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1. Sammanfattning 

Aktiviteten körsång engagerar ca 600.000 människor i Sverige. Svenska körer är 
berömda för bland annat vacker klang, utsökt intonation och delikat frasering. 
Uppsatsen tar upp momenten tajming, sväng och rytmisk medvetenhet. Syftet med 
undersökningen har varit att ta reda på vad körledare tänker kring dessa 
parametrar ur ett körperspektiv samt om de arbetar med dem i sina körer. 
 
Studien försöker också få svar på om det hos körledare finns erfarenheter av att ett 
arbete med dessa parametrar kan ge andra musikaliska vinster i körsången än bra 
tajming och ett bra sväng. Fem körledare intervjuades och resultaten visar att den 
rytmiska aspekten är viktig. Flera av dem har erfarenheter av att ett arbete med 
tajming och sväng även ger andra musikaliska vinster. 
 
Nyckelord: kör, körsång, körledarskap, timing, sväng, rytm 
 



 3 

2. Bakgrund 

”It don’t mean a thing if it ain’t got that swing” menade Duke Ellington. 
Begreppet sväng har sedan lång tid tillbaka fascinerat mig. Vad är det som gör att 
musik svänger? Varför svänger en del musik medan annan musik knappt svänger 
alls? Kan man ”räkna ut” hur något ska svänga? Är sväng något man kan lära sig 
eller är det något man ”bara har”, något man föds med eller föds in i? 
Jag började sjunga i kör i sexårsåldern. Först var det barnkör i kyrkan. Så 
småningom, från fjärde klass, blev det Adolf Fredriks musikklasser i Stockholm. 
Sedan följde musikgymnasium, folkhögskolestudier på musiklinjen vid 
Betelseminariet utanför Stockholm och efter det musiklärarlinjen vid Kungliga 
Musikhögskolan i Stockholm. Ett antal år senare gick jag 
Körpedagogutbildningen vid Musikhögskolan i Örebro. Under alla dessa år har 
jag sjungit aktivt i kör. Det har varit såväl traditionell kör som gospelkör. 
 
På folkhögskolan började jag spela elbas. Jag var då en bit över 20 och fängslades 
snabbt av detta instrument, som har en så tydlig betydelse för om musiken svänger 
eller inte. Tillsammans med trummisen kan man få musiken att svänga hejdlöst, så 
att det knappt går att sitta still. Å andra sidan, om det inte sitter ihop mellan bas 
och trummor kan svänget vara lika med nästan noll. Min ”skolning” i elbas i 
ensemblesammanhang fick jag i de två band jag spelade med under ett stort antal 
år, Sykars Brunn och Albin. Under denna tid fick jag anledning att reflektera och 
fundera en hel del över parametrarna sväng och tajm. 
 
Jag arbetar sedan många år som musiklärare. I huvudsak är det med elever i 
grundskolans år 4–9. Under större delen av min tid som musiklärare har jag 
arbetat med musikklasser med inriktning på körsång och sång, dels i Botkyrka 
musikklasser, dels i Södertälje musikklasser. Sedan ett par år arbetar jag också på 
Sjöviks folkhögskola utanför Avesta. Där undervisar jag i dirigering, 
ensembleledning och ensemble. Jag leder också musiklinjens två körer. I Stora 
Kören deltar alla elever på musiklinjen. I Lilla Kören, som är frivillig, är 
ambitionsnivån högre och repertoaren mer avancerad. 
 
Vid sidan om mitt arbete som musiklärare har jag förmånen att också kunna 
försörja mig som musiker. När jag själv musicerar, antingen det är i mindre 
sammanhang eller på en högre, mer professionell nivå, är det som körledare eller 
som elbasist. Kanske en något udda kombination kan tyckas. Den känns dock helt 
naturlig för mig, eftersom jag är övertygad om att kunskap från det ena området 
befruktar det andra och vice versa. 
 
Sedan drygt fyra år leder jag Nynäshamns kammarkör (NKK), en blandad kör 
med knappt 40 medlemmar. NKK är en amatörkör och vi repeterar varje onsdag 
kväll. Repertoaren är blandad; sakralt och profant, klassiskt och jazz (ibland), 
visor och större verk. 
 
I mitt arbete med NKK strävar jag efter att förbättra och utveckla körens klang, 
frasering, intonation, följsamhet, samsjungenhet och ensemblemedvetenhet; kort 
sagt sådant som nog de flesta körledare runtom i landet arbetar med på sina 
körrepetitioner. 
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Jag försöker också arbeta med körens tajming och rytmiska medvetenhet. Det är 
viktigt att det svänger om kören, att kören har bra tajming. Den mesta körmusiken 
vinner på om det i kören också sitter bra ihop rytmiskt, om det svänger i 
musicerandet. 
 
Jag har valt att skriva en uppsats som tar upp tajming och sväng ur ett 
körperspektiv. Ofta har jag funderat och reflekterat över om man kan få en kör att 
svänga, om man kan få den att sjunga rytmiskt pregnant. Hur gör man i så fall och 
vad ska man då ta fasta på? Kan man utveckla en körs tajming och sväng och 
samtidigt behålla allt det andra som vi i den svenska körtraditionen har varit så 
måna om och bra på att utveckla? 
 
Min uppfattning är att vi i den svenska körtraditionen länge har vinnlagt oss om 
att hitta och vårda en god körklang. Frasering och intonation är andra centrala 
begrepp som också fått stort utrymme hos landets körledare. 
 
Jag anser att tajmingen och svänget i en kör också är viktiga saker. Uppenbart 
gäller ju detta då man sjunger utpräglat rytmisk musik. Mycket av den musik som 
J. S. Bach har skrivit är direkt nödvändig att sjunga med ett stort mått av sväng 
och rytmisk medvetenhet. Detsamma gäller musik som hör hemma i den afro-
amerikanska traditionen, som gospel, jazz och pop. 
 
Men hur är det med musik som inte är så rytmisk i sin karaktär, som är mer 
stillsam, där man i första hand kanske inte tänker på tajming och sväng som 
viktiga parametrar för att det ska bli bra musik? 
 
Jag menar att även mer stillsam musik vinner på att sjungas med ett stort mått av 
rytmisk medvetenhet hos kören. Sådan musik behöver också sjungas svängigt och 
med en bra tajming. Att ha en rytmisk skärpa kanske t.o.m. gäller än mer och är 
än viktigare i delar av den mer stillsamma och mindre rytmiska typen av musik 
för att det ska bli bra. 
 
Vidare – min erfarenhet är att ett medvetet arbete med tajmingen, svänget och den 
rytmiska medvetenheten hos medlemmarna i en kör också ger andra musikaliska 
vinster än just en bra tajming och ett bra sväng. Jag berörde det ovan och jag 
skulle vilja utveckla det lite mer här. 
 
Hösten 2007 gjorde vi Mozarts Requiem med NKK. En av de satser vi fick jobba 
mest med var Kyrie-satsen. Svårigheterna för kören var flera och av olika slag. 
Stämmorna gör entré vid olika tillfällen, de flätar i varandra och de kommer och 
går, så att säga. Det gäller för varje korist att hela tiden vara uppmärksam på var 
man är någonstans och att räkna rätt. Man ska också få alla sextondelar att flyta på 
bra, få en fin frasering i dem, samtidigt som man ska försöka undvika att stressa 
sig igenom dem. Det är alltså mycket att tänka på för varje korist. 
 
För att lösa dessa svårigheter valde jag att i denna sats jobba mycket med 
tajmingen och svänget. Vi tog ned tempot och vi övade mycket till metronom. Det 
blev då uppenbart för alla var många av farorna fanns. Till exempel var det en risk 
att tempot ökade så fort det var många sextondelar i följd. Genom att först hitta en 
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tydlig puls och så småningom samma ”inre klocka”, fann kören ett slags lugn, 
som bidrog till att sextondelarna på något sätt landade. Ettorna i varje 
sextondelsgrupp blev lite tydligare, lite mer betonade än de övriga tre. Plötsligt 
satt musiken ihop som en enhet och det svängde! 
 
Den gemensamma ”inre klockan” och, i förlängningen, svänget gav också andra 
musikaliska vinster. Sopranerna har några insatser i relativt höga lägen, vilka 
dessutom kommer på efterslag. Dessa ställen är alltså lite extra utsatta. När 
samma inre klocka hittats blev plötsligt insatsen tydlig, klangen god redan på 
första tonen och resten av frasen organisk och följsam. Dessutom höll kören ton! 
Vinsterna var alltså, förutom sväng, en god körklang, tydlig textbehandling, fin 
frasering, bra intonation och lyhört ensemblemusicerande. 
 
Låt mig ta ett exempel till. I Stora Kören på Sjöviks folkhögskola har vi sjungit ett 
arrangemang av ”Så skimrande var aldrig havet”. Den är kanske inte den mest 
rytmiska av sånger. Det är kanske inte heller en sång man tänker på då man hör 
orden tajming och sväng. På ett ställe sjunger sopranerna melodin medan övriga 
stämmor har ackompanjerande Ooo-stämmor. Här har problemen framför allt 
varit att hålla ton och att ha en gemensam och enhetlig frasering. 
 
