fråga gick det att välja fler alternativ än endast ett. De fasta svarsalternativen var: 
 

- Ja, inom Svenska kyrkans körverksamhet 
- Ja, inom kulturskolans körverksamhet 
- Ja, inom olika studieförbund 
- Ja, fristående körverksamhet 
- Nej 
- Annat svar 

 
Vid sammanställningen tillkom många kommentarer kring alternativen och många angav att de 
sjungit inom frikyrklig körverksamhet och i studentkörer vid sidan av sin egen skolutbildning. 
Därför har det i redovisningen av detta resultat lagts till ytterligare en kategori: Ja, inom 
frikyrkan, då flera angivit detta som svar i fri svarstext.  
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Figur 9. Stolpdiagram över enkätrespondenternas svar om de har sjungit i kör vid sidan av sin skolutbildning. 
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Fråga 9
Utövar du någon form av regelbunden fysisk träning?

Ja (166 st) Nej (87 st)

4.1.3 Övergångsfrågor 
Övergångsfrågan till själva delen med nyckelfrågor var delad i två. Om man svarade Ja på 
Fråga 9 kunde man specificera sitt svar i en följdfråga (9a). Fråga 9 löd: Utövar du någon form 
av regelbunden fysisk träning?  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Följdfrågan till Fråga 9 var: Vilken typ av regelbunden fysisk träning utövar du? Till denna 
fråga fanns inga fasta svarsalternativ utan endast möjlighet att skriva helt fritt. Vid 
sammanställningen av data grupperades liknande svar med varandra utifrån följande kategorier7 
(text i kursivt är de svar som respondenterna angav): 
 

- Allmän motion (lugnare träning, powerwalk, promenad, rehabiliteringsträning, 
stavgång, vardagscykling) 

- Boll- och lagsporter (badminton, golf, squash, tennis) 
- Funktionell träning (crossfit, pilates) 
- Konditionsträning (gympa, jogging, löpning, simning, skidåkning, spinning, 

terränglöpning, vattengymnastik) 
- Rörelseträning (aerobics, dans (i olika former), fäktning, kampsport, klättring, yoga, 

zhineng qigong) 
- Styrketräning (cirkelfys, coreträning, gym, gymnastik, ridning, tabata) 

 

 
7 Kategorierna är egengjorda med inspiration hämtad från den kategorisering av träningsformer som föreningen Friskis och 
Svettis gör på sin hemsida (Friskis&Svettis, 2019-12-20). 

Figur 10. Cirkeldiagram över enkätfråga 9. 
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De 166 personer som svarade Ja på Fråga 9 angav totalt 277 svar på Fråga 9a där majoriteten 
svarade att de utövade någon form av konditionsträning, styrketräning eller allmän motions-
träning. 

 

4.2 Första nyckelfrågan – Vilken är den huvudsakliga an-
ledningen till varför du har sjungit / sjunger i kör? 

 

Av 253 svar uppgav 93 personer (36,76 %) att den huvudsakliga anledningen till varför de har 
sjungit eller sjunger i kör var för själva sångens skull, för det klingande resultatet. Ord som 
nämndes frekvent var; klang, sound, att utvecklas som sångare, vokalt musicerande, resultat, 
konsertupplevelse och kör-, musik- och repertoarintresse. 41 personer (16,21 %) nämnde ord 
som att må bra, utveckla andningen, fysisk träning, träna inre muskulatur, friskvård, 
energigivande, koncentrationsskärpande, avstressande och välmående som anledning. 
Majoriteten, 97 personer (38,34 %), svarade att anledningen var det som jag kallar Gemenskap 
– det kollektiva, det andliga. Svaren innehöll bland annat följande ord; det är roligt, att få träffa 
andra, göra saker kollektivt, gruppkänsla, sociala- och trygghetsgivande faktorer, 
självstimulus, glädje, samvaro och samskapande. De övriga 8,7 procenten, 22 personer, 
hamnade i den fjärde kolumnen vilken i efterhand kategoriserades som Arbete. Återkommande 
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ord bland dessa 22 svar var; ledarskapet, dirigent, strukturen, yrke, studium, livsstil, rutin, 
identitet, professionellt utövande och intresse, sociokulturella faktorer och arv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Andra nyckelfrågan – Anser du att kollektiv uppvärmning 
och uppsjungning är viktiga moment att ha med vid en 
repetition? 