Även här övade vi på att försöka hitta och tydligt känna pulsen. Det var extra 
viktigt för de ackompanjerande stämmorna att tänka på, då Ooo-stämmor i sin 
karaktär inte är särskilt rytmiskt pregnanta. När alla så hittat samma inre klocka 
svängde det plötsligt om kören. Sopranernas enhet i melodin blev tydlig och de 
små dragningarna i tempo vi övat på så mycket landade plötsligt och kom att 
kännas helt naturliga. Resultatet blev också här en bättre klang i kören, en 
tydligare textbehandling och frasering samt – inte minst – en mycket bra 
intonation. Vi behövde inte höja till Fiss-dur för att intonera rätt! 
 
 
3. Inledning 

Körsjungandet är mycket stort i Sverige. Man räknar med att antalet körsångare i 
Sverige uppgår till otroliga ca 600 000 (Hedlund, 1988, s. 25) – människor som 
mer eller mindre regelbundet sjunger i kör. Det finns också många olika typer av 
körer; kyrkokörer, gospelkörer, profana körer, körer på nybörjarnivå, avancerade 
körer, barn-, ungdoms-, vuxen- och pensionärskörer… Listan kan göras lång. 
 
Jag kommer i detta kapitel att ge exempel på litteratur som ur olika perspektiv 
berör aktiviteten körsång. Det har inte varit helt lätt att hitta litteratur om tajming 
och sväng ur ett specifikt körperspektiv. Forskningsläget är alltså inte helt gott. 
Jag kommer också att försöka definiera begreppen tajming och sväng med hjälp 
av såväl andras åsikter och erfarenheter som mina egna. 

3.1. Litteratur och tidigare forskning 
Arbetet med en kör är mångfacetterat och består av många olika delar. En del är 
själva repetitionsarbetet med övandet på körens stycken och sånger. En annan del 
är det organisatoriska, vilket kan röra allt från intagning av nya medlemmar och 
praktikaliteter inför en konsert till fikalistor och klädgrupper. Vårdandet av körens 
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”inre liv” är ännu en del, liksom kommunikationen mellan såväl körledare och 
korist(er) som korist och korist. Det går alltså att beskriva arbetet i en kör ur 
många olika infallsvinklar och jag har därför valt att söka efter litteratur som berör 
körsång ur flera perspektiv. 
 
Det finns mycket skrivet om aktiviteten körsång ur rent musikaliska perspektiv. 
Stenbäck (1992) beskriver i en C/D-uppsats den svenska körklangen ur ett 
kammarmusikaliskt perspektiv. Stenbäck skriver att syftet med uppsatsen varit att 
behandla de faktorer som kan tänkas ha bidragit till utvecklandet av ”den svenska 
kammarkörklangen”, särskilt under tiden efter andra världskriget (s. 5). Alldahl 
(2004) ger i ”Intonation i körsång” svar på frågor kring körens intonation samt 
tips om hur denna kan bli bättre. Ternström (1987) delar i sin bok ”Körakustik” 
rikligt med sig av kunskaper och insikter om allt från formanter till körsångarnas 
placering i konsertlokalen. I ”Kördirigering” (Ericson m.fl., 1974) tas framför allt 
upp problem av dirigeringsteknisk art (Ericson, s. 3). Utöver det innehåller boken 
åtskilligt om till exempel körtonbildning och repetitionsmetodik. 
 
Det finns också en hel del skrivet om körsång ur andra perspektiv än just det 
musikaliska; körens ”inre liv”, psykosociala aspekter, om hur körsång kan bidra 
till psykisk och fysisk hälsa m.m. Norman (2007) redogör i en C-uppsats för 
körsångens påverkan på såväl psykiskt som fysiskt välbefinnande hos koristen. 
Hon har intervjuat sex körsångare hämtade ur tre olika amatörkörer på olika 
nivåer, med olika sammansättning och olika repertoar. Hon kommer fram till att 
deltagarna ser ”generellt på aktiviteten körsången som en bidragande orsak till 
ökat välmående” (s. 29). Hennes studie visar att flera av körsångarna ”betonade 
tillfredsställelsen i att få arbeta med olika sångtexter” (s. 31). Ett par av deltagarna 
menar också att sångerna ger dem möjlighet att uttrycka olika känslor, vilket i 
längden är något positivt, då detta bidrar till att ”de kan nå ett djupare plan inom 
sig” (s. 34). 
 
”Människan i kören” (Bengtsson, 1982) är resultatet av en omfattande 
undersökning om bland annat körens olika behov, samspelet mellan individerna i 
kören, körens målsättningar samt konflikter av olika slag. I undersökningen har ca 
500 körledare och över 1000 korister medverkat. 
 
Det finns också åtskilligt skrivet om ledarskapet i en kör, om dirigentens och 
körledarens roll som ledare och om denne i samspel med kören. Lundgren (1999) 
har skrivit en bok om körledning, i vilken tyngdpunkten ligger på körens 
organisation och inre liv. I boken tar han upp körledarens roll ur ett mycket brett 
perspektiv. 
 
Bergström (2000) har i en D-uppsats undersökt bland annat hur körledaren i en 
kör kommunicerar med kören. Syftet har varit att beskriva och tydliggöra 
ledarskap, kommunikation och läroprocesser i en kör, skriver Bergström. Genom 
intervjuer med fyra körmedlemmar har det bland annat framkommit att 
”körledaren kommunicerar musikaliskt med sitt kroppsspråk, ansiktets uttryck och 
genom ögonkontakt med körsångarna” (s. 93). 
 
Inför arbetet med min undersökning har jag framför allt strävat efter att hitta 
litteratur som berör körsång ur ett specifikt tajming- och svängperspektiv. Som jag 
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nämnt tidigare har det visat sig att det inte finns så mycket skrivet om detta. Ward 
Swingle (1999) berättar hur de i hans vokaljazzgrupp Swingle Singers utnyttjade 
två utmärkande drag, vanliga i både jazz och barockmusik: rytm och 
improvisation (s. 9). Han menar att både jazz och barockmusik kräver ett bra, 
stadigt tempo. 
 
Från andra sammanhang finns det däremot en hel del skrivet om tajming och 
sväng. Jazz-/popensemblens, liksom trummisens och basistens perspektiv finns 
väl representerade i litteraturen. Ed Thigpen, mångårig trummis i Oscar Petersons 
trio, berättar om när han i unga år spelade med sin far, som menade att nyckeln till 
bra tajming i spelet är koncentration. Det handlar om att lära sig att lyssna in ett 
nytt tempo, ”låsa” det i kropp och sinne och sedan hålla fast vid det så länge man 
spelar (Thigpen, 1983). 
 
Även den enskilda sångaren har rika källor att ösa ur. Till exempel talar Zangger 
Borch (2005) om vikten av att det rytmiska momentet inte enbart förankras i 
rösten utan i hela kroppen (s. 79). Det finns alltså mycket att tillgå när det gäller 
syn på och tankar kring tajming, sväng och rytmisk medvetenhet i allmänhet. Jag 
har därför valt att börja där för att sedan försöka ta det med in i ett körperspektiv. 

3.2. Vad är sväng? 
Bertil Strandberg är lärare på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och en av 
Sveriges främsta trombonister. Han har spelat med många namnkunniga musiker 
såväl i Sverige som utomlands och är något av en expert på tajming och sväng. 
Strandberg (1998) slår fast vikten av den rytmiska aspekten i musik. Han menar 
att ”ju mer vi utvecklas som musiker desto mer inser vi hur viktig den rytmiska 
aspekten av musik är.” (Strandberg, 1998). 
 
Han fortsätter med att citera musiker som ombetts definiera vad time med stort T 
är. Deras svar kan till exempel vara ”som att hoppa på ett tåg och åka med”, ”det 
gäller att hitta en groove och stanna i den”, ”det svänger redan innan man börjat 
spela”. Han menar vidare att ”alla svar tyder på att det är fråga om en avspänning, 
snarare än en ansträngning. Pulsen är ju allestädes närvarande.” (Strandberg, 
1998, s. 4). 
 
Strandberg utvecklar sedan resonemanget och kommer så småningom in på 
begreppet sväng. Han använder sig av fysikens definition av puls som en 
vågrörelse med vågtoppar och vågdalar. Då flera vågor (vågrörelser) finns 
samtidigt påverkar de varandra. När de sammanfaller förstärker de varandra, när 
de inte sammanfaller släcker de ut varandra. 
 
Överfört i ett musikaliskt perspektiv kan vågrörelserna symbolisera pulsen hos 
exempelvis en basist och en trumslagare. Då de spelar i fas med varandra ”ger 
deras spel upphov till ännu mer ’sväng’ än om dom skulle spela var för sig.” (s. 
5). 
 