 

För att få en uppfattning om huruvida uppvärmning är viktigt i kör eller ej formulerades den 
andra nyckelfrågan som en sluten dito, fastän det även här fanns möjlighet att ge ett annat, mer 
utvecklat svar. En övervägande majoritet, 232 personer (91,7 %), var bejakande till frågan. Tio 
personer (3,95 %) var av raka motsatsen och tre personer (1,19 %) svarade att de inte visste hur 
de skulle ställa sig till frågan. 
      Åtta respondenter (3,16 %) uppgav andra svar i 
fritext. I dessa svar nämndes främst att det beror på sitt 
sammanhang. I kontexter där kör och repetition 
involverar professionella sångare har den kollektiva 
uppsjungningen blivit utkonkurrerad av den individuella 
röstuppvärmningen vilken blivit normaliserad. Om 
uppvärmningen är utformad på ”rätt sätt” anser dessa att 
den tjänar sitt syfte.  

 

Körsång – det musikaliska
Hälsa – det fysiska
Gemenskap – det kollektiva och andliga
Arbete

Ja Nej Vet ej Annat svar

Figur 12. Cirkeldiagram över den första nyckelfrågan. 

Figur 13. Cirkeldiagram över den andra nyckelfrågan. 
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4.4 Tredje nyckelfrågan – Vad anser du att uppvärmning och 
uppsjungning främst syftar till när detta utförs i grupp-
sammanhang? 

 

Till denna fråga kunde man välja upp till fem alternativ vilka, för respondenterna, var icke-
kategoriserade. I tabellen nedan redovisas svaren utifrån studiens tre fokusområden. Tio svar 
ogiltighetförklarades på grund av för många valda alternativ. 21 personer gav andra svar än de 
alternativ som fanns. 
 
 

Kategorier Körsång – det musikaliska Hälsa – det fysiska Gemenskap – det kollektiva / 
det andliga 

Alternativ 

Att tänja 
sångarnas 

röst-
omfång. 

Att 
utveckla 

sång-
arnas 

intona-
tion och 
gehör. 

Att 
stärka 
körens 
gemen-
samma 
sound / 
klang. 

Att få 
sångarna 

att 
komma 

in i 
samma 

sorts 
andning

. 

Att före-
bygga 

skador 
och 

slitage 
på kropp 
och röst. 

Att hjälpa 
hjärnan 

och 
musklerna 
att ta upp 

syre. 

Att inleda 
repet med 

något 
rutin-

mässigt, 
något som 
sångarna 

kan. 

Att stärka 
sångarnas 

kon-
centration 

och 
närvaro. 

Att försätta 
sångarna i 

en 
atmosfär / 
stämning 

som 
öppnar upp 

för det 
musikal-

iska. 
Antal svar 

per 
alternativ 

125 185 176 53 172 27 36 155 111 

Antal svar 
per kategori 486 252 302 

Totalt antal 
svar                                                                            1040 

 Figur 14. Tabell över deltagarnas svar på vad de anser att köruppvärmning främst syftar till. 

Majoriteten av respondenterna ansåg att 
uppvärmning och uppsjungning i grupp främst 
syftar till att utveckla sångarnas intonation och 
gehör. Därefter att stärka körens gemensamma 
klang och att förebygga skador och slitage på 
kropp och röst. De flesta valde alternativ som 
berörde det musikaliska inom uppvärmning och 
uppsjungning. I förhållande till vad majoriteten 
av alternativen som valdes föll avsevärt färre val 
på alternativen om samma sorts andning, att 
hjälpa hjärnan och musklernas syreupptagning 
samt att inleda repetitionen med något rutin-
mässigt.  

Körsång – det musikaliska
Hälsa – det fysiska
Gemenskap – det kollektiva och andliga

Figur 15. Cirkeldiagram över den tredje nyckelfrågan. 
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4.5 Avslut med möjlighet att komplettera formuläret 
Av de 253 personer som deltog i enkätundersökningen valde 41 personer att tillägga kom-
mentarer i slutet av formuläret. Dessa 41 svar har ett bortfall på nio kommentarer vilka inte 
hade med studiens forskningsområde att göra. Nedan följer ett axplock av de 32 svar som var 
av vikt att uppmärksamma. Märkbart är att ämnet tenderade att engagera dem som svarat på 
enkäten. Svaren var ofta väl utformade och omfattande och det fanns bland vissa ett tydligt 
ställningstagande kring huruvida kollektiv uppvärmning och uppsjungning passade dem eller 
ej. Tankar kring nedanstående kommentarer går att finna i studiens diskussionskapitel (se 5.2).   
 

1. ”Basar har inte samma behov av uppsjungning som altar och sopraner.” 
 

2. ”Amatörer som bara sjunger 1ggn/v behöver en minilektion i vokalteknik för att hela kören 
ska utvecklas. Proffs kan hantera sin röst efter många år av övning, undervisning och 
konserterande.” 

 
3. ”Uppsjungning har olika funktioner beroende på sångarnas ålder, nivå på musicerande, 

ambition och körens dagsform.” 
 
En del svar rörde det som handlar om det musikaliska, om tonbildning och intonation: 
 

4. ”Har nu en kör med hög ambitionsnivå men uppsjungningen fungerar dåligt. Upp-
sjungningen är brutal, kort och med ensidiga övningar som snabbt stävat högt upp. Det är 
inte alls lustfyllt att börja sjunga därefter. Först i slutet av repet börjar rätt teknik landa i 
kroppen.” 

 
Vissa svar nämnde uppvärmningens funktion och hur viktigt det är att kroppen är fysiskt 
uppvärmd innan man börjar sjunga: 

 
5. ”I min kör får vi tyvärr en väldigt tråkig uppsjungning som har varit likadan i 20+ år. Ibland 

händer det att någon inhoppare sköter den och då kan vi få extra allt. Då blir man glad! Jag 
kan inte sjunga utan uppvärmning, så jag vet att uppskatta en med inslag av fysisk aktivitet 
och andningsövning.” 

 
6. ”Jag tycker den fysiska uppvärmningen hjälper kören att ’samla sig’. Det flesta av oss 

kommer direkt från jobbet och stressar in, då kan uppvärmningen vara till hjälp att landa i 
nuet.” 

 
Andra talade om vikten av gruppdynamiskt förhållningssätt kring den kollektiva förberedelsen: 
 

7. ”Vi kör ju även i min kör en mental incheckning. Så otroligt värdefullt att vara här och nu 
och lämna bagaget bakom sig. Öppnar upp för härlig energikick och mental närvaro och 
fokus.  När vi kommer till kören så går vi in vår positiva zon. Funkar så bra.” 
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8. ”Sjunger för tillfället i en ensemble med ganska höga ambitioner. Uppsjungningen blir 
ibland minimal, vilket förvånar mig. Jag tänker att det handlar om så mycket mer än en 
fysisk uppvärmning av den egna sångapparaten (även om den biten också är viktig). I den 
mest framgångsrika kör jag sjungit i ägnades ganska mycket tid åt ’uppsjungning’. Och då 
handlade det om långt mycket mer än att värma uppsångapparaten eller träna intonation. 
Det handlade lika mycket om att stärka en gemensam klang, hitta rätt andning och faktiskt 
ren gruppsykologi, att trivas ihop och stärkas som grupp. En stark gruppdynamik gör ju att 
folk vill fortsätta sjunga i kören, vilket i sin tur är en förutsättning för att nå framgångar. 
Jag tycker många kördirigenter underskattar den biten.” 

 
I de flesta svar var också ledarens roll inräknad, hur resultatet av uppvärmningen blir beror 
mycket på hur dirigenten eller körledaren väljer att lägga upp den kollektiva förberedelsen: 

 
9. ”Få körledare inser hur viktig uppsjungningen är för att skapa prestigelös vi-känsla och 

mental avspänning. Dessutom missas ofta chansen att smyga in gehörsövningar som 
fortbildar koristerna, med fördel sådant som blir direkt till nytta i aktuell repertoar!” 

 
10. ”Vill egentligen inte begränsa mig till fem svar på frågan om uppvärmningens funktion. 

Uppvärmningen blir närmast alltid vad dirigenten ber om eller begär av sångarna och det 
varierar därför kraftigt mellan dirigenter.” 

 
11. ”Jag anser att man utvecklas både individuellt och gemensamt, sångtekniskt och 

klangmässigt om man verkligen tar uppsjungning på allvar. Det förutsätter att körledaren 
berättar och instruerar, förklarar och vägleder. Jag har utvecklats under sådana 
omständigheter, mer än jag gjort vid ’vanliga’ uppsjungningar som är helt okommenterade, 
alltså inte används som ett tillfälle för lärande. Även den fysiska delen är viktig för 
kroppshållning och andning!” 

 
12. ”Jag vill tillägga att i nästan alla sammanhang jag är med i läggs en betydligt större del på 

sångteknikövningar än uppvärmning. Ofta tror jag att det beror på att körledare ej förstår 
skillnaden.” 

 
13. ”Uppvärmningarna är ofta för korta och många ledare vet för lite om instrumentet. Det är 

ofta en styvmoderligt behandlad passage. Hörde senast för ett par veckor sedan en ledare 
säga att han hatade uppvärmningar. Skandal! Då bir det garanterat undermåligt! Att inte 
ens sätta sig in i ämnet såpass att det håller en miniminivå är att lura sångarna på 
möjligheten att utveckla sig. I förlängningen blir förstås musiken lidande.” 
 

14. ”Uppsjungning kan göras så olika. Med en sämre dirigent som inte lägger vikt vid 
uppsjungning utan gör den som en rutin utan tanke. Det blir inte bra, kanske sämre; och att 
jag inte vill delta. En bra dirigent kan få igång mentalt, gemensamt fokus, andning, röst, 
det kan vara uppsjungningar som natt och dag.” 
 