Det skulle alltså vara lättare att få det att svänga om man är flera än om man är 
ensam – intressant! Vilket sväng man skulle kunna få i en kör, vars korister 
förstärker varandras vågtoppar och vågdalar! 
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Kort sagt menar Strandberg att för att det ska svänga måste man musicera i fas 
med varandra, man måste känna samma ”inre metronom” (s. 8). Musikens 
pulsslag behöver inte vara exakt på metronomslaget – man kan vara lite före eller 
efter. Huvudsaken är att man sinsemellan är eniga om hur mycket före eller efter 
man ska vara, att vågtopparna och vågdalarna förstärker varandra. 
 
Peter Bastian (1987) har skrivit en bok ”om musik och medvetande” (s. 3) och 
som läsare får man ta del av hans syn på musik, ofta ur ett filosofiskt och 
psykologiskt perspektiv. Han beskriver sväng på följande vis: 
 

Att det svänger innebär att många olika slag tillsammans bildar en förståelig 
helhet. Vi hör en massa olika ljud i följd men vi upplever enheten Samba! Det 
krävs, lägg märke till uttrycken, att musikerna har kropp och tyngd i slagen, och 
vad beträffar samba krävs det tunga ett- och tre-slag som hela tiden kommer lite 
för sent i förhållande till resten. Hur mycket för sent? Så mycket att det känns 
organiskt. Vi kan inte komma närmare! (Bastian, 1987, s. 74) 

 
Jag tycker att såväl Strandbergs som Bastians tankar och resonemang om sväng är 
intressanta. Strandberg menar att det kan svänga även om man är lite före eller lite 
efter metronomen, bara man i ensemblen är i fas med varandra. Bastian pratar om 
sambans ettor och treor, vilka hela tiden bör vara aningen sena i förhållande till 
resten. Jag gissar att han menar att musikerna sinsemellan måste hitta fram till hur 
sena de ska vara, att de enas i det. Resonemangen liknar här varandra, anser jag. 
 
Bastian menar att det som avgör hur sent ettorna och treorna kommer, är att det 
ska kännas organiskt. Strandberg talar om den allestädes närvarande pulsen och 
om avspänning snarare än ansträngning. Även här påminner deras resonemang om 
varandra. Något organiskt är knappast något ansträngt, snarare något avspänt. 
 
I Strandbergs resonemang om vågdalarna som förstärker varandra, handlar det om 
utövande musiker som musicerar i fas med varandra. När Bastian reflekterar över 
vad som svänger är det de många olika slagen som tillsammans bildar en 
förståelig helhet. Dessa slag spelas ju, i och för sig, också av utövande musiker, 
men slagen kommer inte samtidigt, i samma ögonblick.  
 
Kan det alltså vara så att det inte bara är musikernas samtidighet som skapar 
svänget? Handlar det också om musikernas olika slag i förhållande till varandra, 
alltså även när slagen eller tonerna inte kommer samtidigt? Är det samtidigheten 
som skapar svänget, det som känns i magen och i benen, eller är det det icke 
samtidiga? Kanske uppstår svänget tack vare båda två, ett slags samtidighet såväl 
som ett slags ”icke samtidighet”? Kan man vara ”i fas” med varandras ”icke 
samtidighet”? 
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Utifrån det jag beskrivit och reflekterat över i detta och i föregående kapitel har 
jag kommit fram till några problemformuleringar som jag skulle vilja fördjupa 
mig i. 
 
• Arbetar körledare medvetet med tajming, sväng och rytmisk medvetenhet i 

sina körer? 
• Om så är fallet – hur arbetas det med detta? 
• Kan ett medvetet arbete med tajming, sväng och rytmisk medvetenhet i en kör 

även ge andra musikaliska vinster än just en bra tajming, ett bra sväng och en 
rytmisk medvetenhet? 

• Om så är fallet, hur spridd är denna medvetenhet bland körledare och korister? 
 
 
 
4. Syfte 

Syftet med min undersökning är att ta reda på: 
 
• vad körledare anser om tajming, sväng och rytmisk medvetenhet  
• om de anser att de jobbar med detta i sina körer samt i så fall hur 
• om det finns erfarenheter av andra musikaliska vinster i arbetet med tajming, 

sväng och rytmisk medvetenhet och i så fall vilka dessa vinster är. 
 
 
 
5. Metod 

För att få svar på frågeställningarna i mitt syfte har jag behövt få kunskaper om 
hur körledare tänker och arbetar samt hur de ser på sig själva och sitt ledarskap. 
Jag har varit ute efter att se mönster, att hitta likheter och skillnader olika 
körledare emellan. Jag har därför valt att göra en kvalitativ studie och funnit att 
intervjun lämpar sig bäst som metod. 
 
Kvale (1997) menar att forskningsintervjun kan ses som en mellanmänsklig 
situation, som ”ett samtal mellan två parter om ett tema av ömsesidigt intresse” 
(s. 117). Genom dialogen utvecklas då kunskap i denna specifika form av 
mänskligt samspel. Trost (2005) anser att intervjuaren skall ”ställa frågor och 
lyssna men inte dela med sig av sina egna handlingar eller åsikter” (s. 30), då den 
intervjuade i så fall riskerar att influeras av intervjuaren på ett sätt som inte är 
önskvärt. Han menar att kvalitativa intervjuer bland annat utmärks av att ”man 
ställer enkla och raka frågor och på dessa enkla frågor får man komplexa svar, 
innehållsrika svar” (s. 7). Jag tycker att det går att utgå ifrån såväl Kvales som 
Trosts förhållningssätt. Jag har därför låtit mig inspireras av bådas perspektiv i 
mitt reflekterande över hur jag tänkt mig genomföra intervjuerna. 
 
Jag anser att det finns nästan lika många sätt att leda kör på som det finns 
körledare. Alla har sin egen personlighet. Kunskaper och erfarenheter varierar, 
liksom musiksmak. Alla har tankar om vad man i repetitionsarbetet tycker är 
viktigt. De kan finnas stora skillnader vad gäller resurser och förutsättningar i det 
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eller de sammanhang i vilka man verkar. Kort sagt, var och en har sin egen 
specifika sammansättning av kvaliteter och prioriteringar. 
 
Mångfalden är alltså stor. Jag anser därför att antalet intervjupersoner inte får vara 
för litet. Mångfalden skulle då inte bli belyst. Å andra sidan kan bearbetningen av 
intervjumaterialet bli ohanterlig om antalet blir för stort. Arbetet skulle 
förmodligen då också hamna på en nivå bortom omfattningen av denna uppsats. 
Strävan efter såväl mångfald som hanterbarhet har fått mig att begränsa antalet 
intervjupersoner till fem. 
 
Jag har önskat träffa olika sorters körledare i olika åldrar. Jag har också velat 
intervjua såväl kvinnliga som manliga körledare. Vidare har jag i mitt urval 
vinnlagt mig om att få så stor spridning som möjligt med avseende på ytterligare 
en rad parametrar. Dessa parametrar är åldern på medlemmarna i kören, körens 
repertoar, körens nivå (nybörjarnivå, avancerad nivå) och sammanhanget som 
kören finns i (kyrka, skola, studieförbund, helt fristående etc.). 
 
För att kunna utläsa några mönster har jag funnit det nödvändigt att göra vissa 
begränsningar i mitt urval. Jag har valt att endast intervjua körledare som är 
utbildade vid musikhögskola och i allt väsentligt är att betrakta som 
professionella. Därmed inte sagt att körerna de leder måste vara professionella. 
Tvärtom har jag sett det som viktigt att få en stor spridning vad gäller nivån på 
körerna. Det hade varit intressant att också ha med ett antal amatörkörledare. Jag 
tror att det finns såväl likheter som skillnader mellan professionella körledare och 
körledare som verkar på amatörbasis. Dessa likheter och skillnader kan nu inte 
belysas, då mitt urval ser ut som det gör. 
 
Jag har också valt att intervjua körledare som lett kör relativt länge, eftersom jag 
ansett det vara bra om de alla är tämligen rutinerade i sitt körledarskap. I 
repetitionsarbetet med en kör arbetar man med en rad olika parametrar, såsom 
klang, frasering, intonation, balans, textbehandling, rytmisk pregnans, följsamhet 
och ensemblemedvetenhet. Ibland jobbar man specifikt med en eller ett par åt 
gången. Oftast är det nog flera samtidigt. Min erfarenhet är att man blandar 
ganska friskt när det gäller valet av vad man vid en viss tidpunkt i 
repetitionsarbetet siktar in sig på. Jag tror att kören mår bra av en sådan 
blandning. Jag tror också att det är bra att inte nöta någonting för länge, då fastnar 
man lätt. Samtidigt kan det behövas att man allt som oftast stannar upp och 
fördjupar sig inom något specifikt område, att man gräver lite extra. Det mår 
också kören bra av. 
 