 
(Utdrag ur denna studies enkätundersökning: Uppvärmning och uppsjungning i kör, november 2018). 
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4.6 Ljudupptagning: Liljefors 
Nedan följer en tabell över de fyra ljudinspelningar som gjordes på Ruben Liljefors körstycke 
När det lider mot jul. I den första inspelningen (kolumn A) sjunger kören utan att ha värmt upp. 
I den andra inspelningen (kolumn B) har sångarna fått värma upp fysiskt i tio minuter. I den 
tredje inspelningen (kolumn C) har de fått sjunga upp vokalt i tio minuter. I den fjärde och sista 
inspelningen (kolumn D) har kören under tio minuter bl.a. arbetat med interpretation och 
tolkning av text. I kolumn A beskrivs hur stycket låter, några takter i taget, när kören sjunger. 
Skillnaderna som sedan upptäckts mellan de olika tagningarna beskrivs i kolumn B – D.  
 

Takt Text A B C D 

1–4 (c.b.ch.)8 ”Det strålar 
en stjärna förunderligt 

blid,” 

Starten är otydlig. 
Vokalfärgerna 
spretar. Tenorerna 
orkar inte upp på 
höjden. Det låter 
ansträngt.  

Bättre start, 
mjukare. 
Vokalfärgerna 
spretar. Det är mer 
energi i sången. 
Tenorerna orkar 
inte upp på 
höjden. 

Mjuk start. 
Vokalfärgerna är 
avsevärt rundare 
och jämnare. 
Tenorerna orkar 
nu upp på höjden. 
Det låter mindre 
ansträngt.  

Starten är mjuk 
och varm. 
Vokalfärgerna 
spretar igen men 
textningen går 
fram tydligt.  

5–6 ”i öster på himlen hon 
står.” 

Altarna andas mitt 
i frasen. 

Det finns en 
tendens att altarna 
andas mitt i frasen. 

Alla sångare håller 
legatot. Volymen 
är märkbart 
starkare. 

Alla sångare håller 
legatot. Volymen 
är stark.  

7–8 ”Hon lyst över 
världenes oro och 

strid,” 

Flera sångare 
andas mitt i frasen. 

Flera sångare 
andas mitt i frasen, 
dock kortare 
inandning. 

Endast någon 
andas mitt i frasen. 
Volymen är 
märkbart starkare. 

Alla sångare håller 
legatot. Volymen 
är starkare än 
första tagningen. 

9–10 ”i nära två tusende år.” Basar andas mitt i 
frasen. 

Basar håller 
legatot.  

Basar 
crescenderar9 i 
dynamik. 

Basar avfraserar 
sin fras dynamiskt. 

11–12 ”När dagen blir mörk 
och när snön faller vit,” 

Sopranerna orkar 
inte upp på högsta 
tonen. 

Sopranerna orkar 
inte upp på högsta 
tonen. 

Sopranerna orkar 
upp på högsta 
tonen. Det finns 
ett driv i klangen. 

Det finns ett driv i 
sången. 
Sopranerna orkar 
upp på högsta 
tonen. 

13–14 ”då skrider hon 
närmre, då kommer hon 

hit,” 

Flera sångare 
andas mitt i frasen. 
Vokalerna spretar. 

Några sångare 
andas mitt i frasen. 
Vokalerna är 
spetsiga. 

Alla sångare håller 
legatot. Vokalerna 
är betydligt 
rundare. 

Alla sångare håller 
legatot. Texten är 
nästan överdrivet 
välartikulerad. 

15–17 ”och då vet man, att 
snart är det jul.” 

Sista inandningen 
hörs tydligt. 
Slutackordet låter 
en aning tungt och 
trött. 

Mindre tydlig 
inandning. 
Slutackordet låter 
litet piggare men 
timingen är sämre. 

Nästan ohörbar 
inandning. 
Slutackordet låter 
rent. Timingen är 
bättre. 

Ohörbar 
inandning. 
Slutackordet är 
rent och kan hållas 
länge. 

Figur 16. Tabell över de fyra ljudupptagningarna och observationerna utifrån dessa. Kolumn A motsvarar 
den första inspelningen, kolumn B motsvarar den andra inspelningen, kolumn C motsvarar den tredje 
inspelningen och kolumn D motsvarar den sista inspelningen. Kolumnen längst till vänster visar vilka takter 
i stycket som avses. Kolumnen som heter ”Text” visar vilken text som är noterad i dessa takter. 

 
8 Con bocca chiusa (förkortat c.b.ch.) är italienska och betyder ”med sluten mun” (Tyboni, 1996, s. 234). 
9 Crescendo (även förkortat cresc.) är italienska och betyder ”gradvis tilltagande tonstyrka” (Tyboni, 1996, s. 201) 



 30 

 De största skillnaderna mellan inspelningarna kan bantas ned till tre huvudpunkter; 
körens intonation, sångarnas förmåga att hålla fraser samt sångarnas textning. I den första 
inspelningen hörs många andningar, sångarna orkar inte upp på höjden, vokalfärgerna spretar 
och sången låter tung och trött. I den andra inspelningen orkar fler sångare hålla fraser längre 
men fortfarande har tenorer och sopraner svårt att nå de högre tonerna. Det finns en mer påtaglig 
energi i framförandet. I den tredje inspelningen är volymen avsevärt starkare, körens 
gemensamma vokalfärg är rundare och mer jämn. Det finns ett driv genom framförandet. I den 
fjärde och sista inspelningen hörs texten artikulation betydligt mer än i de tidigare. Kören låter 
textningen och det narrativa gå före de musikaliska instruktionerna såsom dynamiska 
beteckningar och avfraseringar. 
 Vidare följer en grafisk bild av de fyra ljudupptagningarna där det framför allt går att 
notera skillnader i dynamik mellan inspelningarna. Den grafiska bilden är en skärmdump från 
programmet Garageband i vilket de fyra inspelningarna lades in. Programmet användes för att 
lyssna efter märkbara skillnader och förändringar såsom andningar, intonation och artikulation, 
men även för att se om det gick att särskilja inspelningarna åt genom att studera dem rent 
visuellt. Den största märkbara visuella skillnaden var att de två senare tagningarna gav större 
utslag på frekvensmätningen, alltså att amplituden ökade mellan inspelning två och inspelning 
tre. Efter den andra inspelningen hade sångarna fått göra en vokal uppsjungning och på den 
tredje inspelningen syns det att sångarna sjunger starkare.  
 

Figur 17. Grafisk bild över de fyra ljudupptagningarna. Översta spåret motsvarar inspelning utan 
uppvärmning. Andra spåret ovanifrån motsvarar inspelning efter fysisk uppvärmning. Tredje spåret sett från 
ovan motsvarar inspelning efter vokal uppsjungning. Nedersta spåret motsvarar inspelning efter andlig 
förberedelse och texttolkning. 
 
 
Av etiska skäl har inget av det audiella materialet publicerats i denna studie.  
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5 Slutsats och diskussion 
 
En stor skillnad mellan att vara sångare och att vara instrumentalist är att sångare har med sig 
sitt instrument vart de än går. När en instrumentalist är färdig med sin övning, sitt stycke eller 
sin konsert lägger den instrumentet åt sidan. En sångare fortsätter att använda sitt instrument, 
det vill säga rösten, även när denne tar ett uppehåll från själva musicerandet. Detta kräver att 
när rösten ska användas i konstnärligt syfte, behöver den vara uppvärmd och stämd. En 
idrottare, oavsett om det är på hobbynivå eller motsvarande elit, låter alltid kroppen vara 
uppvärmd innan träningen utförs. 
 

5.1 Studiens syfte och frågeställningar 

Studiens syfte var att undersöka vilken roll den kollektiva köruppvärmningen spelar för 
körsångare utifrån musikaliska, kroppsligt fysiska och sociala aspekter samt hur kör-
uppvärmningens olika beståndsdelar påverkar den klingande slutprodukten. Med hjälp av fråge-
ställningarna kunde jag hitta adekvata referenser i tidigare forskning och studier. Det bör dock 
tilläggas att många av referenserna är något utdaterade då de skrevs för över 30 år sedan. Vid 
den tiden var de högaktuella och efterfrågan på djupgående läromedel kring köruppvärmning 
var stor. Sköld (1987) var bland de första att ta fram ett sådant material ur ett musikpedagogiskt 
perspektiv. När han senare följde upp med nästa arbetshandbok fick kroppens funktionalitet 
och röstapparaten betydligt större utrymme (Bjerge & Sköld, 1993). 
 De senare författarna, såsom Törnqvist Nyman (2008) och Perder (2016), har sitt fokus 
på kroppsliga uppvärmningar men den utförliga pedagogik och metodik som Sköld (1987) och 
Bjerge & Sköld (1993) visar i sin respektive litteratur var, för mig, svårfunnen i andra alster. 
Emellertid hade läromedlen vuxit fram ur Haking Raaby & Idars (1990), Lindströms (1988) 
och Alldahls (1988, 1990) handböcker om tonbildning.  
 