Man har som körledare alltså att hela tiden fatta olika beslut. Detta måste ofta 
göras i nuet och för det krävs ett gott öra, god kunskap om musiken samt, inte 
minst, en hel del erfarenhet och rutin. Jag tror att min undersökning skulle vinna 
på om jag i valet av intervjupersoner också tar med aspekten rörande erfarenhet 
och rutin. Jag gjorde därför valet att sikta in mig på körledare som är över 35 år 
och som lett kör i minst 15 år. 
 
Ytterligare en avgränsning har varit den geografiska. Jag har valt att intervjua 
körledare verksamma i Mellansverige. Det hade varit intressant att få med 
körledare från olika delar av landet. Jag har dock gjort bedömningen att en sådan 
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undersökning skulle växa till en nivå som inte skulle rymmas inom ramen för 
denna uppsats. Jag tror inte heller att den geografiska parametern är något som, i 
de väsentliga delarna, har någon större betydelse. 
 
Som underlag för intervjuerna har jag valt att använda delar av den intervjuguide 
som Anders Bergström (2000) använt i sin studie av en kör. Till dessa valda delar 
har jag sedan lagt min egen del med frågor, vilka mer specifikt rör det jag haft för 
avsikt att undersöka. 
 
Varje intervju är tänkt att vara mellan 45 minuter och en timme. Intervjuerna 
spelas in på mini-disc och skrivs sedan ut, dock endast för mitt eget bruk. Jag har 
inte för avsikt att i uppsatsen ta med utskrifterna i sin helhet, då jag inte finner det 
vara relevant. Dessutom skulle det bli alltför utrymmeskrävande. Däremot 
kommer intervjupersonerna givetvis att citeras och refereras då jag finner det 
lämpligt. 
 
 
 
6. Undersökningen 

Jag har valt att intervjua körledare som jag kände till. Tre av dem känner jag 
dessutom personligen. Man kan reflektera över om detta är en fördel eller en 
nackdel i själva intervjusituationen. Med Kvales synsätt kanske det bara är något 
positivt om intervjuaren och den intervjuade har en närmare bekantskap, eftersom 
ett ömsesidigt utbyte av tankar och åsikter då kanske lättare kan äga rum. Ur 
Trosts perspektiv, å andra sidan, kanske det då föreligger en risk att intervjuaren 
skulle kunna influera den intervjuade på ett sätt som inte är önskvärt. Jag tror inte 
att det i intervjusituationen haft någon större betydelse att jag personligen känner 
tre av körledarna. Det finns heller ingen speciell orsak till att mitt urval blev 
sådant. Dessutom har de parametrar jag redogjort för i metodkapitlet haft 
överordnad betydelse i förhållande till huruvida jag känner körledaren eller ej. 
 
Jag kontaktade varje körledare på telefon. Vi bestämde tid och plats då intervjun 
skulle äga rum. Jag skickade min intervjuguide till var och en för att de skulle 
kunna förbereda sig och i förväg reflektera över frågorna om man så önskade. 
Intervjuerna ägde rum mellan 17 mars och 7 april 2008. Två av intervjuerna 
gjordes hemma hos körledarna, de andra tre på respektive arbetsplats. Vid alla 
tillfällen hade vi gott om tid på oss, ingen tidspress fanns. Vid varje intervju 
kunde vi också samtala relativt ostört. Förutsättningarna var med andra ord goda. 
Intervjuguiden var i samtliga fall ett underlag. Under intervjuernas gång lades en 
del frågor till, andra ställdes inte alls. 
 
I ett samtal försöker de samtalande klä sina tankar i ord. Det är då inte ovanligt att 
man börjar med en tankegång som efter bara några ord tar en ny vändning. När 
något man vill ha sagt sägs, kanske man märker att det skulle kunna uttryckas på 
ett annat sätt. Man prövar att klä det i andra ord, med andra formuleringar, ur 
andra infallsvinklar etc. Icke fullföljda meningar är, har jag fått erfara, kanske mer 
vanliga än klara, koncisa formuleringar. Detta gäller nog framför allt den som 
intervjuas, men även intervjuaren.  
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Intervjuerna spelades in på mini-disc. Vid ett av tillfällena råkade mini-discen 
tyvärr vara avstängd under intervjuns första fem minuter. Det har dock inte haft 
någon större betydelse för bearbetningen av intervjumaterialet, då jag ur minnet 
kunde hämta det väsentliga i det som då hade sagts. Efter att intervjuerna gjorts 
skrev jag ut dem. Målet har varit att göra det så fort som möjligt, vilket för det 
mesta lyckades ganska väl. Min första intention var att skriva ut intervjuerna så 
ordagrant som möjligt, vilket jag också gjorde. Samtidigt har jag velat att 
utskrifterna av intervjuerna ska bli till en lättläst och lättförståelig helhet för den 
som läser dem. Därför har jag, där det behövts, till exempel ändrat lite i 
meningsbyggnaden. Borttagande av tankepauser och upprepningar samt 
grammatiska korrigeringar är andra ”friseringar” jag tillåtit mig göra i det som 
sagts av såväl mig som den intervjuade. Rena fakta, beskrivningar och 
utläggningar i sakfrågor samt avsikter i det som sagts har givetvis bevarats 
intakta. 

6.1. Presentation av körledarna 
Här följer en presentation av de fem körledarna. Det som varit föremål för mitt 
intresse är hur de tänker och arbetar samt hur de ser på sig själva och sitt 
ledarskap. Jag har varit ute efter att se mönster, att hitta likheter och skillnader 
olika körledare emellan. Det har alltså inte varit i mitt intresse att intervjua just 
”den” eller ”den” körledaren. Det blir då naturligt att körledarna förblir anonyma 
och jag har därför fortsättningsvis kallat dem vid andra namn än deras egna. Fyra 
av körledarna har gått på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, en på 
Musikhögskolan i Piteå. 
 
Magnus är drygt 50 år. Han gick musiklärarlinjen och ensembleledar- och 
dirigentklassen. Magnus leder två blandade körer. Körerna är amatörkörer men 
arbetar på en hög nivå. Repertoaren i de båda körerna är klassisk, från tidig till 
nutida musik. Körerna har digra konsertprogram och man sjunger ibland också vid 
gudstjänster. För att bli antagen till någon av körerna får man genomgå en 
provsjungning. Magnus undervisar också i körsång och kördirigering samt 
frilansar som dirigent och pedagog.  
 
Sofia är drygt 40 år och arbetar som musikledare, körledare och sångpedagog. 
Hon har gått musiklärarutbildningen, med inriktning på bland annat sång. Sofia 
leder två körer, en gospelkör och en skolkör på en folkhögskola. Båda körerna är 
blandade körer. Till gospelkören är det intagning, till skolkören är vem som helst 
välkommen. Gospelkören sjunger på gudstjänster och har egna konserter. 
Skolkören framträder vid skolans terminsavslutningar, dess jul- och vårfester samt 
medverkar i ett par gudstjänster per år. Sofia frilansar också som körledare. 
 
Katarina är drygt 60 år och arbetar som organist i en församling i Svenska kyrkan. 
Hon tog lägre organist- och kantorsexamen och kom sedan in på Musikhögskolan 
där hon gick i högre organist-, högre kantors- och musiklärarklasserna. När hon 
kom till församlingen fanns just inget alls i körväg. Hon startade då barnkörer, 
ungdomskör, kyrkokör och kammarkör. Katarina har haft väldigt många olika 
sorters körer. Nu leder hon två stycken, dels kyrkokören, dels en ”Alla kan 
sjunga”-kör. Båda körerna är blandade och finns inom församlingens ram. Till 
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kyrkokören är det provsjungning för att bli antagen. I ”Alla kan sjunga”-kören får 
vem som helst börja. Körerna sjunger främst vid gudstjänster, men har även egna 
konserter ibland. 
 
Ellen är knappt 50 år och jobbar som kantor, körpedagog och musikledare i en 
församling. Hon är piano- och körpedagog och har även tagit kantorsexamen. För 
närvarande leder hon två körer, en kyrkokör och en kammarkör. Snart kommer 
hon även att ha ett par barnkörer i den församling hon är anställd i. Såväl 
kyrkokören som kammarkören är blandade körer. Till kammarkören får man 
provsjunga för att bli antagen, i kyrkokören får vem som helst vara med. Båda 
körerna konserterar regelbundet. Båda körerna sjunger också med jämna 
mellanrum vid gudstjänster. 
 
Valdemar är drygt 40 år och har just nu, som han själv uttrycker det, tre delar i sig 
själv: läraren, musikern och studenten. Efter musiklinjen på en folkhögskola 
började han på Musikhögskolan, men hoppade av efter några år för att istället 
spela och skriva mer på egen hand. Sedan ett antal år har han tagit upp studierna 
vid Musikhögskolan igen. Valdemar undervisar också på gymnasie- och 
folkhögskolenivå. Han är pianist och spelar dessutom mycket. De musikaliska 
rötterna har han företrädesvis i den afro-amerikanska traditionen, men även den 
klassiska sidan har stor plats i det egna övandet och musicerandet. Valdemar leder 
inte regelbundet någon kör. Däremot arbetar han med många olika körer, såväl 
som pianist som körledare och arrangör. 
 
 
 
7. Resultat 

Intervjuerna var tänkta att vara mellan 45 minuter och en timme. Så blev fallet 
med tre av dem. En blev kortare och en varade längre. Efter intervjuernas 
genomförande skrev jag ut varje intervju. Det var en tidskrävande och ibland 
ganska grannlaga uppgift. Mycket av det som i en intervjusituation understryker, 
förtydligar och nyanserar det som intervjupersonen menar och vill få sagt är svårt 
att sätta på pränt. Sådant som kroppsspråk, mimik, tonfall, undertoner och 
tankepauser samt, i flera av dessa fall, illustrationer med kroppen är för det mesta 
omöjligt att få med i en utskrift. 
 
Efter att ha skrivit ut intervjuerna lyssnade jag igenom varje intervju ett flertal 
gånger samtidigt som jag följde med i utskriften. Under tiden förde jag 
anteckningar, såväl i marginalen som på lösblad, för att redan då kunna se 
mönster och utläsa likheter och skillnader mellan körledarna. Jag fann att detta var 
en bra väg av de orsaker jag berört ovan: att lyssna på intervjun samtidigt som jag 
följde med i utskriften hjälpte mig att åter uppleva samtalet och därmed komma 
ihåg och förstå understrykningar, förtydliganden och nyanser. Jag är övertygad 
om att detta i sin tur hos mig har bidragit till en djupare förståelse av vad 
intervjupersonen velat få fram och därmed fördjupade kunskaper och insikter om 
denne. 
 



 14 

Intervjuguiden hade jag som underlag för intervjuerna. Tanken har varit att ha den 
som stöd, inte som en mall. Med andra ord har jag strävat efter ett visst mått av 
frihet – ibland ganska stort, till och med – då jag intervjuat körledarna. När jag 
lyssnat igenom intervjuerna har jag slagits av hur trevande jag själv ibland kunde 
låta i mina formuleringar. Förvånande ofta fullföljde jag inte min fråga eller 
tankegång. Istället kunde jag hejda mig själv för att omformulera, styra in på ett 
nytt spår eller bara lämna frågan halvställd. 
 
Jag har reflekterat över om det ibland kan ha bidragit till lite förvirring för 
intervjupersonen; ”Vad var det jag skulle svara på?”. Jag har dock kommit fram 
till att det nog inte varit någon större fara i det avseendet. Min förhoppning är att 
denne i de flesta fall snarare känt en möjlighet att svara på frågorna från den 
horisont och ur det perspektiv han eller hon funnit lämpligt, att det till svarandet 
beretts ett visst mått av valmöjlighet. 
 
 
 
8. Analys 

I mitt försök att analysera och strukturera mitt intervjumaterial tog jag avstamp 
från intervjuguiden. Jag lyssnade och läste igenom intervjuerna och koncentrerade 
mig företrädesvis på vad körledarna sagt om tajming, sväng och rytmisk 
medvetenhet. Sedan sorterade jag citat, formuleringar och utläggningar under 
respektive fråga för att kunna urskilja mönster samt se likheter och skillnader. 
Med utgångspunkt från formuleringarna i mitt syfte ska jag här redogöra för vad 
jag tycker mig se i dessa avseenden. 
 
 

8.1. Tankar och associationer kring tajming och sväng 
Jag har i intervjuerna sett det som viktigt att få en uppfattning om vad körledarna 
får för associationer när man nämner begreppen tajming, sväng och rytmisk 
medvetenhet. Associationerna är lite olika. 
 
Magnus säger att han tänker väldigt mycket åt pop- och afrohållet, ”men också åt 
barockmusik, i och för sig”. 
 
Sofia exemplifierar med några artister som hon tycker har bra ”tajming” i 
sångfrasen. Hon tänker till exempel på Ella Fitzgerald, hos vilken "det verkligen 
bara känns självklart, det känns helt rätt”, ”avspänt och samtidigt på, på något 
sätt”. Hon kopplar det också till uttrycket, till hela känslan. Liza Minelli och 
Frank Sinatra är några som hon menar har det där självklara, ”det sitter där, 
liksom”. 
 
Katarina tänker på en regelbunden puls. Hon tycker själv att det är lite av hennes 
akilleshäl, att ha den här ”självsvängande pulsen”, som hon uttrycker det. 
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Ellen är lite inne på samma spår som Magnus. Hon menar att just för att man 
använder ordet tajming, så tänker man på svängigare musik. ”Tajming är ju 
egentligen lika viktigt i all musik”, tillägger hon sedan.  
 
Valdemar pratar om helhetsupplevelsen av en låt. När han hör ett riktigt bra band 
som det svänger om och då reflekterar över vad det är som gör det så bra, kommer 
han oftast fram till att det är övertygande. Det finns en tydlighet i musicerandet. 
Detsamma gäller om det är en kör. ”För mig är det övergripande när det gäller 
tajming och sväng. Finns inte det, så funkar inte låten.”  Han kommer också in på 
ett reflekterande över hur djupt i människan parametrarna tajming och sväng 
ligger: ”Tänker man på det första vi mer eller mindre kan börja förstå och uppfatta 
när vi ligger där i mammas mage, så är det ju mammas hjärtljud”.  

8.2. Arbetet i körerna 
I intervjuerna pratade vi mycket om hur körledarna arbetar i sina körer. Nästan 
alla talade om vikten av att hitta en förankring i kroppen. 
 
Magnus säger att han jobbar med tonerna först och texten sen. Han jobbar mer 
och mer rytmiskt, med precision och ansatser. Han säger också att han i 
repetitionsarbetet försöker blanda moment väldigt mycket. ”Jag tror det gör 
intressantare repetitionsperioder om man blandar friskt”. Magnus kommer mycket 
in på frågor kring var man sätter konsonanter och vokaler. På frågan hur han 
arbetar med det med sina körer svarar han att det nog handlar om att inte ge sig 
och, i vissa fall, på något sätt förklara var och hur man andas. Han kopplar det 
också till sin dirigering, var i förhållande till slaget man sätter konsonant och 
vokal. 
 
Han tillstår att han förut själv slarvat lite med det rytmiska perspektivet, men att 
han numera är medveten om det och finner det väldigt spännande och intressant. 
När vi pratar repertoarval säger Magnus att han generellt tror att det är viktigt att 
inte fastna i en stil. ”Alla stilar främjar på något sätt varann”, fortsätter han. 
 
När jag frågade Sofia hur hon tänker kring tajming och sväng ur ett körperspektiv 
svarade hon att det har mycket med förankring i kroppen att göra. ”En frihet på 
något sätt, att vara den man är och stå och ge sig hän”. Hon uppmanar ibland sina 
körmedlemmar att ”Se till att ni sätter er!” Med det menar hon att ha 
tyngdpunkten mera ”ner i höfterna” när dom tar sina steg, snarare än uppe i 
bröstkorgen. Sofia förebildar också mycket med kroppen. Ibland kan hon på 
övningarna låta körmedlemmarna lägga till exempel en psalmbok på huvudet och 
sedan gå runt och känna ”Så här upprest kan jag vara, och med det här kan jag 
också ha kvar den här upprestheten”. 
 
Under vårt samtal exemplifierar hon med flera olika sånger för att visa vad hon 
menar med förankringen i kroppen. I en av sångerna hade en del i kören lite svårt 
för att låta bli att höja upp axlarna. ”Tänk knäna istället!” blev Sofias uppmaning 
till kören. ”Då får man, liksom en attityd och den attityden smittar av sig i hur det 
låter. Det smittar av sig i tajmingen också”. 
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Katarina jobbar mycket med rörelse i sitt körarbete. Hon förevisar med kroppen 
och går omkring. ”För att förankra det, både hos mig själv och hos 
körmedlemmarna, så kan jag gå en puls och klappa en annan rytm… eller sjunga 
den”. Hon tycker att hon kommer åt mycket på det sättet, då det inte bara är 
information som tas in med öronen, utan också med ögonen och i kroppen – 
hörsel, syn och känsel. Hon menar att det ”nog egentligen är oslagbart” och hon 
har också märkt vilken glädje det här med rörelse väcker hos många. 
 
Ellen talar också om vikten av att använda kroppen, inte minst när man jobbar 
med rytm. Det är viktigt, inte minst om man jobbar med svängig repertoar, ”att 
dom känner vad jag känner, på något sätt”. För att få klarhet i hur det är med den 
saken går hon ofta fram till kören och lyssnar hur dom tänker. Hon menar att det 
ju också har med deras textning att göra, just det här att hitta något slags sväng. 
 