5.1.1 Vilken betydelse har kollektiv röstuppvärmning för den musikaliska 
slutprodukten? 

Om man ser den ”musikaliska slutprodukten” som enbart ett klingande resultat går det snabbt 
att konstatera att den del av uppvärmningen jag kallar för Körsång – det musikaliska spelar 
störst roll för hur kören kommer att låta. Ur ett holistiskt perspektiv på begreppet kollektiv 
uppvärmning ser jag en fördel i att körsångarna sjunger upp tillsammans. Körledaren, eller den 
som håller i övningarna, kan då arbeta med hela körklangen och intonera stämmorna 
tillsammans. Dock är frågan ställd med ordet ”röst” som prefix till ”uppvärmning”, så frågan i 
sig tenderar att luta åt ett audiellt håll.  
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5.1.2 Kan individers hälsa och välmående höra ihop med körrepetitioner? 
Det är inte bara vid körrepetitioner som individers hälsa och välmående påverkas av sång och 
vokalt musicerande. Detta bekräftar både Theorell och Haugland Balsnes (i Fagius & Ekman 
Frisk, 2011) men även Borgenstierna (Hansén, 2018). Trots att kategorien Hälsa – det fysiska 
var totalt sett lägst prioriterat bland enkätrespondenterna, med 252 svar av 1 040 möjliga (jmf. 
Körsång: 486 svar och Gemenskap: 302 svar), var alternativet Att förebygga skador och slitage 
på kropp och röst det tredje mest valda (se figur 14). 
 

5.1.3 Kan körsångare uppleva att de får energi av att sjunga tillsammans? 
Den forskning jag finner intressant som svar till denna frågeställning är det Henningsson (1996) 
skriver om hur körsångarnas ökade självförtroende stärks genom trygga sociala sammanhang. 
Här spelar emellertid min empiriska erfarenhet roll då jag som mångårig körsångare och nu 
även körledare fått uppleva just ökat självförtroende. Detta kan ses som musikaliskt ökat dito i 
form av utvidgad repertoarkännedom och praktiserande av ämnesdidaktiska metoder men också 
på ett socialt plan. Haugland Balsnes (i Fagius & Ekman Frisk, 2011) skriver att körsång kan 
”absorbera” sångarna in i musicerandet och på så sätt ”lyfta” dem ur det vardagliga. Även 
Theorell (ibid.) är inne på samma spår när han skriver om att människan har ett behov av att 
ingå i grupper och ta del av de ”sociala knepen”, bland annat musiken, för att bli stärkt av sam-
manhållningen. Någon som var märkbart i såväl enkätsvaren som vid ljudinspelningarna var att 
många körsångare väljer att sjunga i kör för att de själva mår bra av det, att det finns grupp-
dynamiska aspekter som är attraktiva och eftersträvansvärda. Inför den fjärde ljudupptagningen 
fick körsångarna pröva på att skratta tillsammans varpå de fick tolka textens betydelse i det 
sjungna stycket. Här märktes att det fanns en glädje i det kreativa skapandet och i utväxlandet 
av skratt, en sorts ”lek på allvar”.  
 

5.2 De tre områdena 

Studiens tre perspektiv; det musikaliska, det fysiska samt det kollektiva och andliga, grundar 
sig i Caplins (2000) så kallade sju ekrar. Caplin är tidigt inne på att ifrågasätta det etablerade 
begreppet uppsjungning och vill med sin metodlitteratur föredra ordet förberedelse just för att 
det kollaborerar bättre med funktionalitet och nödvändighet. 
 Jag trodde att resultatet av enkäten skulle visa att körsångare på amatörnivå såg nytta eller 
kanske snarare en vedertagen praxis i att värma upp kollektivt, medan professionella sångare 
skulle förespråka repetitionsarbetet framför kollektiv uppvärmning. Jag trodde alltså att 
professionella sångare skulle tycka att uppvärmning är ett individuellt förehavande som inte 
borde stjäla onödig repetitionstid. Av enkätsvaren (se 4.3) att döma tycker en övervägande 
majoritet, oavsett grad av profession, att den kollektiva uppvärmningen utgör funktionalitet och 
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därför är en nödvändighet vid körrepetitioner. Frågan var ställd just med ordet kollektiv för att 
särskilja det ifrån att värma upp individuellt. 
 Intresset för hälsan, de fysiska aspekterna, med körsång och uppvärmning har visat sig 
blivit större med tidens gång. Många av respondenterna i enkäten lyfter fram att den fysiska 
förberedelsen hjälper sångarna att ”samla sig” då andningen är en central del i uppvärmningen, 
likt yogaövningar eller andra metoder för avspänning (Janson, 1995; Janzon 2007; Larsson, 
1998). Även i ljudinspelningarna märktes en tydlig skillnad i framförandet efter att kören hade 
fått värma upp fysiskt i tio minuter – fler sångare orkade att hålla ut fraserna och andas mellan 
dessa. 
 Det som i denna studie inte uttryckligen stått som en andra hälft till det fysiska, inom 
begreppet hälsa, är det psykiska inom samma område. Emellertid visar både Theorell (i Fagius 
& Ekman Frisk, 2011) och Haugland Balsnes (ibid.) tydligt att det finns ett fält, en överlagring, 
mellan de fysiska och de psykiska aspekterna vilka har en direkt verkan på körsångarna. I denna 
studie har de psykiska snarare fått överlappa skiktet mellan områdena Hälsa och Gemenskap.  
 På den här punkten är många av enkätrespondenterna överens då de talar om uppvärmning 
som stärker den mentala förberedelsen och närvaron i kören. En respondent reflekterar kring 
att stark gruppdynamik är en anledning till att få folk att stanna kvar i sin kör. Många menade 
också att hur resultatet av uppvärmningen blir beror på hur ledaren väljer att genomföra den. 
Här finns också, kanske underliggande, det behov av god kommunikation för att stärka 
relationen mellan körledare och körsångare (Bygdéus, 2015; Dahl, 2003; Sandberg Jurström, 
2009; Zadig, 2017). Kanske är den upplevda positiva energin en beroendefaktor på relationen 
mellan dirigent och kör. 
 Det är också nämnvärt att denna studie har sin utgångspunkt i klassisk körsång i Sverige. 
Vad beträffar körsång utomlands eller inom andra musikstilar överlåter jag till andra att 
undersöka. Troligen finns det uppvärmningsövningar som lämpar sig bättre för vissa typer av 
vokalmusik än andra. 
 
 

5.3 Metoddiskussion 

Det är möjligt att jag hade fått varierande svar beroende på forskningsgrupp, sociala förut-
sättningar och varierande empirisk kunskap i ämnet. Jag valde att skicka ut en enkät till en 
öppen Facebookgrupp vilken hade vid tiden för utskicket ett medlemsantal på ett tusen ett-
hundra användare. Att jag endast fick 253 svar, därtill även inräknat de körer jag skickat e-post 
till, var kanske inte statistiskt representativt för hela så kallade Körsverige. Undersökningen i 
sig blev alltså ett stickprov på vad körsångare och körintresserade i Mälardalen anser om 
uppvärmning och uppsjungning. Urvalet kan därför ses som en miniatyr av landets körsångare 
som population (Trost, 2012). 
 På ett initialt stadium till denna studie fanns en tanke om att intervjua dirigenter, 
elitidrottare och professionella körsångare för att se om där fanns bra resonemang att finna till 
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undersökningen, men allteftersom arbetet förlöpte såg jag ett värde i att hålla mig till kvantitativ 
insamling för att sedan kunna utvärdera den deskriptiva statistik jag fick fram.  
 För att ändå pröva min teori valde jag att spela in en kör och undersöka om det i sången 
tydliga skillnader från att inte ha varit uppvärmd till att göra musikaliska, fysiska och samhörig-
hetsstärkande förberedelser. Här fanns också starka etiska överväganden att ta ställning till och 
därför har kravet på konfidentialitet och anonymitet varit högt vad beträffar sångarnas samtycke 
till inspelning och redovisning av resultatet. Det måste också problematiseras att en möjlig 
påverkan på de skillnader jag upptäcker och skriver om i tabellen (se figur 16) är att sångarna 
också får sjunga stycket fyra gånger, vilket egentligen inte har att göra med de uppvärmnings-
övningar som sker mellan själva ljudinspelningarna. 
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5.4 Avslutande tankar 
 

 

 
Att finna läromedel och böcker kring uppsjungning i kör var för mig fullt möjligt men ju längre 
ifrån det musikaliska, såsom övningar i intonation och notläsning, jag kom desto svårare blev 
det att finna litteratur som tog upp ämnet uppvärmning i kör. Som tidigare nämnt var den 
metodiklitteratur jag fann utdaterad och föråldrad. Det har på senare tid skrivits handböcker 
som mest lämpar sig för sångpedagoger men i dessa beskrivs ofta övningar som exempelvis 
åsyftar den kroppsliga uppvärmningen och behovet av djupandning. Efter en sökning på ord 
som ”körmetodik” och ”körpedagogik” på några av landets största hemsidor för försäljning av 
noter och körrelaterat material går det att konstatera att det inte finns någon större uppsjö av 
uppdaterad, modern litteratur kring köruppvärmning. Däremot växer metodikmaterial för 
sångpedagoger och individuell röstträning. Kanske är behovet av nyare läromedel inom 
körpedagogik väsentligt om Sverige fortfarande ska stå i framkant inom körsång. David 
Lundblads (2019) avhandling är ett tillskott i allmänhet till den forskningen och i synnerhet 
kring den svenska körklangens betydelse. Kanske kan denna öppna upp till fler studier som 
belyser inte bara det musikaliska utan även om det fysiska, kollektiva och andliga inom 
Körsverige.  
 Att problematisera begreppen uppvärmning och uppsjungning var också ett av studiens 
mål. Under arbetets förlopp har jag växlat mellan orden, därtill även använt mig av Caplins 
(2000) val att kalla det för förberedelse. Någonstans på vägen föll valet på att särskilja 
begreppen efter de tre områdena; jag kallade det för (musikalisk) uppsjungning, fysisk 
uppvärmning och kollektiv (och andlig) förberedelse. 
 Uppsjungning kanske bara är en förlegad och ospecifik term för vad som i dag skulle 
kunna kallas sånguppvärmning, eller i detta fall köruppvärmning. Dessa ord, tycker jag, skapar 
en bättre kombination av det vokala och det fysiska än vad ordet uppsjungning gör. Min 
förhoppning med detta arbete är att inspirera till ett mer medvetet förhållningssätt till den 
kollektiva köruppvärmningen. Med detta menar jag att röstuppvärmning som utförs i grupp, 
vilket är fallet i de flesta körer, borde ha en förankring i att vara förberedande för repetitionen 
och då inte bara musikaliskt utan även fysiskt, för att kroppen är fundamentet till sångarnas 
instrument, och kollektivt för att öppna för ett gemensamt skapande i ord och ton. Ensemble är 
att samverka tillsammans och kanske förstärker en gemensam uppvärmning ett sådant 
medvetande på ett tydligare sätt än om varje sångare skulle värma upp på egen hand före en 
repetition. Med det sagt vill jag inte på något sätt förringa professionella körers, såsom Eric 
Ericsons Kammarkör, val av individuell förberedelse då denna ofta kan vara bättre anpassad 
för den enskilde sångaren. Däremot är min övertygelse att kollektiv köruppvärmning bidrar till 
sammusicerande. 
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Bilaga 
Enkät 
 