Valdemar brukar i sitt arbete med körer använda en ordramsa som han gjorde för 
många år sedan. Den fungerar som en kanon och belyser väl för koristerna ”Hur 
svänger det? Sitter det ihop?”, ”Min stämma i helheten…”. Om en rytm i en låt är 
lite svår för kören brukar Valdemar låta kören klappa rytmen. Det visar dem dels 
hur den ser ut, rent visuellt. Dels får de en känsla för den, ”Var ligger den 
nånstans?”. Det är också bra att då och då använda metronomen, anser han. Han 
liknar den vid en ”kontrollstation som bara gör sitt jobb, som bara tickar på och 
som håller tag i oss”. 
 
Han berättar sedan om hur han ibland arbetar med en kör om han märker att det 
inte fungerar så bra rytmiskt. Han kan då jobba ett tag med udda taktarter. Han 
menar att vi är så ”otroligt inmatade i 4/4”. Istället går han då utanför det och 
jobbar med exempelvis 5/8-takt eller 7/8-takt. ”Nu betonar vi ettan och trean, nu 
tar vi ettan och fyran” och så vidare. När de sedan återvänder till 4/4-takten har de 
en helt annan trygghet. Han liknar det vid att ha varit långt borta, utomlands 
någonstans, för att sedan ”komma hem till något slags ’mammas gata’, men med 
nya upplevelser”. 
 
Ibland tar han också ner tempot i en låt och övar den med en ”extremt låg puls”. 
För koristerna blir det då ”som att gå på moln om man inte underdelar på något 
sätt, det finns ingenting att hålla i”. Man måste då lyssna mycket på varandra. När 
man sedan ökar tempot igen ”har man ett annat lugn”, menar Valdemar. Det blir 
ett sätt att komma åt det här forcerade. 
 

8.3. Förebildning och förmedlande av musikaliska intentioner 
Vi kom under intervjuerna in en hel del på hur man förmedlar sina musikaliska 
intentioner till kören, hur man kommunicerar musiken. 
 
När jag pratade med Magnus om bland annat musikaliska intentioner kom vi in en 
hel del på placeringen av konsonanter och vokaler. Han menar att det ofta är 
väldigt enkla grejer som gör om det i det avseendet blir bra eller inte. Till exempel 
brukar man oftast, menar han, sträva efter att sätta konsonanter precis före slaget. 
Om konsonanten är ett ”s” – som han tycker ofta blir för lång – kan han i en 
övning istället be kören att sätta konsonanten på slaget och vokalen direkt efter. 
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Resultatet blir då en mycket tydligare ansats och förbättringen blir ofta också 
uppenbar för koristerna. 
 
När vi sedan pratade tajming och sväng kom vi in på det Magnus kallar tänjning. 
Det handlar om att man tidsmässigt tänjer lite på en grupp, till exempel 
sextondelar, för att sedan ”ta igen det” för att komma till nästa, förklarar Magnus. 
Han finner dessa små beståndsdelar otroligt intressanta och menar att ”det är 
väldigt mycket sånt som gör om det i barockmusiken svänger eller bara är tydligt 
och klart”. 
 
Sofia menar att det är en tillgång att kunna förebilda. ”Det är lättare att jag sjunger 
än att jag ska förklara det med ord”, resonerar hon. Hon tycker att förebildandet är 
väldigt viktigt och själv förebildar hon väldigt mycket, inte minst med kroppen. 
Ofta använder hon kroppen för att få körmedlemmarna att förstå hur exempelvis 
ett visst uttryck i en sång skall vara. Sofia berättar också att hon tidigt i 
repetitionsarbetet arbetar med avfrasering och uttryck. Även här kommer 
förebildandet in, ”och det tycker jag är det mest effektiva”. Sofia lär ut mycket på 
gehör. Kören brukar få ett textblad och sedan sjunger hon sången – eller stämman 
– för dem. 
 
Katarina säger att hon förebildar med sång mer än vad hon använder pianot. Hon 
tycker det är otroligt viktigt med fraseringen och uttrycket. Förhållandena mellan 
dels vokaler och konsonanter, dels betonade och obetonade stavelser i en fras 
arbetar hon mycket med i alla kategorier av körer, ”för för mig är det jätteviktigt 
för musikens flöde”. Ganska tidigt i repetitionsarbetet jobbar hon med 
avfraseringen i musiken, då hon tycker att allt blir så kolossalt mycket bättre när 
koristerna blir medvetna om den. 
 
Katarina tycker inte att tajming och sväng tillhör hennes starka sidor. För att få in 
pulsen i kroppen har hon gått en trumkurs i studieförbundet Sensus regi. 
Trumkursen hjälpte henne att mer få in pulsen i kroppen och hon tyckte det var 
väldigt välgörande. Katarina använder kroppen mycket när hon förmedlar sina 
musikaliska intentioner, såväl i sångerna och styckena som i 
uppsjungningsövningarna. 
 
När Ellen får frågan hur hon förmedlar sina intentioner till kören – från pianot, 
med rösten eller med kroppen – svarar hon att ”det är alla tre, kanske fler”. Hon 
tycker det är givet att använda rösten: ”Det är ändå det instrument som man bär 
med sig, som alla har”. Extra viktigt tycker hon det är när man har med barnkörer 
att göra, då det för dem handlar så mycket om att hitta placering och att identifiera 
sig med någonting. Det är jätteviktigt att använda kroppen när det gäller rytm, 
menar hon, ”speciellt om det är svängig repertoar, att dom känner vad jag 
känner”. För att hitta svänget brukar hon ibland gå fram till dem för att hitta 
”något slags gemensam puls i kroppen”. 
 
Vi kommer i intervjun in på detta med att komma ihåg det man under 
repetitionerna övat på. Ellen menar att koristerna ofta kommer ihåg väldigt bra 
vilka toner man ska sjunga och vilken klang det ska vara. Det är betydligt svårare 
att komma ihåg hur man sjöng rent rytmiskt. Det måste man öva ganska 
återkommande för att hitta. 
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Ellen sjöng tidigare i en vokaljazzgrupp och tycker att hon tack vare det är ganska 
bra på momenten tajming och sväng. Hon säger att hon tycker att hon kan 
förmedla sina intentioner till kören gällande dessa moment. Hon berättar lite om 
hur de jobbade i vokaljazz-gruppen och menar att det mycket handlade om att 
man måste ”tänka och känna likadant kring en fras eller ett stycke”. 
 
Valdemar tycker att han nog är ganska bra på momenten tajming och sväng. ”Det 
har varit en tydlig sida hos mig själv”, säger han. Han tycker att han kan förmedla 
sina intentioner till kören och menar att det gäller att försöka hitta rätt nivå, 
beroende på vad kören är på för nivå. 
 
För att förmedla sina musikaliska intentioner till kören använder Valdemar ofta 
pianot. Det är ett bra sätt att visa en speciell rytm. Vänster hand kan till exempel 
ha pulsen samtidigt som höger hand har en specifik rytm. Koristerna får göra 
likadant, ”för människor behöver både se och höra det på något sätt samt känna 
det”. Han har funnit att det är ett bra sätt att visualisera till exempel ett rytmiskt 
förlopp och det brukar oftast landa bra hos koristerna. ”Pulsen, det här ’osynliga 
snöret som vi alla håller i’, den måste flyttas över i ens kropp”, menar han. 

8.4. Hur viktigt är det med tajming och sväng? 
Magnus tycker att hans styrkor är intonation, klang och balans, snarare än tajming 
och sväng. Han försöker däremot att jobba med det, då han tycker det är viktigt. 
”Det blir mer och mer viktigt och jag märker att det varit eftersatt hos många av 
mina kollegor och mig själv”, fortsätter han. Magnus säger att han jobbar mer 
rytmiskt, med precision och ansatser, med samtidiga tonbyten, än han gjort 
tidigare. Han tycker själv att han de senaste 10 åren jobbat mer och mer med detta 
”för jag har varit väldigt fokuserad just på intonation och balans och frasering och 
hela det här ’Kung Liljekonvalje’-syndromet”, som han uttrycker det. 
 
Sofia tycker att tajming och sväng är viktiga saker i arbetet med kören. Det gäller 
oavsett vilken typ av musik man sjunger. Hon har dock ingen direkt prioritering 
när det gäller de olika momenten i repetitionsarbetet. 
 
På frågan om Katarina har någon prioritering när det gäller olika parametrar i 
musiken svarar hon att hon tycker att det rytmiska arbetet och tajmingen har blivit 
lite lidande just för att hon tycker uttrycket är så viktigt. Hon säger samtidigt att 
”Det är klart att avfrasering, det har också att göra med tajmingen…”.  
 
Ellen tycker att det är viktigt med momenten tajming och sväng i 
repetitionsarbetet. ”Är det en svängig låt ska det ju svänga, annars är det ju ingen 
vits!” Hon ser det dock som viktigt med tajming oavsett vilken musik man 
sjunger. Hon exemplifierar med musik med till exempel både kör och orkester och 
menar att ”det måste sitta ihop med orkestern, det är en viss tajming”. Eller i ett a 
cappella-stycke där basarna bara har fjärdedelar som driver på ”ska det ju ändå 
kännas på rätt sätt, frasen ska liksom leda iväg”. 
Det finns för Ellen ingen direkt rangordning beträffande vad hon tycker är 
viktigast, utan menar att det mesta hör ihop. Det hon tycket hon är sämst på är 
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texten. Intonation, rytm och klang är de parametrar hon oftast jobbar mest med, 
menar hon. 
 