Uppvärmning och uppsjungning i kör 
Detta formulär riktar sig till som på regelbunden basis sysslar med någon form av uppvärmning och uppsjungning i grupp 
(körer, ensembler, vokalgrupper et cetera). 
 
1. Vilket år är du född? 

 
 
 
 
2. Vilken stämma sjunger du oftast? 
a) Sopran 
b) Mezzosopran 
c) Alt 
d) Tenor 
e) Baryton 
f) Bas 
g) Jag vet inte 
h) Annat 
 
3. I hur många år sammanlagt har du sjungit i kör? 
a) Mindre än ett år 
b) 1–2 år 
c) 2–3 år 
d) 3–5 år 
e) 5–10 år 
f) 10–15 år 
g) 15–20 år 
h) 20–25 år 
i) Mer än 25 år 
 
4. Har du gått i musikklasser med körsång som profil? (Skolår 4–9) 
a) Ja 
b) Nej 
 
5. Har du läst musik, inkluderat körsång, på gymnasial nivå? (Ex. Estetiska programmet eller annat gymnasialt 

program med körprofil) 
a) Ja 
b) Nej 
 
6. Läser du, eller har du läst, någon musikutbildning med sång- eller körprofil på eftergymnasial nivå? (Ex. 

folkhögskola, högskola eller universitet)  
a) Ja 
b) Nej 
 
7. Sjunger du aktivt i kör eller vokalensemble nu? 
a) Ja 
b) Nej 
 
8. Har du sjungit i kör vid sidan av din skolutbildning? 
a) Ja, inom Svenska kyrkans körverksamhet. 
b) Ja, inom kulturskolans körverksamhet. 
c) Ja, inom olika studieförbund. 
d) Ja, fristående körverksamhet. 
e) Nej. 
f) Annat 



 

 
9a.     Utövar du någon form av regelbunden fysisk träning? 
a)  Ja 
b)  Nej 
 
9b.     Om du svarade Ja på föregående fråga, vilken typ av regelbunden fysisk träning utövar du? 
 
 
 
10.  Vilken är den huvudsakliga anledningen till att du har sjungit / sjunger i kör? 
 
 
 

 11.  Anser du att kollektiv uppvärmning och uppsjungning är viktiga moment att ha med vid repetition? 
a) Ja 
b) Nej 
c)  Vet ej 
d) Annat 
 
12.   Vad anser du att uppvärmning och uppsjungning främst syftar till när detta utförs i gruppsammanhang?  

 Välj upp till 5 alternativ. 
a)  Att inleda repet med något rutinmässigt, något som sångarna kan. 
b)  Att tänja sångarnas röstomfång. 
c)  Att få sångarna att komma in i samma sorts andning. 
d)  Att utveckla sångarnas intonation och gehör. 
e)  Att förebygga slitage och skador på kropp och röst. 
f)  Att stärka sångarnas koncentration och närvaro. 
g)  Att hjälpa hjärnan och musklerna att ta upp syre. 
h)  Att stärka körens gemensamma sound/klang. 
i)  Att försätta sångarna i en atmosfär/stämning som öppnar upp för det musikaliska. 
j)  Annat 
 
 
Här nedan har du möjlighet att utveckla eller kommentera dina svar. Det finns även möjlighet att lämna åsikter eller frågor 
om denna enkät. Om du inte vill lägga till något nedanför så klickar du på knappen "Skicka". Tack för att du avsatte tid för 
att bidra till min undersökning. 
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