Valdemar tycker att rytmiken i musiken är viktig. Han berättar att när han som 
tonåring tog lektioner i musikskolan, nämnde man bara rytmen när det körde fast. 
Det handlade mest om till exempel klang och att ta rätt ton. För Valdemar har det 
alltid stått klart att det handlar om hälften klang, hälften rytm. Den rytmiska sidan 
är lika viktig som den klangliga. Den inställningen har han med sig när han träffar 
en kör; ”Hur låter det rent rytmiskt? Hur låter det rent klangligt?” 

8.5. Andra vinster än just tajming och sväng 
På frågan om det finns erfarenhet av att ett arbete med tajming, sväng och rytmisk 
medvetenhet kan ge andra vinster än just tajming, sväng och rytmisk 
medvetenhet, blir svaren lite olika. 
 
Magnus menar att det kan handla om att det helt enkelt kan ge en rytmisk 
trygghet, ”att man vet att man är rätt och då kanske kan vila i det”. Han menar 
också att rytmisk medvetenhet och precision har med ansats att göra och ”ansats 
påverkar ju klang”. Annars har han inte funnit så många fler kopplingar i detta 
avseende. 
 
Sofia tycker att det är väldigt tydligt att ett arbete med tajming och sväng påverkar 
andra musikaliska parametrar. Hon tar exemplet om kören i början av en konsert 
ska gå in i procession. ”Om dom verkligen har ett driv och sjunger på, då håller 
dom ton.” Hon vidareutvecklar resonemanget: ”Och det har också att göra med att 
om man är mer på, så tycker jag att det verkar vara som att man automatiskt textar 
tydligare. Och då får man bättre placering och sits på tonen och då får man en 
bättre intonation.”  
 
Katarina menar att det helt klart påverkar förståelsen hos körsångarna för musiken 
och texten, vilket i sin tur påverkar åhörarna, det man tar emot. ”Är det tydligt för 
körsångarna, så blir det en helt annan sak för åhörarna än om det är omedvetet 
som vi sjunger”, fortsätter hon och tillägger att ”det betyder oerhört mycket för 
förståelsen och musikens tillgänglighet”. 
 
Ellen är, liksom Katarina, här inne på upplevelsen av musiken. Hon tycker att om 
man menar tajming och sväng på svängiga stycken, så påverkar det människor, 
både åhörare och körsångare. Jag styrde sedan in frågeställningen mer specifikt på 
musikaliska parametrar. Ellen menar att det i så fall skulle vara klangen. Hon 
menar att om man hittar svänget blir det automatiskt att man sjunger på ett annat 
vis. Det blir olika klang om man sjunger legato eller mer korta toner, fortsätter 
hon. När det gäller intonation ställer hon sig tveksam; ” Det kommer inte 
automatiskt för att man sjunger svängigt.” 
 
Valdemar ser klara samband mellan bra tajming, ett bra sväng och andra 
musikaliska vinster. Han säger så här: ”När jag har märkt att rytmiken, det vill 
säga ofta texten då, verkligen sitter i ryggraden, tycker jag ofta, i alla fall i afro-
amerikansk musik, att klangen blivit ännu bättre. Man får det som ett slags brev 
på posten, det bara följer med.” Han menar vidare att om man textar lite mer, blir 
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klangen lite ljusare och det lyfter lite grann i diskanten, det blir tydligare. Om man 
textar mer och kan rytmiken bättre hör man inte bara texten bättre – klangen blir 
dessutom ljusare och bättre och därmed också intonationen. 
Sofia och Valdemar har egna tydliga erfarenheter av att ett arbete med tajming 
och sväng påverkar det musikaliska i andra avseenden. Ellen är mer tveksam till 
eventuella samband, möjligtvis att det påverkar klangen. Katarina kommer mer in 
på förståelsen och upplevelsen av budskapet i musiken, medan Magnus inte ser 
några direkta samband, förutom att det kan ge en vila om man har funnit en 
trygghet i det rytmiska. 
 
 
 
9. Tolkning och slutsatser 

När jag hade sammanställt mitt intervjumaterial, tyckte jag mig kunna urskilja en 
del mönster samt likheter och skillnader. Jag ska i detta kapitel försöka redogöra 
för mina tolkningar och slutsatser. 

9.1. Associationer kring tajming och sväng 
Vilka associationer man får när man hör vissa ord eller begrepp beror givetvis på 
vilka kunskaper och erfarenheter man har av dessa ord eller begrepp. Tankarna 
och associationerna kring tajming och sväng visade sig vara lite olika. 
 
Magnus tänkte mycket åt pop- och afrohållet, men också åt barockmusik. Ellen 
associerade till svängigare musik. Katarina tänkte på en regelbunden puls. Sofia 
och Valdemar använde mer ord och uttryck som hade med något slags känsla att 
göra. Det känns självklart, det är övertygande, det är avspänt men ändå ”på”, det 
finns en tydlighet. 

9.2. Arbete, förebildning och musikaliska intentioner 
När vi kom att samtala om arbetet med körerna pratade de flesta om hur viktigt 
det är att hitta en förankring i kroppen. Katarina menade att hon använder kroppen 
mycket när hon förebildar, såväl i uppsjungningarna som i sångerna. Sofia 
förebildar mycket med kroppen, inte minst när hon skall få kören att sjunga mer 
svängigt och med rätt frasering. Valdemar använder sig mycket av klappövningar 
och en hel del av pianot. Ellen går ibland fram till kören för att med dem hitta ett 
slags gemensam puls, i kroppen på något sätt. Magnus pratade inte så mycket om 
kroppen, när det gäller arbetet med kören. Han var mera inne på de små 
beståndsdelarna i musiken. 
 
Jag tycker att man här kan se ett mönster, när det gäller i vilken omfattning man 
använder kroppen i arbetet med kören. Sofia och Valdemar jobbar företrädesvis 
med gospel och annan musik ur den afro-amerikanska traditionen. De talar också 
mest om användandet av kroppen. Ellen använder kroppen mycket när det gäller 
svängig repertoar, när man jobbar med rytmen, men inte så mycket annars, verkar 
det som. Magnus, som mest arbetar med den klassiska repertoaren, pratar 
egentligen inte alls i termer av att använda kroppen i körarbetet. 
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Jag anser att detta tyder på följande: ju mer rytmisk och ”svängig” musiken är, 
desto mer använder man kroppen i arbetet med kören. Min slutsats är dock inte 
helt självklar, tycker jag. Katarina som, likt Magnus, arbetar mest med den 
klassiska repertoaren, använder å andra sidan kroppen väldigt mycket i sitt 
körarbete. 

9.3. Vikten av tajming och sväng 
Jag har funnit att alla körledarna tycker att det rytmiska perspektivet är viktigt. 
Alla kanske inte främst använder ord som ”tajming” och ”sväng” men det 
förefaller ändå överlag som om man försöker få körerna att hitta precision i det 
rytmiska.  

9.4. Andra vinster 
Min egen övertygelse är att bra tajming, ett bra sväng och en rytmisk medvetenhet 
hos en kör också ger många andra musikaliska vinster vad gäller till exempel 
klang, intonation, frasering och textbehandling. De flesta vittnar om erfarenheter 
av större eller mindre samband här. 
 
Magnus tror att det kan ge en viss trygghet och därmed en vila i musicerandet. 
Han säger också att rytmisk precision har med ansats att göra, vilket i sin tur 
påverkar klangen. Sofias erfarenhet är att om kören sjunger med ett ”driv” håller 
de ton. En tydlig textning ger en bättre placering på tonen, vilket i sin tur ger en 
bättre intonation. Katarina anser att medvetenhet om det rytmiska påverkar 
förståelsen för text och musik, vilket i sin tur påverkar åhörarna. Ellen menar att 
tajming och sväng på svängiga stycken påverkar både åhörare och körsångare. 
Rent musikaliskt kan det möjligtvis också påverka klangen, men knappast till 
exempel intonationen. Valdemar menar att en bra textning ger en bättre, lite 
ljusare klang, som i sin tur ger en bättre intonation. 
 
De som ser tydligast samband mellan bra tajming, ett bra sväng och andra vinster, 
tycker jag är Sofia och Valdemar. Det skulle kunna ha sin förklaring i att de 
jobbar mycket med gospel och annan musik ur den afro-amerikanska traditionen. 
Utan att vara för generaliserande kan man nog säga att den musiken i sin karaktär 
i sig själv så gott som alltid är rytmisk och svängig. Man kan då fråga sig om det 
innebär att samma erfarenhet inte skulle finnas om man företrädesvis arbetar med 
musik som inte är så rytmisk i sin karaktär. 
 
Såväl svaren från Ellen och Magnus visar på att det visst kan finnas en sådan 
erfarenhet. Kanske är den inte lika stor och omfattande som den är för Sofia och 
Valdemar, men den finns. När jag frågade Katarina om det fanns sådan erfarenhet 
kom vi mest att prata om förståelsen för och tillgängligheten i musiken. Här borde 
jag kanske ha styrt in frågan mer på det rent musikaliska och vilka vinsterna då 
skulle kunna vara. 
 
De vinster som körledarna har gett exempel på är bättre klang, bättre intonation 
och bättre textbehandling samt en bättre förståelse för musiken och därmed en 
större tillgänglighet för åhörarna. 
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9.5. Slutsatser 
Mina slutsatser kan summeras enligt följande: 
 
• Det rytmiska perspektivet, tajmingen och svänget, är för alla körledare viktiga 

aspekter i musicerandet. 
 
• Alla körledare jobbar, i olika utsträckning, med det rytmiska perspektivet med 

kören. Alla pratar dock inte främst i termer av tajming och sväng. 
 
• Sväng är något man, framför allt, måste känna och uppleva. 
 
• Ju mer rytmisk och svängig repertoaren är, desto mer använder man kroppen i 

sin förebildning och i sitt arbete med kören. 
 
• Det finns erfarenheter av att ett arbete med tajming, sväng och rytmisk 

medvetenhet i  kören också ger andra musikaliska vinster än just tajming, 
sväng och rytmisk medvetenhet. 

 
• De vinster man har erfarenheter av att det gett är framför allt bättre klang, 

bättre  intonation och bättre textbehandling. Det finns också erfarenhet av att 
detta arbete kan ge en bättre förståelse för musiken och därmed en större 
tillgänglighet för  åhörarna. 

 
 
 
10. Diskussion 

Jag tycker det har varit väldigt givande att få träffa körledarna och samtala med 
dem om tajming, sväng och rytmisk medvetenhet. Det har varit spännande att få 
höra deras tankar om dessa saker. Jag tycker också att det varit mycket berikande 
att få ta del av hur de ser på sitt ledarskap och hur de upplever kontakten med 
koristerna. 
 
Vi har också kommit in på många andra saker än just det som varit fokus för min 
uppsats. Till exempel har vi har pratat om vilka egenskaper som är viktiga för att 
lyckas som körledare, pedagogiska tankar kring olika moment i arbetet med 
kören, förmedlandet av musikaliska intentioner, repertoarval och respons från 
koristerna. 
 
Många har pratat om vikten av avspänning för att känna svänget. Det måste vara 
organiskt för att man ska hitta det. Likheterna med såväl Strandberg (1998) som 
Bastian (1987) i resonemanget och synen på sväng är stora, anser jag. 
 
Alla körledare anser, som sagt, att det rytmiska perspektivet är viktigt. Man anser 
också att man arbetar med det i kören. Hällstig (2005) har kommit fram till en lite 
annan slutsats. Hon har intervjuat fyra körledare om hur de arbetar med teori i 
sina körer. Hennes studie visar att ingen av körledarna använder sig av 
rytmikövningar för att hjälpa kören med svåra rytmer (s. 17). Däremot använder 
de sig av klappövningar. 
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Frågan är nu om jag fått svar på de frågor jag ställde i mitt syfte. Har jag, med 
utgångspunkt från vad körledarna berättat och hur de resonerat, kunnat utläsa 
mönster, skillnader och likheter? Har jag ur det kunnat dra rimliga slutsatser? 
Stämmer deras svar överens med mina uppfattningar, mina förmodanden kring 
hur körledare tänker om tajming, sväng och rytmisk medvetenhet ur ett 
körperspektiv? 
 
Jag anser att jag till stor del har fått svar på de frågor jag formulerade i mitt Syfte. 
Körledarnas svar har också, så att säga, berikat frågorna eftersom svaren ibland 
lett in våra samtal på nya spår, nya infallsvinklar. 
 
I ett avseende önskar jag att jag kanske hade ”borrat” lite djupare. Det finns alltså 
erfarenheter av att ett arbete med tajming, sväng och rytmisk medvetenhet också 
kan ge andra musikaliska vinster. Det var uppenbart när det gäller musik som är 
rytmisk i sin karaktär, som gospel och pop eller mycket av barockmusiken. 
 
Men hur är det med musik som inte är så rytmisk i sin karaktär, som man kanske i 
första hand inte förknippar med begrepp som tajming och sväng? I mitt 
inledningskapitel tog jag Kyrie-satsen ur Mozarts Requiem och ”Så skimrande var 
aldrig havet” som exempel. 
 
Kanske trodde jag att det skulle vara någon som hade samma erfarenhet som jag. 
Det kanske det också gör, men jag tycker inte att jag fick så mycket klarhet i det. 
Visserligen menade flera att bra tajming är viktigt i all musik, men mer konkretion 
än så tycker jag inte att jag lyckades få. Ansvaret för det är givetvis mitt. Jag 
skulle ha styrt frågan mer i den riktningen. 
 
En annan sak som kanske skulle ha gjorts annorlunda är valet av antalet 
intervjupersoner. Materialet från intervjuerna är digert och det har tagit en hel del 
tid att sammanställa. Man ska försöka se mönster i materialet, dra slutsatser av 
det, och på olika sätt jämföra det som sägs. Jag är ganska övertygad om att fler 
resonemang skulle kunna föras, fler – och kanske andra – slutsatser dras, andra 
saker belysas etc. 
 
Det hade kanske räckt med tre eller fyra intervjupersoner. Å andra sidan skulle 
inte lika många parametrar då kunna täckas in, mångfalden skulle kanske inte bli 
tillräckligt stor. Jag har kommit fram till att det i alla fall gott och väl räckte med 
fem stycken. Jag har också kommit fram till att slutsatserna jag dragit kan vara 
rimliga, med reservation för det jag ovan resonerat om. 
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12. Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 
 
 
Bakgrund 
 
* Ålder, yrke? 
 
* Vilken kör/vilka körer leder du? 
 
* Hur länge har du varit körledare för denna kör/dessa körer? 
 
* Betraktar du kören (körerna) som en professionell kör eller en amatörkör? 
På vad sätt märks det i ditt och körens programval? 
 
* Vilka egenskaper anser du vara betydelsefulla för att lyckas som körledare? 
 
 
Arbetet med kören 
 
* Berätta hur du arbetar med kören, t.ex.: 
- hur du väljer repertoar, 
- pedagogiska tankar kring körarbetet, (allmänna…) 
 
* Hur förbereder du dig inför den första presentationen av en ny körsång eller ett nytt stycke? 
 
* Berätta om dina pedagogiska tankar kring de olika momenten under en repetition. 
Förekommer stämövningar i kören? Hur organiserar du dem? Känns de meningsfulla? 
 
* På vilket sätt förmedlar du dina musikaliska intentioner till kören, 
Från pianot eller med rösten, med rörelser/kroppen? 
 
* Får du respons av sångarna under repetitionen? 
Berätta! 
 
* Repeterar du enligt dina förberedelser och din repetitionsplan?  
Om inte, vad får dig att ändra dig? 
 
 
Tajming/sväng, rytmisk medvetenhet 
 
* Vad tänker du på när du hör orden ”tajming”? …”sväng”? … ”rytmisk medvetenhet”? 
Berätta! 
 
* Vad tänker du på när det gäller tajming/sväng och rytmisk medvetenhet ur ett körperspektiv? 
Berätta! 
 
* Är det något du tänker på i ditt repetitionsarbete? 
I vilken omfattning/grad? 
 
 
* Jobbar du med tajming/sväng och rytmisk medvetenhet i din kör?  
Om ja, hur då? Är det viktigt eller inte? 
 
* Arbetar du med tajming/sväng och rytmisk medvetenhet i uppsjungningen/uppvärmningen av 
kören? 
Om ja, hur då? 
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* Hur ser du på tajming/sväng och rytmisk medvetenhet jämfört med andra moment i 
repetitionsarbetet (t.ex. intonation, klang, frasering, textbehandling)? Finns det någon prioritering 
bland momenten? 
 
* Har du erfarenhet av att ett arbete med tajming/sväng och rytmisk medvetenhet påverkar det 
musikaliska i några andra avseenden än just tajming/sväng och rytmisk medvetenhet? 
Berätta! 
 
* Tycker du själv att du är bra på momenten tajming/sväng och rytmisk medvetenhet? 
 
* Tycker du själv att du till kören kan förmedla dina intentioner med avseende på dessa 
moment/parametrar 
(tajming/sväng och rytmisk medvetenhet)? 
 
* Hur får du det (sedan) att svänga? 
 
* Vilka instruktioner ger du, vilka intentioner förmedlar du? Hur? 
 
(Om det under intervjun framgått/tillståtts att erfarenheten/kunskapen om tajming/sväng och 
rytmisk medvetenhet inte är så stor…:) 
* Är ett arbete med detta något du skulle vilja göra mer och utveckla i din kör? 
 


